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RINGKASAN
A.Miftakhul Khoiri, 2013, Integrasi Program Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah (Studi pada 
Pemerintah Kabupaten Malang). Dr. Bambang Santoso Haryono. MS, 
Drs.Mochammad Rozikin, MAP

Pelaksanaan governance di Indonesia telah membawa pergeseran peran 
pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan menjadi badan 
pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di 
komunitas masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya 
pembangunan dan pelayanan. Salah satu bentuk peran swasta dalam proses 
pembangunan dan pelayanan melalui program CSR dari perusahaan. Kabupaten 
Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi CSR yang cukup besar.
Potensi tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan 
pembangunan dalam mencapai visi daerah. Selama ini penyaluran CSR dari 
berbagai perusahaan di Kabupaten Malang masih terkesan sporadis dan belum 
seluruhnya tepat (seputar-indonesia.com: 2012). Oleh karena itu pemerintah 
Kabupaten Malang berupaya untuk melakukan integrasi program CSR dengan 
program pembangunan daerah.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan hanya dibatasi pada dua
rumusan masalah penelitian, yaitu (1) melihat integrasi program Corporate Social 
Responsibilty (CSR) dengan program pembangunan daerah; (2) tindak lanjut dari 
integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan program 
pembangunan daerah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan yang digunakan melalui beberapa 
tahapan yaitu penyiapan data, memahami data, interpretasi data, verifikasi data, dan 
menyajikan data.

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah berfokus 
pada penanaman nilai-nilai kelembagaan dan keorganisasian. Pada proses 
penanaman nilai kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang 
kepada perusahaan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan terkait dasar 
diperlukanya integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah serta 
tujuan dari adanya integrasi. Pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan terdapat 
intervensi dari pemerintah atas pelaksanaan CSR yang akan dilakukan oleh 
perusahaan. Selain itu pemerintah menegaskan bahwa adanya integrasi tidak 
merubah secara keseluruhan pelaksanaan CSR, melainkan perusahaan harus 
terbuka dengan pemerintah terkait rencana maupun anggaran dari program CSR 
setiap perusahaan. Adapun upaya penanaman nilai keorganisasian pemerintah 
Kabupaten Malang lakukan dengan cara membagi struktur kewenangan dan peran 
antara perusahaan dan pemerintah dalam melakukan integrasi antara program CSR 
dengan program pembangunan daerah. Pembagian struktur kewenangan pemerintah 
lakukan dengan membentuk Pokja dan Forum Komunikasi CSR.

Tindak lanjut dari adanya integrasi program Corporate Social Responsibilty
(CSR) dengan program pembangunan daerah adalah adanya rapat koordinasi dan 
singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Malang. Melalui rapat ini diharapkan di 
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tahun 2013 kegiatan CSR dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah. 
Namun hasil rapat tidak sesuai dengan harapan, perusahaan masih belum 
mempersiapkan data terkait rencana dan anggaran untuk program CSR di tahun 
2013. Salah satu perusahaan yang yang terlibat dalam integrasi program CSR 
dengan program pembangunan daerah dan melaksanakan CSR adalah PT. 
Greenfields Indonesia. Adanya integrasi program CSR dengan program 
pembangunan daerah secara substansial tidak merubah pelaksanaan CSR di 
PT.Greenfields karena perusahaan tersebut selalu terbuka dengan pemerintah 
terkait program maupun anggaran CSR setiap tahunya. Terdapat beberapa faktor 
yang mendukung dalam integrasi program CSR dengan program pembangunan 
daerah, yaitu adanya komitmen dari pemerintah, adanya dukungan dari beberapa 
perusahaan, dan adanya jaminan dari pemerintah untuk tidak melakukan intervensi 
dalam pelaksanaan CSR. Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat 
integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah, yaitu masih ada
kekhawatiran beberapa perusahaan adanya intervensi dari pemerintah. Kemudian 
masih banyak perusahaan yang kurang memahami pentingnya melaksanakan CSR 
dan kesibukan perusahaan yang berbeda-beda sehingga sulit dilakukan pertemuan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 
terkait proses integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang diantaranya melakukan sosialisasi yang 
terstruktur dan terencana secara terus-menerus mengenai tanggung jawab sosial 
perusahaan atau CSR kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Malang baik 
secara langsung maupun melalui berbagai media dan forum. Selain itu, pemerintah 
juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR 
dengan baik dan tepat sasaran yang dikoordinasikan dengan program-program 
pemerintah daerah. Selain itu pemerintah perlu mengefektifkan Pokja dan Forum 
Komunikasi CSR yang telah terbentuk untuk mengkoordinasikan terkait rencana 
program CSR dan pelaksanaan CSR yang terintegrasi dengan program 
pembangunan daerah.

Keyword: Integrasi, Governance, Corporate Social Responsibilty (CSR).
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SUMMARRY
A.Miftakhul Khoiri, 2013, Integration Corporate Social Responsibility 

(CSR) Program with the Regional Development Program (Studies in Malang 
Regency Government). Dr. Bambang Santoso Haryono. MS, Drs.Mochammad 
Rozikin, MAP

Governance implementation in Indonesia has brought a shift in the 
government's role as a builder and provider of services to the agency driving the 
creation of an environment that is able to facilitate others in the community and the 
private sector to actively participate in the construction and service efforts. One 
form of private sector in the development process through CSR programs and 
services of the company. Malang is one area that has considerable potential for 
CSR. The potential can actually be used as an alternative development financing in 
achieving regional vision. During the distribution of CSR from various companies 
in Malang still seem sporadic and not entirely correct (about-indonesia.com: 2012). 
Therefore Malang regency government seeks to integrate CSR program with 
regional development programs..

This research is a descriptive qualitative and limited to two formulation of 
research problems, namely (1) looks at the integration program of Corporate Social 
Responsibility (CSR) to the regional development program, (2) follow-up of the 
integration of its Corporate Social Responsibility (CSR) to the regional 
development program . Sources of data in this study, namely primary and 
secondary data. While analysis of the data used in the field through several stages 
of preparation of the data, understand the data, interpretation of data, verification of 
data, and present data.

Integration of CSR programs with regional development program focused 
on planting institutional values and organizational. In the process of planting the 
institutional value of the Government of Malang Regency to the company done by 
giving a basic explanation regarding CSR program diperlukanya integration with 
regional development programs as well as the purpose of the integration. The 
government also ensures that there will be no intervention from the government on 
the implementation of CSR that will be done by the company. In addition, the 
government asserts that the integration does not change the overall implementation 
of CSR, but companies need to be open with the relevant government plan and 
budget of any company's CSR program. The government's efforts to instill values, 
organizational Malang done by dividing the structure of authority and roles 
between the company and the government in the integration between CSR 
programs with regional development programs. Division of government authority 
structures do with establishing a working group and CSR Communication Forum..

Follow-up of the integration of its Corporate Social Responsibility (CSR) to 
the regional development program is the coordination and synchronization meeting 
CSR activities in Malang. Through these meetings are expected in the year 2013 
CSR activities can be integrated with regional development programs. But the 
meeting did not result in line with expectations, the company still has not preparing 
related data plans and budgets for CSR programs in 2013. One of the companies 
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that are involved in the integration of CSR programs with regional development 
programs and implementing CSR is PT. Greenfields Indonesia. The integration of 
CSR programs with regional development programs do not substantially alter the 
implementation of CSR in PT.Greenfields because the company is always open 
with the relevant government programs and CSR budget every year. There are 
several factors that support the integration of CSR programs with regional 
development programs, namely the commitment of the government, the support of 
several companies, and the guarantee of the government not to intervene in the 
implementation of CSR. In addition, there are several factors inhibiting the 
integration of CSR programs with regional development programs, there are still 
concerns that some companies from government intervention. Then there are still 
many companies that do not understand the importance of implementing CSR and 
bustle different companies so difficult meetings.

Based on the above, the researchers gave several recommendations related 
to the process of integration of CSR programs with regional development program 
of the Government of Malang Regency them to socialize in a structured and 
planned constantly about corporate social responsibility or CSR to companies in 
Malang regency either directly or through various media and forums. In addition, 
the government also gave awards to companies that have implemented CSR well 
targeted and coordinated with local government programs. In addition, the 
government needs to streamline CSR Working Group and the Communication 
Forum which has been formed to coordinate the plan related to CSR and CSR 
programs are integrated with regional development program.

Keyword: Integration, Governance, Corporate Social Responsibilty (CSR).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Governance telah menjadi sebuah konsep manajemen pemerintahan yang 

telah berkembang di Indonesia. Adanya dinamika yang menuntut perubahan, 

baik di lingkungan pemerintah, dunia swasta maupun masyarakat menjadi poin

penting perbedaan governance dengan konsep manajemen pemerintahan yang 

lain. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan 

dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya 

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas masyarakat dan 

sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya pembangunan dan pelayanan 

(Sedarmayanti, 2009:271).

Lingkup kewenangan manajemen pemerintah dalam konsep governance

menurut UNDP terletak pada segala level. Karenanya, governance is defined as 

exercise of political, economic, and administrative authority to manage a 

nation’s affairs (UNDP 1997:9).  Kewenangan ekonomi memiliki peranan 

dalam menentukan kebijakan di bidang ekonomi baik langsung maupun tidak 

langsung di beberapa sektor ekonomi seperti masalah kemiskinan, keadilan, 

dan, kualitas hidup bangsa. Kewenangan di bidang politik merujuk pada proses 

perumusan dan implementasi kebijakan publik yang legitimate dan 

authoritative. Sedangkan kewenangan di bidang administratif, merujuk pada 

kewenangan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan publik  di 

beberapa sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka.  

1
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Dalam proses manajemen publik, pemerintah dapat bertindak coercive atau 

arbitrary (bertindak memaksa atau semena-mena) dalam rangka untuk 

mewujudkan good governance, dengan mempertimbangkan  keberlakuan 

sistem demokrasi, mekanisme pasar, dan berjalannya hukum.

Governance tidak hanya diterapkan dalam sektor publik, melainkan telah 

meluas menjadi konsep manajemen yang berada di sektor swasta ataupun 

organisasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Tilaar (2004) 

dalam Setiajatnika (2008:2) yang menjelaskan bahwa Good Governance

sebenarnya meliputi tiga komponen  yaitu: Good Public Sector Gonvernance

pada sektor publik, Good Governance pada oganisasi masyarakat, dan Good 

Corporate Governace (GCG) pada sektor swasta. Kaihatu (2006: 09) 

menjelaskan Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder. Lebih lanjut Ginting (2007: 38) juga menjelaskan 

tentang Good Corporate Governance (GCG) bahwa:

Good Corporate Governance (GCG) adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, 
pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang dimaksud 
mencakup hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat. Pihak-
pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, 
manajemen, karyawan, pemasok, pelanggan, regulator (pemerintah), 
lingkungan serta masyarakat luas.

GCG lebih ditekankan pada proses, sistem, prosedur dan peraturan yang 

formal atau informal yang menata perusahaan untuk menaati aturan main 

yang telah diterapkan dengan memperhatikan hubungan semua pemangku 

kepentingan. Sejalan dengan kemunculan GCG muncul pula konsep yang 
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lebih terperinci dengan tujuan yang hampir sama mengenai tanggungjawab 

sosial perusahaan terhadap masyarakat luas yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR). Sejalan dengan hal tersebut Urip (2010:07)

menjelaskan bahwa penerapan good corporate governance harus menajadi 

standar tinggi dari perilaku perusahaan dan menjadikannya sebagai budaya 

dalam bisnis inti operasinya dan juga didalam interaksinya dengan 

lingkungan eksternal perusahaan, GCG juga menjelaskan standar perilaku 

didalam bisnis inti operasi sebagai corporate responsibilty (CR) dan standar 

perilaku dilingkungan eksternal sebagai corporate social responsibilty (CSR).

Kotler dan Lee (2005 : 24) mendefinisikan CSR sebagai sebuah 

komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek 

bisnis yang terbuka dan kontribusi sumber daya perusahaan. Sementara, The 

Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam 

publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan “corporate social 

responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and  

contribute to economic development while improving the quality of life the 

workforce and their families as well as of the local community and society at

large” (Tunggal, 2008 : 23). (CSR adalah komitmen dari bisnis/perusahaan 

untuk berperilaku etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, seraya  meningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, 

komunitas lokal dan masyarakat luas). CSR menjadi penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup dunia usaha, karena dunia usaha saat ini tidak akan bisa 

berkembang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sosial 
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dimana perusahaan berada.  Sehubungan dengan kondisi itu, CSR menjadi 

suatu keharusan bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya.

Disisi lain keberadaan konsep governance menjelaskan bahwa peran 

pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan 

infrastruktur telah bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain untuk ikut aktif melakukan upaya 

pembangunan dan pelayanan. Hal tersebut diperkuat sesuai dengan dokumen 

RPJP Nasional 2005-2025 (2005:23) yang menyatakan bahwa peranan 

pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, 

sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif 

dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.

Berdasarkan dokumen RPJP Nasional di atas nampak bahwa pemerintah saat 

ini tidak lagi menjadi aktor tunggal pembangunan, peran pemerintah dianggap 

akan lebih efektif dan optimal jika menjadi fasilitator atau katalisator 

pembangunan. Bergesernya peran tersebut salah satunya disebabkan karena 

keterbatasan pemerintah selama ini dalam melaksanakan pembangunan 

terutama dalam hal pendanaan. 

Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah dalam membiayai 

kebutuhan pendanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia menyusun 

beberapa strategi, diantaranya meningkatkan kerja sama pembangunan dengan 

melibatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pembiayaan 

internasional. Dalam upaya tersebut, pemerintah terus mendorong kegiatan 
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berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dengan 

menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). CSR dapat menjadi salah 

satu jalan keluar bagi keterbatasan pemerintah dalam hal pembangunan serta 

upaya menyelaraskan dengan tuntutan global.

Menyadari akan kondisi dan permasalahan keterbatasan pemerintah, 

lingkup pelaksanaan CSR sebenarnya juga cukup luas dan menyangkut 

beberapa aspek pembangunan yang selama ini telah dilakukan pemerintah. 

Seperti yang disampaikan dalam Prince of Wales International Business 

Forum dalam Aniswaty (2010 : 1268), lingkup CSR menyangkut lima pilar 

yaitu :

1. Building human, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki 
dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal 
(masyarakat). Perusahan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya 
melalui community development;

2. Strengthening economies, menekankan pada peningkatan ekonomi 
komunitas;

3. Assessing social cohesion, dimaksudkan bahwa perusahaan wajib 
menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak 
menimbulkan konflik;

4. Encouraging good Governance, dimaksudkan bahwa perusahaan 
dijalankan dalam tata kelola yang baik; dan

5. Protecting the environment, dimaksudkan bahwa perusahaan harus 
menjaga kelestarian lingkungan.

Meningkatnya perhatian perusahaan untuk mengimplementasikan CSR,

diharapkan semakin meningkatnya keberdayaan masyarakat. Karena itu, secara 

tegas Korhenen (2006) dalam (Anatan, 2009: 04) menyatakan sudah 

seharusnya CSR bagi perusahaan tidak hanya dipandang sebagai aspek 

philantropy (dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika 

universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial), 
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tetapi perlu dirumuskan pada level strategi, bahkan diperluas pada level 

kebijakan yang lebih makro dan riil.

Zaidi (2003) dalam Ambadar (2008 : 148) mengemukakan bahwa dalam 

perkembangan saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan CSR 

yang meliputi: corporate charity, corporate philanthropy, dan corporate 

citizenship. Tahap pertama, corporate charity merupakan dorongan amal 

berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua adalah corporate philanthropy, 

yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika 

universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. 

Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewarganegaraan 

demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Secara praktis di Indonesia belum terdapat Undang-Undang khusus yang 

mengatur CSR, namun pengaturan CSR tersirat setidaknya terdapat dalam lima 

peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program 

tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya adalah Peraturan Menteri 

Negara BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Bina 

Lingkungan (PKBL), Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 

2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.  Model atau pola CSR yang 

umum diterapkan oleh perusahaan perusahaan di Indonesia diungkapkan 

Susiloadi (2008 : 128) sebagai berikut :
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1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara 
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu 
pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair 
manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan. Perusahaan 
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. 
Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. 
Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi 
yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR 
melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, 
instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam 
mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium. Perusahaan turut 
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial 
yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang 
dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan 
secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan 
kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Pelaksanaan CSR di Indoensia seperti yang telah dijelaskan oleh 

Susiloadi di atas juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan CSR di 

Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di 

Jawa Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup 

tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Malang yang 

dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur  dimana trend 

kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (MP3EI 

Kabuapten Malang, 2012: 36). Menurut Bupati Kabupaten Malang Rendra 

Kresna menggambarkan, potensi CSR di Kabupaten Malang sebenarnya sangat 
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besar bila dilihat dari jumlah total perusahaan yang mencapai 1.350 Perusahaan

(malangkab.go.id: 2012).

Selama ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang 

sebagian besar telah melakukan program CSRnya secara langsung dengan 

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke 

masyarakat tanpa perantara, seperti program CSR yang telah dilakukan oleh 

PT. Greenfield, perusahaan tersebut secara berkala melakukan CSR dalam 

berbagai bentuk, diantaranya peningkatan kualitas gizi melalui pembagian susu 

di 20 sekolah dasar di Ngajum dan Wagir. Program lain yang menyentuh 

masyarakat adalah kemitraan sapi perah yang melibatkan 140 peternak dengan 

populasi ternak mencapai 588 ekor sapi. Saat ini sapi itu bisa memproduksi 

4.000 liter per hari. Selain PT. Greenfield, perbankan yang ada di Kabupaten 

Malang seperti Bank Mandiri dan BRI melakukan CSR dengan memberikan 

fasilitas pinjaman bagi para peternak untuk modal pembelian bibit sapi yang 

harganya mencapai Rp. 6 juta per ekor (malangkab.go.id: 2012). Dalam bentuk 

lain PT. Otsuka Indonesia juga telah melakukan program CSRnya dalam 

bentuk perbaikan jalan Sumber Waras yang terletak di Lawang Kabupaten 

Malang (otsuka.co.id: 2012).

Jika dilihat dari potensi sember pendanaan, dana CSR yang ada di 

Kabupaten Malang juga cukup besar, seperti dana CSR Bank Jatim yang 

memberikan bantuan dana sebesar Rp 150 juta untuk pipanisasi saluran air 

minum kepada masyarakat Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang (bankjatim.co.id: 2012). Kemudian PG Krebet Bululawang yang
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mengeluarkan dana untuk CSR sebesar Rp 1,5 miliar untuk Kabupaten Malang 

(surabaya.tribunnews.com: 2012). Sementara itu dana CSR dari Jamsostek

melalui PT Pertani senilai Rp 3, 27 miliar untuk kegiatan peningkatan pangan 

pemerintah di Kabupaten Malang (dahlanis.com: 2012). Lebih rinci dalam 

rapat Koordinasi penerapan Corporate Social Responsibilty di Kantor 

BAPPEDA Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 

2012 dijelaskan bahwa selama ini dana CSR dari Bank BNI setiap tahunnya 

minimal Rp 1 Miliar. Selain itu dari PT Petrokimia Gersik yang ada di 

Kabupaten Malang, setidaknya setiap tahun dana CSR yang dikeluarkan di 

Kabupaten Malang sebesar Rp 16,8 Miliar.

Melihat potensi dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

program CSR yang begitu besar, sebenarnya dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembiayaan pembangunan dalam mencapai visi daerah. Berbagai masalah 

pembangunan terutama masalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, 

dan terbatasnya lapangan kerja masih menjadi masalah utama di didaerah 

termasuk Kabupaten Malang. Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2011 

meningkat dari 4.780 menjadi 82.603 jiwa. Adapun rincianya sebagai berikut:

Tabel 1 : Pencari Kerja yang Terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja menurut 
dan Jenis Kelamin Tahun 2011
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Masalah kemiskinan sendiri sampai saat ini juga masih menjadi fokus utama 

pembangunan baik nasional maupun daerah. Upaya pengurangan jumlah 

penduduk atau Rumah Tangga Miskin (RTS) terus diupayakan oleh pemerintah 

pusat dan daerah, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA 

Kabupaten Malang Dr. Nehruddin, SE, MM bahwa tahun 2012 terdapat 

sebanyak 155.000 rumah tangga miskin (RTM) (bisnis-jatim.com).

Keterbatasan APBD Kabupaten Malang dalam membiayai kebutuhan

pendanaan pembangunan membuat Pemerintah Kabupaten Malang berupaya 

untuk melibatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan sumber-sumber 

pendapatan lain yang dimungkinkan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Malang yang tergolog kecil yaitu sebesar Rp182 miliar dengan 2,8 juta jumlah 

penduduk menjadi masalah utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan 

maupun pengangguran. Pada dasarnya sumber-sumber pendapatan dapat 

dikategorikan dari tiga hal yaitu APBN, APBD dan Swasta. Pendapatan yang 

bersumber dari Swasta dapat bersumber dari adanya kemitraan pemerintah 

dengan pihak lain atau dana CSR. Melalui berbagai sumber pendanaan tersebut 

diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Malang menjadi bumi agrowisata 

terkemuka di Jawa Timur.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Malang untuk melibatkan masyarakat dan kalangan usaha dalam pembangunan 

di Kabupaten Malang adalah dengan memprakarsai pembentukan Forum CSR 
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(Corporate Social Responsibility) untuk perusahaaan-perusahaan yang ada di 

Kabupaten Malang. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten 

Malang membuat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Malang berinisiatif menjembatani Corporate Social Responsibility (CSR) 

dengan kesejahteraan masyarakat (seputar-indonesia.com: 2012). Tujuan dari 

terbentuknya Forum CSR agar program CSR dari perusahaan-perusahaan bisa 

terarahkan karena dipadukan dengan kebutuhan di Kabupaten Malang.

Menurut Ir. Tomie Herawanto selaku Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang menjelaskan pada dasarnya dana 

CSR merupakan kewenangan perusahaan, namun agar tepat guna dan lebih 

mendukung berbagai strategi daerah dalam mengangkat kesejahteraan 

masyarakat perlu ada peraturan. Selama ini penyaluran CSR dari berbagai 

perusahan di Kabupaten Malang masih terkesan sporadis dan belum seluruhnya 

tepat. Salah satunya karena belum adanya informasi yang akurat mengenai 

bidang apa saja yang perlu dibantu agar meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (seputar-indonesia.com : 2012). Melalui Forum CSR yang dibentuk 

oleh BAPPEDA Kabupaten Malang, dapat menjadi forum komunikasi antara 

perusahaan dalam mensinergikan program-program CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan dari Dwi Hari Cahyono, Ketua Pansus Raperda 

Tanggung Jawab Perusahaan bahwa perusahaan hanya diminta data tentang 

rencana CSR-nya dan akan dipadukan dengan rencana kerja Pokja yang 

anggotanya SKPD-SKPD Pemkab Malang, dengan seperti itu diharapkan tidak 
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terdapat double anggaran dalam kegiatan. Secara sederhana konsep dari Forum 

CSR dicontohkan, misalnya di daerah A sudah didanai CSR dari perusahaan B, 

maka jika ada SKPD mengajukan anggaran untuk daerah tersebut, dewan bisa 

meminta mengalihkan ke daerah lain untuk SKPD tersebut 

(surabaya.tribunnews.com : 2012).

RPJP Nasional yang mengamanahkan pada pemerintah dengan tidak lagi 

menjadi aktor tunggal dalam pembangunan namun sebagai badan pendorong 

terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain untuk ikut aktif 

melakukan upaya pembangunan dan pelayanan dapat terwujud melalui Forum

CSR. Adanya integrasi program Pemerintah Kabupaten Malang dengan 

program-program CSR menjadi tujuan utama dari Forum CSR. Adanya 

penanaman nilai kelembagaan menjadi unsur penting dari terbentuknya forum 

CSR sehingga tujuan dari Forum CSR dapat terwujud. Bryant dan White 

(1982:25) memberikan penjelasan bahwa beberapa unsur penting dari 

kelembagaan yaitu institusi, norma tingkah laku, peraturan dan penegakan 

peraturan, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi dan insentif. Norma 

tingkah laku yang dimaksud adalah norma tingkah laku yang telah mengakar 

dalam kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk mencapai tujuan.

Penanaman nilai kelembagaan menjadi penting karena aktor 

pembangunan yang terlibat semakin banyak dan memiliki orientasi yang 

berbeda-beda, sehingga pembentukan forum CSR dapat tercapai tujuanya jika 

diikuti dengan upaya pemerintah menanamkan nilai-nilai kelembagaan. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meniliti tentang upaya-upaya 
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pemerintah Kabupaten Malang dalam mengintegrasikan program CSR dengan 

program pembangunan daerah sehingga penulis menganggakat judul “ 

Integrasi Program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan Program 

Pembangunan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

kedalam poin-poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR)

dengan program pembanguanan daerah ?

2. Bagaimanakah tindak lanjut dari integrasi program Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan program pembanguanan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis integrasi program Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan program pembanguanan daerah.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tindak lanjut dari integrasi program 

Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan program pembanguanan 

daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (value) baik secara 

teoritis maupun praktis terhadap pelakasnaan dari program-program CSR di 

Indonesia agar dapat terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah 

daerah, sehingga dapat dijadikan kajian bagi praktisi, peneliti, akademisi, dan 
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pemerintah untuk menambah khasanah pengetahuan dalam program 

pembangunan guna menunjang kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat.

1. Kontribusi Teoritis

a. Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memperkaya 

kajian keilmuan dalam studi administrasi publik terutama dalam kajian 

governance yang erat kaitanya dengan konsep Good Corporate 

Governance sehingga dapat menjadi konsep yang berkesinambungan 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dapat dijadikan sebagai masukan informasi dalam merumuskan 

kebijakan/program-program yang dilakukan oleh pemerintah agar 

bersinergi dengan sektor privat dalam melakukan pembangunan.

c. Sebagai sarana pembelajaran dan rujukan wacana bagi praktisi, peneliti 

dan akademisi lain dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 

program-program CSR yang ada di Indonesia dan kontribusinya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

bekerjasama dengan sektor swasta terutama dalam pelaksanaan 

program CSR sehingga keberadaan program CSR tidak hanya sebatas 

program amal, namun dapat menjadi program yang mampu menunjang 

visi daerah.
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b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi secara lebih terbuka tentang kondisi 

pelaksanaan beserta pelingkupan gambaran nyata keuntungan dari 

program CSR sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan 

aktif dalam pelaksanaan CSR didaerahnya sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang tentang pelaksanaan CSR baik secara konseptual 

maupun praktis sehingga dapat menganalisis dan mencari alternatif agar 

pelaksanaan CSR dapat menjadi program yang mampu bersinergi 

dengan program pembangunan pemerintah daerah sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur

pembahasannya dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan

masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat

penelitian.
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BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori ini akan didapat dari hasil studi kepustakaan

beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dikemukaan fokus penelitian,

pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan, 

data dan analisi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pelaksanaan dari hasil

penelitian dan dilakukan pembahasan terkait dengan

semua permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua yang diuraikan 

sebelumnya dan memberikan rekomendasi atau saran 

berdasarkan hasil pembahasan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Good Corporate Governance (GCG) dalam Governance

1. Governance

Munculnya governance dalam konteks Eropa diawali dengan suatu 

wacana pemikiran yang disebut dengan modern governance yang 

menjelaskan pentingnya melakukan kemitraan bersama antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat sehingga masing-masing aktor tidak lagi berdiri 

sendiri-sendiri. Selain itu perdebatan tentang governance juga muncul pada 

pergerakan manajemen publik yang disebabkan adanya stagnasi ekonomi 

yang dihadapi oleh banyak Negara demokrasi pada tahun 1970-an dan 

berhubungan dengan erosi kepercayaan pada pemerintah, khususnya pada 

bidang politik. Oleh karena itu maka muncullah suatu dorongan global 

untuk membentuk kembali hubungan formal dan informal antara pemerintah 

dan masyarakat. Governance mengalami perubahan makna dari kata

government, yaitu mengacu pada: (1) proses pemerintahan; (2) kondisi yang 

merubah dari pelaksanaan aturan; (3) metode baru untuk memerintah 

masyarakat (Rhodes, 1996:652).

Adanya perubahan dan pergeseran makna dari government ke 

governance, sebagaimana yang telah diuraikan merubah pola dan peran 

pemerintah yang bersifat tradisional dan mendominasi menjadi lebih 

terbuka. Dalam pandangannya Garvey dalam (Frederickson dan Smith, 

2003:209) menjelaskan bahwasanya dengan menggunakan istilah 

17
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governance sebagai cara untuk membedakan administrasi publik ortodoks 

yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dikotomi adaministrasi dan 

politik yang didasarkan pada pemahaman difusi jaringan yang semakin 

bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik.

Governance dalam perkembangannya menjadi istilah yang semakin 

popular, hal ini dikarenakan istilah governance telah dikaitkan dalam 

berbagi konteks seperti corporate governance, local governance, national 

governance dan lain sebagainya. Dalam pandangannya Frederickson dan 

Smith (2003: 219-221) memberikan penjelasan terkait governance yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Governance  mengartikan sektor publik adalah sesuatu yang unik 
dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip 
demokrasi; (2) Governance berhubungan dengan upaya untuk 
memahami proses yang mana kebijakan publik dibuat,
diimplementasikan dan dikelola; (3) filosofi governance berasal dari 
teori politik untuk menjelaskan kenapa pemerintah melakukan seperti 
yang mereka lakukan dan bagaimana hal itu bisa dilakukan lebih baik 
lagi; (4) Governance menginginkan dan mempertahankan penyediaan 
layanan publik dibawah control pemerintah, walaupun yang 
memberikan layanan tidak harus pemerintah; (5) Governance lebih 
mengarah pada adanya upaya partnhership atau jaringan kemitraan 
dengan aktor non pemerintah.

Secara sederhana World Bank (dalam Rhodes, 1996:67) 

mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political power to 

manage a nation’s affair”. Kemudian UNDP (1997) mengartikan

governance secara umum sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Governance mencakup tiga 

domain yaitu, pemerintah, masyarakat dan swasta.  Tiga domain tersebut
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selanjutnya disebut sebagai tiga pilar dalam governance. Masing-masing 

pilar tersebut saling melakukan interaksi dan menjalankan fungsinya.

Sedarmayanti (2009:279-280) menjelaskan secara rinci peran dan 

fungsi masing-masing domain atau pilar dalam governance yaitu sebagai

berikut: (1) Negara atau pemerintahan, konsepsi kepemerintahan pada 

dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan 

pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Fungsi pengaturan 

didalam sektor publik yang menjadi peran Negara antara lain menyangkut 

keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif, yaitu presiden beserta 

pelaksana pemerintahan, legislatif serta yudikatif. Pembagian kekuasaan ini 

juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah. (2) Sektor swasta, pelaku 

sektor swasta mencakup perusahan swasta yang aktif dalam interaksi sistem 

pasar, seperti: industry pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi 

termasuk kegiatan sektor informal. Sedangkan fungsi sektor swasta yaitu 

mengelolah pasar berdasarkan kesepakatan bersama ternasuk mengatur 

perusahaan  dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multi nasional 

koperasi dan sebagainya. (3) Masyarakat Madani, yaitu kelompok 

masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau 

ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik 

perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, 

politik, dan ekonomi. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama 

guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama,

kelompok olahraga, kelompok kesenian dan sebagainya.
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Di Indonesia governance telah menjadi sebuah paham baru dalam 

menjalankan pemerintahan. Ketiga domain atau pilar utama dalam 

governance yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani menjadi 

aktor utama dalam pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor 

tunggal dalam melakukan pembangunan, melainkan lebih ditekankan 

adanya kerjasama ketiga aktor pembangunan tersebut secara baik dalam 

melakukan pembangunan. Hal ini dikarenakan sejak munculnya governance

dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma 

dari paradigma rule government menjadi good governance. Dalam 

paradigma rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, namun prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya 

terbatas pada pengunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan dengan melibatkan tiga stakeholders yang terdapat didalam 

jaringan governance, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut, peran pemerintah sebagai pembangun 

maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi 

badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak 

lain di komunitas masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan 

upaya pembangunan dan pelayanan (Sedarmayanti, 2009:271). Lebih lanjut 

Sedarmayanti (2009:271) menegaskan bahwasanya pemerintah yang baik 

dan bersih terjadi apabila terdapat peran kontrol dari masyarakat, 
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mewujudkan sistem demokrasi sehingga masyarakat dapat memberikan 

kontrol dalam rangka mengurangi tindakan kesewenang-wenangan 

pemerintah dalam pengambilan keputusan. Di dalam konteks Indonesia 

paham governance telah menciptakan pergeseran paradigma dari 

government menjadi governance yang menuntut adanya hubungan 

kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka 

memberikan control dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan pembuatan regulasi. 

Perubahan paradigma dari government ke governance dalam 

prakteknya di Indonesia ditunjukkan dengan adanya perubahan serta 

terbitnya perundang-undangan baru yang mampu merubah wajah sistem 

pemerintahan di Indonesia seperti Undang-Undang No 28 Tahun 1999, 

mengatur pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus pada upaya 

menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan, baik didaerah maupun pusat. Serta 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mengatur tentang pelaksanaan otonomi 

daerah yang mana penyelenggaraan dan pengelolaan daerah tidak lagi 

tersentralisasi di pemerintah pusat melainkan adanya kewenangan yang 

diberikan untuk mengatur setiap daerahnya masing-masing. Di Indonesia 

keseimbangan dan jaringan dalam pembangunan antara pemerintah, swasta 

dan masyarakat selalu diupayakan agar dapat mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik (good governance).
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2. Good Governance

Sinambela (2006:47) mengungkapkan bahwa secara teoritis, good 

governance dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan 

pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam 

seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan 

kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya 

pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem 

pemerintahan. Lebih lanjut LAN (2000:8) juga menjelaskan bahwa wujud 

dari Good Governance yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga 

sinergitas dan interaksi yang konstruktif diantara domain Negara, sektor 

swasta dan masyarakat.

Secara prinsip, Bappenas (2007:57) menjelaskan secara rinci melalui

empat belas prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari:

a. Wawasan Kedepan (visionary)

Semua kegiatan pemerintah diberbagai bidang seharusnya didasarkan 

pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat 

sasaran dan adanya dukungan dari para pelaku untuk mewujudkan visi.

b. Keterbukaan dan Transparansi (oppeness and transparency)

Wujud dari prinsip ini dapat dilihat dengan kemudahan masyarakat untuk 

mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, 

program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan 
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ditingkat pusat maupun daerah. Titik tekan dari prinsip ini adalah 

kemudahan informasi yang diperoleh masyarkat.

c. Partisipasi masyarakat (participation)

Masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan dan atau pengambilan 

keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat 

serta dirumuskan dan diimplementasikan secara bersama-sama.

d. Tanggung gugat (accountability)

Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

e. Supremasi Hukum (rule of law)

Wujud nyata dari prinsip ini yaitu adanya kepastian penegakan hukum, 

adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan adanya 

pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan.

f. Demokrasi (democracy)

Perumusan kebijakan pembangunan baik dipusat maupun didaerah 

dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri 

oleh eksekutif. 

g. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)

Dalam hal ini pengukuran kompetensi dan profesionalisme dapat dilihat 

dari sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi, taat terhadap 

azaz, kreatif dan inovatif serta memiliki kualifikasi dibidangnya.
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h. Daya tanggap (responsiveness)

Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau 

kondisi dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta 

mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat.

i. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)

Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu 

menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan structural 

sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur 

kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang 

lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang maksimal dengan 

memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara 

efisien.

j. Desentralisasi (decentralization)

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan 

aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta 

memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelolah pelayanan publik 

dan menyukseskan pembangunan dipusat maupun daerah.

k. Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private sector and civil 

soziety partnership)

Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan 

kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
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l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce 

inequality)

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang, baik antara pusat dan 

daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan 

wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan.

m. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental 

protection)

Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang 

tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak 

lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara 

konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan,

serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan 

merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

n. Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market)

Komitmen terhadap pasar dapat dilihat dari tidak adanya monopoli 

sehingga tejadi iklim kompetensi yang sehat serta berkembangnya 

ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang prinsip-prinsip good governance diatas 

maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam rangka mewujudkan good 

governance maka harus mampu menerapkan setidaknya empat prinsip 

utama. Adapun empat prinsip tersebut yaitu (1) Akuntabilitas; (2) 

Transparansi; (3) Partisipasi; dan (4) Supremasi hukum aparat birokrasi. 

Terpenuhinya prinsip good governance dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan Negara dan pembangunan nasional Indonesia, diharapkan 

upaya penataan keadilan sosial, ekonomi, dan politik akan terwujud secara 

nyata sejalan perkembangan masyarakat madani. Keberadaan beberapa 

prinsip-prinsip dari good governance diatas kemudian diadopsi didunia 

perusahaan yang kemudian disebut dengan good corporate governance

(GCG).

3. Good Corporate Governance (GCG)

Munculnya istilah atau konsep Good Corporate Governance (GCG)

tidak bisa dipisahkan dari dua teori sebelumnya, yaitu teori stewardship dan 

agency theory. Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai 

sifat manusia yang ada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap 

pihak lain. Secara tersirat teori ini memandang bahwasanya manajemen 

sebagai orang yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya 

bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sedangkan agency theory

yang dikembangkan oleh Jhonson pada tahun 1988, memandang bahwa 

manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham akan 

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan 

sebagai pihak yang arif dan bijaksana terhadap pemegang saham. 

Kaihatu (2006:09) menjelaskan Good Corporate Governance atau 

GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. 

Titik tekan pada konsep GCG ditekankan pada dua hal, seperti yang 
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dijelaskan Monks (2003:56) bahwasanya terdapat dua hal yang ditekankan 

dalam konsep GCG, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat 

waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan dan stakeholder. Keterkaitan antara good governance (GG) dan 

good corporate governance (GCG) dapat dilihat dari kesamaan prinsip dari 

kedua konsep. Prinsip dari good corporate governance (GCG) secara 

sederhana dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau 

yang biasa disingkat dengan KNKG (2006). KNKG merupakan salah satu 

lembaga yang pernah mengeluarkan prisip-prisip GCG, prinsip tersebut 

dikenal dengan TARIF yang terdiri atas:

T = Transparancy (transparansi)

A = Accountabilty (akuntabilitas)

R = Responsibilty (resposnibiltas)

I = Independency (independensi)

F = Fairness (kewajaran)

Merujuk penjelasan diatas tentang prinsip good governance yang 

setidaknya terdapat empat prinsip utama. Adapun empat prinsip tersebut 

yaitu (1) Akuntabilitas; (2) Transparansi; (3) Partisipasi; dan (4) Supremasi 

hukum aparat birokrasi. Sehingga secara sederhana penulis membuat 

gambar yang menghubungkan kedua prinsip tersebut melalui gambar 

dibawah ini:
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Gambar  1 Hubungan Good Corporate Governance dengan Good 
Governance

Sumber: Diolah oleh Penulis

Lebih ringkas Soegiharto (2005:66) menjelaskan good corporate 

governance adalah interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin 

adanya control dan akuntabilitas dengan tetap mendorong efisiensi dan 

kinerja organisasi. Sehingga inti dari good corporate governance adalah 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja 

manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku 

kepentingan lainya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang 

berlaku. Konsep good corporate governance sebenarnya telah muncul 

bersamaan dengan konsep korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya 

konsep ini baru berkembang secara cepat dalam tahun-tahun yang 

belakangan ini.

Di awal tahun 1990an di Amerika Serikat mulai muncul berbagai 

inisiatif guna merealisasikan dan mengembangkan konsep ini yang ditandai 

dengan dipublikasikannya berbagai prinsip GCG oleh Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) dan diikuti pula dengan 
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penyebarannya dengan bekerjasama dengan Bank Dunia. Maksum 

(2005:11-14) menjelaskan bahwasanya prinsip-prinsip GCG adalah sebagai 

berikut:

1) Fairness (Kewajaran/Keadilan)

Prinsip ‘Keadilan atau Kewajaran’ ini dapat diartikan sebagai upaya 

dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan 

terkait. Dengan konsep korporasi, maka terdapat pemisahan antara 

pemegang saham atau pemilik dan manajemen yang bertindak sebagai 

pengelola perusahaan (dalam Agency Theory, pihak pertama disebut 

sebagai Principal, sedang pihak kedua disebut Agent). Manajemen 

bertugas untuk mengelola perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan 

para pemilik perusahaan. Namun sejalan dengan sifat-sifat manusia, 

manajemen mungkin saja bertindak ke arah yang lebih mengutamakan 

kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan para pemegang 

saham. Selanjutnya dengan berkembangnya pasar modal di dunia, 

akhirnya muncul para pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah 

kecil saham di dalam perusahaan (disebut pemegang saham minoritas) 

dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan 

kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang 

mayoritas. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang 

setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang 

saham minoritas maupun asing. 
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Dalam rangka mewujudkan prinsip ini diperlukan ketersediaan 

peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham 

minoritas dan asing, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau 

kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan 

buruk orang dalam (Tjager dkk. 2003). Penetapan tanggung jawab 

dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite 

audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan 

pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip 

keadilan/kewajaran ini.

2) Transparency (Transparansi)

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan 

transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip 

ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan 

dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar 

dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, 

dan tepat waktu mengenai perusahaan. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang 

berkepentingan menjadi tersesatkan atau tidak akan membuat 

kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan. 

Dalam praktik, perusahaan seharusnya berkewajiban mengungkapkan 

berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti 
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kontrak kerja yang bernilai tinggi dengan perusahaan lain, risiko-risiko 

yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. 

Selain itu, perusahaan seharusnya juga berkepentingan untuk 

menyampaikan kepada semua pihak terkait informasi mengenai struktur 

kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Para 

pemain pasar modal tentu akan bereaksi secara negatif bila mereka 

menilai bahwa tingkat transparansi ini rendah dan begitu pula 

sebaliknya. Oleh sebab itu konsep GCG harus menjamin pengungkapan 

yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting 

yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai 

kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan 

perusahaan.

3) Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan 

dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-

organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini 

dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan 

menyadari tanggung jawab,wewenang, hak, dan kewajiban mereka 

masing-masing. 

Good corporate governance harus menjamin perlindungan kepada 

pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta 
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pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Realisasi dari 

prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit 

yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan 

komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. 

Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat 

waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

4) Responsibility (Pertanggungjawaban)

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan 

pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme 

pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. 

Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam GCG 

dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari 

berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, 

pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip tanggung jawab ini 

juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi 

semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-

prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang 

berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

KEP- 117/M-MBU/2002 bahwa di samping keempat prinsip di atas, masih 

ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (Independence). 
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Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pelaksanaan Good 

Corporate Governance di Indonesia telah berkembang dan diterapkan di 

perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta lainya. 

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (2000) tentang pengembangan 

praktik GCG dalam perusahaan persero, dapat dipahami bahwa Good 

Corporate Governance adalah prinsip perusahaan yang sehat dan diterapkan 

dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi 

menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan 

tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut selaras dengan penjelasan Urip 

(2010:07) bahwa penerapan good corporate governance harus menjadi 

standar tinggi dari perilaku perusahaan dan menjadikannya sebagai budaya 

dalam bisnis inti operasinya dan juga didalam interaksinya dengan 

lingkungan eksternal perusahaan. Good corporate governance juga 

menjelaskan standar perilaku didalam bisnis inti opresi sebagai corporate 

reposnsibilty (CR) dan standar perilaku dilingkungan eksternal sebagai 

corporate social responsibilty (CSR).
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B. Corporate Social Responsibilty (CSR)

Munculnya prinsip GCG, maka perusahaan dituntut ikut bertanggung 

jawab terhadap kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar 

lingkungan perusahaan. Merujuk pendapat Urip (2010:07) diatas bahwa 

corporate social responsibilty (CSR) merupakan bentuk dari GCG yang 

menjelaskan standar perilaku perusahaan dilingkungan eksternal. Berdasarkan 

pendapat tersebut nampak jelas bahwa good corporate governance memiliki 

keterkaitan erat dengan corporate social responsibilty (CSR).

Sejalan dengan pendapat tersebut, ditegaskan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Maryati (2011:5) di Bursa efek Indonesia membuktikan 

bahwasanya GCG berpengaruh terhadap CSR perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang 

dilakukan  oleh Febriyanti (2010:9) menunjukan adanya peranan penting 

antara penerapan GCG dengan pelaksanaan praktik CSR, dimana dengan 

penerapan prinsip GCG maka implementasinya terhadap pelaksanaan 

program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus terhadap program CSR yang 

dibutuhkan oleh masyarakat luas, lebih terstruktur dan mengalami perbaikan 

menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Kemunculan konsep CSR berawal 

dari Horward Bowen yang berjudul Social Responsibilities of the 

Businessman yang terbit pada tahun 1953 merupakan tonggak sejarah CSR 

Modern.

Selanjutnya pada tahun 1960, Keith Davis menambahkan dimensi lain 

tanggung jawab sosial perusahaan, pada saat itu ia merumuskan tanggung 
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jawab sosial sebagai, “businessmen’s decision and actions taken for reasons 

at least partially beyond the firm’s direct economic and technical interest”. 

Melalui definisi tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata. Argumen Davis 

menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut, pandangan mengenai 

tangung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran 

para ekonom klasik. Setelah itu Davis memperkuat argumennya dan ia 

berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR 

dengan kekuatan bisnis. Menurut Davis adanya tanggung jawab sosial para 

pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki oleh 

karenanaya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka 

hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan (Solihin, 

2008:16-18).

Tahun 1971, Committee for Economic Development (CED) 

menerbitkan Social Responsibilities of Business Corporations. Penerbitan 

yang dapat dianggap sebagai code of conduct bisnis tersebut dipicu adanya 

anggapan bahwa kegiatan usaha memiliki tujuan dasar untuk memberikan 

pelayanan yang konstruktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat. Perusahaan yang melaksanankan program CSR pada periode 

1970-1980 mulai mencari model CSR yang dapat mengukur dampak 

pelaksanaan CSR oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana 

pelaksanaan CSR sebagai suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Solihin, 2008:16-18).
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Di tahun 1990 hingga sekarang CSR terus mengalami perkembangan 

yang disebabkan oleh berbagai dinamika perkembangan pemikiran maupun 

pelaksanaan tentang CSR itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini ialah 

diperkenalkannya konsep sustainable development yang mendorong 

munculnya sustainability report dengan menggunakan metode triple bottom 

line yang dikembangkan oleh Elkington maupun GRI. Perkembangan CSR 

saat ini juga dipengaruhi oleh perubahaan orientasi CSR dari suatu kegiatan 

bersifat sukarela untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tidak memiliki 

kaitan dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, menjadi suatu 

kegiatan strategis yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan 

perusahaan dalam jangka panjang (Solihin, 2008:32).

Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. Definisi dari CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat 

dilihat di dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang 

menyebutkan 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. Kotler dan Lee (2005:03) berpendapat bahwa corporate social 

responsibilty (CSR) adalah suatu komitmen untuk menigkatkan kesejahteraan 

komunitas melalui kebijaksanaan praktek bisnis dan kontribusi dari sumber

daya perusahaan. The Jakarta Consulting Group, menjelaskan bahwasanya 
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tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar 

(eksetrnal) perusahaan. Ke dalam, tangung jawab ini diarahkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Ke luar, 

tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai 

pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan 

dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan 

generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Oleh karenanya perusahan harus dikelola dengan sebaik-baiknya 

sehingga mampu meraih laba yang maksimal (Susanto, 2007:22)

Difinisi Corporate Social Responsibilty juga dijelaskan dalam ISO 

2600 Guidance Standard on Social responsibility bahwa tanggung jawab 

sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan 

dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang 

transparan dan etis yang mengandung beberapa poin yaitu (1) konsisten 

dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, (2) 

memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, (3) sesuai hukum yang 

berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, (4) terintegrasi 

diseluruh aktivitas organisasi dalam pegertian ini meliputi kegiatan, produk 

maupun jasa. Lebih lanjut Suhandri M. Putri dalam Untung (2007:01) 

menjelaskan Corporate Sicial Responsibilty adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 
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ekonomis, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas 

dapat dipahami bahwa Corporate Social Responsibilty merupakan tanggung 

jawab perusahaan yang kemudian menjadi komitmen untuk terlibat dalam 

pembangunan ekonomi terutama masyarakat sekitar guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta menjaga kondisi lingkungan agar tetap 

tercipta pembangunan berkelanjutan.

Implementasi program CSR dapat dilihat dari jenis perusahaannya. 

Untung (2007:52-53) membedakan perusahaan kedalam empat jenis 

kelompok. Pertama kelompok hitam, yaitu kelompok para pemimpin 

perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Para pengusaha 

yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri melalui 

berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien 

mungkin dan memaksimalkan laba. Kedua, kelompok merah yaitu kelompok 

para pemimpin perusahaan yang mulai menjalankan praktik CSR, tetapi 

memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi 

keuntungannya.  Ketiga, kelompok biru yaitu perusahaan yang menilai 

praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena 

merupakan investasi, bukan biaya. Dan perusahaan tersebut akan 

mengembangkan CSR kepada para konstituen dalam suatu lingkungan yang 

spesifik di mana konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat 

setempat (local communities) yang terkena dampak secara langsung oleh 

operasional perusahaan di daerah tempat tinggal masyarakat setempat 

tersebut. Kemudian terakhir atau keempat yaitu kelompok hijau, perusahaan 
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yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR 

tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan 

modal sosial.

Kotler dan Lee (2005: 23-24) menyebutkan beberapa bentuk program 

Corporate Social Responsibility yang dapat dipilih yang disebut dengan The 

six social initiative, yaitu:

a. Cause Promotions. 

Suatu perusahaan dapat memberikan dana atau berbagai macam 

kontribusi lainnya, ataupun sumber daya perusahaan lainnya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu sosial tertentu, ataupun 

dengan cara mendukung pengumpulan dana, partisipasi dan rekruitment 

sukarelawan untuk aksi sosial tertentu.

b. Cause Related-Marketing

Suatu perusahaan dalam hal ini berkomitmen untuk berkontribusi atau 

menyumbang sekian persen dari pendapatannya dari penjualan suatu 

produk tertentu miliknya untuk isu sosial tertentu.

c. Corporate Social Marketing

Suatu perusahaan dapat mendukung perkembangan atau 

pengimplementasian kampanye untuk merubah cara pandang maupun 

tindakan, guna meningkatkan kesehatan publik, keamanan, lingkungan, 

maupun kesejahteraan masyarakat.

d. Corporate Philanthropy
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Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat memberikan 

sumbangan, biasanya dalam bentuk tunai. Pendekatan ini merupakan 

bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional.

e. Community Volunteering

Dalam hal ini, perusahaan daapt mendukung dan mendorong 

pegawainya, mitra bisnis maupun para mitra waralabanya untuk 

menjadi sukarelawan di organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal.

f. Socially Responsible Business Practices

Misalnya perusahaan dapat mengadopsi dan melakukan praktik-praktik 

bisnis dan investasi yang dapat mendukung isu-isu sosial guna 

meningkatkan kelayakan masyarakat (community well-being) dan juga 

melindungi lingkungan.

Pelaksanaan CSR juga dijelaskan dalam Prince of Wales International 

Business forum (Aniswaty , 2010 : 1268) mengemukakan lima pilar aktivitas 

Corporate Social Responsibility untuk mengukur konsep Corporate Social

Responsibility yaitu:

a. Building Human Capital. Secara internal, perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Secara 

eksternal perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan terhadap

masyarakat. Kedua hal tersebut biasanya dilakukan melalui program 

community development.
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b. Strengthening Economies. Perusahaan dituntut untuk tidak memperkaya 

diri-sendiri sementara komunitas dilingkunganya miskin, perusahaan 

harus memberdayakan ekonomi sekitar

c. Assesing Social Chesion. perusahaan dituntut untuk menjaga 

keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan 

konflik.

d. Encouraging Good Governance. Dalam menjalankan bisnisnya, 

perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

e. Protecting The Environment. Perusahaan berupaya keras menjaga 

kelestarian lingkungan.

Perkembangan konsep CSR di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan 

berkembangnya konsep GCG yang menuntut adanya kepedulian perusahaan 

terhadap permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya.Oleh karena itu 

dalam rangka terwujudnya GCG maka perusahaan wajib 

mengimplementasikan konsep CSR. Kajian dan pelaksanaan CSR di 

Indonesia tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Sejauh ini 

pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan konsep GCG dilingkungan 

perusahaan maka mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan 

dengan GCG secara khusus dan CSR secara umum.

Terdapat setidaknya tiga undang-undang yang mengatur tentang CSR di 

Indonesia, diantaranya yaitu; Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT). 

Pada Pasal 74 ayat 1 UUPT ditegaskan bahwa perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam 
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wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan 

sebagai suatu badan hukum atau legal entity merupakan subjek hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban dan salah satu kewajiban bagi perseroan yang 

kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). 

Selain UUPT juga terdapat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, pada pasal 15 dijelaskan bahwa setiap penanam modal 

memiliki beberapa kewajiban salah satu diantaranya yaitu melakukan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian dalam Peraturan Menteri 

Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

BUMN dengan membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah 

menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) juga tersirat tentang 

keharusan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab perusahaan. Pada 

BUMN tanggung jawab sosialnya dalam bentuk Program Kemitraan Bina 

Lingkungan (PKBL) yang memiliki sumber pendanaan dari penyisihan laba 

setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). Adapun Peraturan yang 

terbaru tentang CSR  yaitu dikelaurkanya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah tersebut 

dijelaskan bahwasanya Setiap Perseroan mempunyai tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan 

lingkungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3.
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Korhenen (2006) dalam Anatan ( 2009: 142) menjelaskan pada

perkembangannya terjadi peningkatan perhatian akan implementasi CSR 

sehingga menjadi era kebangkitan masyarakat dan sudah seharusnya CSR 

tidak hanya menekankan pada aspek philantropy (dorongan kemanusiaan 

yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan 

memperjuangkan pemerataan sosial) maupun level strategi, melainkan harus 

makin diperluas pada tingkat kebijakan yang lebih makro dan riil. CSR 

menjadi isu penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha saat 

ini. Hal ini dikarenakan dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa 

memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan 

sehingga pelaksanaan CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan dalam 

mendukung aktivitas bisnisnya, bukan hanya sekedar pelaksanaan tanggung 

jawab tetapi menjadi suatu kewajiban bagi dunia usaha.

Saidi dan Abidin (2004:69) menjelaskan terdapat tiga tahap atau 

paradigma yang berbeda dalam pelaksanaan CSR dan menjadi salah satu 

motivasi perusahaan dalam menjalankan program CSR. Adapun tiga tahap 

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Corporate Charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi 

keagamaan.

b. Corporate Philantrophy, yakni dorongan kemanusian yang biasnya 

bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan 

memperjuangkan pemerataan sosial.
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c. Corporate Citizhenship, yaitu motivasi kewarganegaraan demi 

mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Jika dipetakan ketiga paradigma diatas, tampaklah bahwa spektrum 

paradigma CSR dapat dipetakan seperti dibawah ini.

Tabel  2 Perbandingan Paradigma CSR

Paradigma Charity Philanthropy Corporate 
Citizenship

Motivasi Agama, tradisi, 
adaptasi

Norma, etika dan 
hukum universal

Pencerahan diri 
dan rekonsiliasi 
dengan ketertiban 
sosial

Misi Mengatasi 
masalah setempat

Mencari dan 
mengatasi akar 
masalah

Memberikan 
kontribusi pada 
masyarakat

Pengelolaan Jangka pendek, 
mengatasi masalah 
sesaat

Terrencana, 
terorganisir dan 
terprogram 

Terinternalisasi 
dalam kebijakan 
perusahaan

Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan / dana 
abadi /
profesionalitas

Keterlibatan baik 
dana maupun 
sumberdaya lain

Penerima Manfaat Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas 
dan perusahaan

Kontribusi Hibah sosial Hibah 
pembangunan

Hibah 
(pembangunan 
serta keterlibatan 
sosial)

Inspirasi Kewajiban Kepentingan Bersama
Sumber : Saidi dan Abidin (2004:69)

Keterlibatan perusahaan merealisasikan kegiatan CSR secara lebih 

intensif dapat dilihat pasca diberlakukannya otonomi daerah. Dalam era 

desentralisasi kekuatan masyarakat lokal menjadi besar dan memiliki hak 

untuk menyampaikan pendapatnya serta bersikap kritis terhadap kebijakan 

pemerintah maupun perusahaan dan menuntut perusahaan menjalankan 

program Community Development terhadap masyarakat yang terkena dampak 
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produksi perusahaaan. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya regulasi berupa 

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal dan Undang-

Undang No 19 Tahun 2003.

Selama ini program-program yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya 

berorientasi pada kegiatan-kegiatan derma berupa pendirian infrastruktur fisik 

dalam bentuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, 

prasarana air bersih dan tempat pribadatan. Gambaran mengenai CSR oleh 

perusahaan-perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3 Gambaran Umum Program CSR

Sifat Tipe Bidang Karakteristik
Philantropis 
(derma)

Pembangunan 
infrastruktur 
fisik, pemberian 
bantuan alat, dan 
pemberian 
bantuan keuangan

Pendidikan, 
kesehatan, 
transportasi, 
prasarana air bersih, 
olahraga, 
peningkatan 
pendapatan, dan 
tempat peribadatan.

 Secara umum 
program tidak 
ditujukan untuk 
mempersiapkan 
masyarakat secara 
jangka panjang.

 Koordinasi antara 
stakeholder kurang 
maksimal

 Implementasi 
program bersifat 
tertutup

 Secara umum 
program dirancang 
oleh perusahaan

 Masyarakat kurang 
dilibatkan dalam 
pembuatan program.

Peningkatan 

kapasitas

Pendampingan 

dan training

Pertanian dan 

industry rumah 

tangga

Sumber: Mulyadi (2003:7)
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Berdasarkan tabel diatas dapat difahami bahwasanya pelaksanaan CSR sejauh 

ini hanya sebatas program yang dirancang sendiri oleh perusahaan tanpa 

melibatkan pemerintah maupun masyarakat. Idealnya program CSR 

dipraktekkan secara integral dengan program pembangunan regional oleh 

pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya program CSR selalu overlap 

dengan program pemerintah, sehingga secara ekonomis tidak efektif dan 

efisien. 

C. Integrasi Program Corporate Social Responsibilty (CSR)

Berdasarkan makna kata integrasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) menyebutkan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi 

kesatuan yg utuh atau bulat. Integrasi sendiri berangkat dari pemahaman 

bahwa terdapat dua aktor atau lebih yang memiliki pandangan atau tujuan 

terhadap suatu hal yang berbeda, adanya integrasi ditujukan untuk 

menyamakan tujuan atau pandangan tersebut agar menjadi satu atau selaras.

Integrasi program CSR merupakan proses pembauran program-program CSR 

hingga menjadi selaras dengan program pembangunan daerah. Selama ini 

program CSR berjalan sendiri-sendiri dan tidak selaras dengan program 

pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya integrasi antara program CSR 

dengan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dan 

berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Agar tercipta 

integrasi, maka diperlukan proses penanaman nilai kelembagaan sehingga
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proses integrasi berjalan dengan baik serta dapat menyatukan tujuan yang 

hendak dicapai.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam 

organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat 

berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Ruttan dan Hayami, 1984). Kemudian North (1990) dalam Institutions, 

Institution change and Economic Performance juga menjelasakan bahwa 

lembaga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi. Djogo dkk 

(2003: 12) juga memberikan penjelasan kelembagaan, atau institusi, pada 

umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi 

berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga 

mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku 

seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.

Lebih lanjut Djogo dkk (2003: 14) menyebutkan bahwa pada umumnya 

definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar 

dan berlangsung terus menerus atau berulang. Kelembagaan juga dibahas 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi, 

hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu 

lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini 

mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan 

ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi 

dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku 
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dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan 

pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk 

kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat 

kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum 

menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan 

penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya.

Kelembagaan menurut North (1990) adalah suatu pola hubungan dan 

tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, 

diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan 

bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh 

faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal 

dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Etzioni (1982: 07) juga menegaskan kelembagaan merupakan suatu unit 

sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan 

lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut. Jika dilihat dari tujuan lebih lanjut 

Bobi (2002:01) menerangkan kelembagaan berisi sekelompok orang yang 

bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam 

organisasi menjadi suatu kesatuan.

Bryant dan White (1982:25) memberikan penjelasan bahwa terdapat 

beberapa unsur penting dari kelembagaan yaitu institusi, norma tingkah laku, 

peraturan dan penegakan peraturan, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, 

organisasi dan insentif. Intitusi  merupakan landasan untuk membangun 
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tingkah laku sosial masyarakat. Norma tingkah laku yang dimaksud adalah 

norma tingkah laku yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan 

telah diterima untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan dan penegakan 

aturan, aturan dalam masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan 

kerjasama dengan dukungan hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota.

Lebih lanjut menurut Subagyo (2005: 35) kelembagaan berisikan dua 

aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. 

Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti 

kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, 

folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, 

orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan 

bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. 

Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial 

dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek 

struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, 

struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, 

struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan 

yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. 

Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan 

berlangsung relatif cepat.

Uphoff dalam Shahyuti (2003) menjelaskan istilah kelembagaan dan 

organisasi sering membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara 

keilmuan, ‘social institution’ dan ‘social organization’ berada dalam level 
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yang sama, untuk menyebut apa yang dimaksud dengan kelompok sosial,

grup, sosial form, dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun,  perkembangan 

akhir-akhir ini istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna 

yang mencakup keduanya sekaligus. Adapun alasan orang-orang lebih 

memilih istilah tersebut disebabkan karena kata “organisasi” menunjuk 

kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin 

cenderung mendapat image negatif.

Sebenarnya konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada 

pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, 

departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga 

dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada 

fungsi-fungsi administrasi pemerintah (Israel, 1992).  Koentjaraningrat (1974)

menegaskan bahwa tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi 

kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu Koentjaraningrat mengkategorikan 

jenis kelembagaan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan masyarakat kedalam 

delapan golongan yaitu:

a. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup 

kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian, dan lain-lain.

b. Kelembagaan Ekonomi: memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, 

menimbun, mendistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, 

industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain.
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c. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan 

pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Contoh: pendidikan dasar/ menengah/tinggi, pers, dan lain-lain.

d. Kelembagaan ilmiah: memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan 

menyelami alam semesta. Contoh: pendidikan ilmiah, penelitian, metode 

ilmiah, dan lain-lain.

e. Kelembagaan estetika dan rekreasi: kebutuhan manusia untuk menyatakan 

rasa keindahannya dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak,

kesusastraan, dan lain-lain.

f. Kelembagaan keagamaan: memenuhi kebutuhan manusia untuk 

berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, 

pantangan, dan lain-lain.

g. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur 

kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. 

Contoh: pemerintahan, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan 

lain-lain.

h. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: 

pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kecantikan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kelembagaan lebih 

ditekankan pada aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku 

seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem untuk berusaha mencapai 

tujuan. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1974) 

bahwa tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok 
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manusia. Kebutuhan pokok masyarakat salah satunya adalah pemenuhan 

kebutuhan kesejahteraan, pengertian kesejahteraan itu sendiri kemudian 

semakin berkembang bukan hanya pada aspek kesejahteraan ekonomi, 

melainkan juga pada kesejahteraan sosial-politik.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah pola pikir, yang dipersiapkan secara baik dan 

sistematis untuk mengadakan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. 

Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara 

sistematis, teratur, tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam berpikir 

tentang materinya. Peneliti dapat menentukan pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam memecahkan masalah penelitian, hal ini dikuatkan oleh 

Denscombe (2007:3) bahwa “In practice, the social researcher is faced with 

a variety of options and alternatives and has to make strategic decisions 

about which to choose”. Penentuan pendekatan penelitian yang tepat pada 

akhirnya akan menuntun peneliti memulai penelitian secara benar. Penelitian 

ini dilakukan untuk menampilkan fakta-fakta empiris secara naturalistik 

tentang kondisi atau fenomena tentang integrasi CSR dengan program 

pembangunan daerah. Dengan demikian pendekatan yang dianggap sesuai 

untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut adalah pendekatan 

kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan serangkaian teknik dan proses 

penelitian non statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

fenomena sosial (Mcnabb, 2002: 267). Dalam proses penelitian tentang 

proses integrasi CSR dengan program pembangunan daerah, peneliti 

mendapatkan kumpulan kata hasil wawancara serta gambar yang 
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berhubungan secara langsung pada proses integrasi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat McNabb (2002: 267) yang menjelaskan bahwa data kualitatif 

berkenaan pada beberapa kumpulan kata, simbol, gambar atau rekaman non 

angka lain, bahan-bahan atau artifak yang dikumpulkan oleh peneliti dan 

memiliki keterkaitan pada kelompok sosial dalam studi. 

Studi penelitian kualitatif umumnya melibatkan apa yang digambarkan 

sebagai induktif, generalisasi teori, subyektif dan proses non positivis. 

Sedangkan menurut Sinuff et al (2007:105) tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk mengembangkan konsep yang membantu memahami fenomena sosial 

dalam setting alamiah, dengan menekankan pada pengertian, pengalaman dan 

melihat pada partisipan. Pendapat Sinuff berkorelasi dengan tujuan penelitian 

yang dilakukan peneliti di Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif yang 

dugunakan peneliti dalam melakukan penelitian dapat membantu peneliti 

memahami fenomena proses integrasi CSR dengan program pembangunan 

daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dangan melihat dan 

memahami partisipan  yang diberikan penanaman nilai-nilai kelembagaan 

oleh pemerintah.

Pertimbangan lain, dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak hanya 

mengungkapkan peristiwa riil, tetapi juga dapat mengungkapkan nilai 

tersembunyi (hidden value). Hal ini peneliti lakukan dengan cara memahami 

motivasi perusahaan dan pemerintah dalam melakukan integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah. Penelitian kualitatif 

menghadirkan serangkaian tantangan dalam mendeskripsikan dan 
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menginterpretasikan sebuah kejadian atau fenomena. Keseluruhan maksud 

penelitian kualitatif yang peneliti lakukan adalah menangkap esensi emosi 

manusia, perasaan dan persepsi dalam konteks personal orang-orang yang 

menjadi key informan dalam proses integrasi CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang. Sehingga model penelitian ini 

menyediakan para pembaca dengan sebuah gambaran yang muncul dari 

pengumpulan informasi, penemuan dan pemikiran- pemikiran terkait proses 

integrasi CSR dengan program pembangunan daerah.

B. Fokus Penelitian

Pada saat pelaksanaan penelitian, fokus penelitian kemungkinan 

berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan dan hasil temuan 

selama di lapangan. Akan tetapi, pembatasan fokus penelitian sebelum turun 

ke lapangan dimaksudkan agar peneliti tidak terjebak pada persoalan-

persoalan di luar permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Fokus penelitian merupakan data yang akan diamati, 

dikumpulkan, diolah, dan dianalisa oleh peneliti dalam suatu penelitian yang 

akan dilakukan. Pada dasarnya fokus penelitian adalah pusat perhatian yang 

bermaksud membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi 

pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. 

Fokus utama penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, 

mendeskripsikan, mengintrepretasikan dan menganalisis proses integrasi CSR 

dengan program pembangunan daerah. Suhandri M. Putri dalam Untung 

(2007:01) menjelaskan Corporate Sicial Responsibilty adalah komitmen 
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perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 

Bupati Kabupaten Malang Rendra Kresna menggambarkan, potensi 

CSR di Kabupaten Malang sebenarnya sangat besar bila dilihat dari jumlah 

total perusahaan yang mencapai 1.350 Perusahaan. Jika dilihat dari potensi 

sember pendanaan, dana CSR yang ada di Kabupaten Malang juga cukup 

besar seperti dana CSR PG Krebet Bululawang yang mengeluarkan dana 

untuk CSR sebesar Rp 1,5 miliar untuk Kabupaten Malang setiap tahunya 

(surabaya.tribunnews.com : 2012). Melihat potensi dana yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk program CSR yang begitu besar, 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan 

dalam mencapai visi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang 

yang tergolog kecil yaitu sebesar Rp 182 miliar dengan 2,8 juta jumlah 

penduduk menjadi masalah utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan 

maupun pengangguran.

Oleh karena itu  dalam penelitin ini, peneliti mencoba memberikan 

batasan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan program 

pembangunan daerah

a. Upaya menanamkan nilai (value), norma (norm), kepercayaan, 

gagasan dan doktrin yang dilakukan pemerintah oleh Kabupaten 
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Malang agar Program CSR dapat Terintegrasi dengan Program 

Pembangunan Daerah

b. Upaya menanamkan peran, aktivitas, hubungan antar peran, hubungan 

antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, struktur 

kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Malang agar program CSR dapat terintegrasi dengan program 

pembangunan daerah.

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah merupakan 

proses pembauran agar program CSR dapat selaras dengan program 

pembangunan daerah. Proses tersebut membutuhkan penanaman nilai 

kelembagaan agar aktor yang melakukan integrasi dapat mencapai tujuan 

yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam penelitian ini dasar fokus 

yang digunakan peneliti merujuk pada pendapat Subagyo (2005: 35) yang 

menjelaskan bahwa kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; 

“aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan 

meliputi perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), 

norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, 

doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Sementara dalam 

aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti 

kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek struktural 

mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, 

struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, 

struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan 
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tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola 

kekuasaan.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami lebih dalam terkait 

penanaman nilai kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Malang kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR. Pada 

dasarnya tujuan CSR yang dilaksanakan perusahaan beraneka ragam, oleh 

karena itu penanaman nilai kelambagaan maupun keorganisasian menjadi 

penting dalam penelitian ini. Melalui proses penanaman nilai 

kelembagaan dan keorganisasian diharapkan perusahaan dapat 

mengintegrasikan program CSRnya dengan program pembangunan 

daerah.

2. Tindak Lanjut dari Integrasi Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan 

Program Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) Setelah 

Diintegrasikan dengan Program Pembangunan Daerah.

Pada dasarnya tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam 

pelaksanaan CSR setelah adanya integrasi dengan program pembangunan 

daerah. Perubahan yang mendasar setelah adanya integrasi program CSR

dengan program pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah 

Kabupaten Malang adalah keterbukaan dan koordinasi dari perusahaan 

terkait program CSR. Salah satu perusahaan yang terbuka dengan 

pemerintah terkait program CSR adalah PT. Greenfields Indonesia. 

Kegiatan CSR yang dilakukan PT. Greenfields setiap tahun hampir sama 
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agar program CSR yang dilakukan tidak terputus sehingga dapat 

memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.

b. Faktor-faktor yang Mendukung Integrasi Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Terdapat beberapa faktor yang mendukung Integrasi CSR dengan Program 

Pembangunan Daerah. Adapun beberapa faktor tersebut adalah adanya 

komitment dari pemerintah dalam melakukan proses penanaman nilai 

kelembagaan kepada perusahaan atau dalam proses mengintegrasikan CSR. 

Faktor yang lain adalah adanya dukungan dari beberapa perusahaan kepada 

pemerintah dalam melakukan integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah. Selain itu faktor pendukung yang terakhir adalah 

adanya jaminan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi terhadap 

perusahaan dalam melaksanakan CSR di Kabupaten Malang.

c. Faktor-faktor yang Menghambat Integrasi Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Selain terdapat beberapa faktor pendukung, terdapat pula faktor yang 

menghambat Integrasi CSR dengan program pembangunan daerah. 

Beberapa faktor penghambat tersebut adalah, masih adanya kekhawatirran 

beberapa perusahaan akan adanya intervensi dari pemerintah dalam 

pelaksanaan CSR. Faktor kedua adalah pemahaman perusahaan terkait 

pentingnya CSR yang masih rendah, sehingga terdapat banyak perusahaan 

yang tidak melakukan CSR. Faktor penghambat yang ketiga adalah 

kesibukan perusahaan yang berbeda-beda yang berdampak pada sulitnya 
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koordinasi antar perusahaan dalam membahas kegitan CSR yang dapat 

terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Bogdan dan Taylor (1992) menyatakan bahwa lokasi yang layak dipilih 

untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan 

teoritik. Disamping itu menurut Lofland and lofland ada 4 (empat) alasan 

situasi menarik untuk diteliti, yaitu: pertama, situasi menarik minat peneliti 

dan secara nyata terlokasi di suatu tempat. Kedua, terdapat pengalaman sosial 

yang memiliki pola tidak tetap. Ketiga adanya keunikan pada individu-

individu dan jenis setting yang tidak pasti serta banyaknya bentuk 

pengalaman sosial. Keempat, adanya masalah yang diteliti belum mendapat 

solusi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Malang Jawa Timur. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian yang 

ada mampu mewakili berbagai kebutuhan penelitian yang menunjang 

keberhasilan suatu penelitian dilakukan secara terus menerus, dan dalam 

penelitian ini peneliti melihat melalui studi kasus di daerah yang 

bersangkutan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki 

inisiatif untuk melakukan integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah. Potensi CSR dikabupaten Malang yang begitu besar 

menjadi salah satu motivasi pemerintah kabupaten Malang untuk 

mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Malang juga menyadari bahwa pada dasarnya 



61

pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan 

perlu adanya partisipasi dari perusahaan dan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Oleh karena itu, CSR yang dilakukan perusahaan di 

Kabupaten Malang dapat menjadi bentuk partisipasi perusahaan dalam proses 

pembangunan. Selama ini pelaksanaan CSR di Kabupaten Malang berjalan 

secara sendiri-sendiri dan bersifat sparodis. Disisi lain pemerintah Kabupaten 

Malang juga mengalami keterbatasan anggaran dalam melakukan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah.

Situs penelitian ditentukan agar mempermudah penetapan lokus yang 

terlalu meluas. Dalam melakukan penelitian ini peneliti  mengambil situs 

penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Malang. Hal ini didasarkan pada munculnya inisiatif untuk 

melakukan integrasi CSR dengan program pembangunan daerah berawal dari 

BAPPEDA Kabupaten Malang. Selain itu saat ini BAPPEDA menjadi Wakil 

Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Pendayagunaan Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang berperan dalam mengkoordinasikan antara 

perusahaan dan SKPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Malang. Selain 

BAPPEDA, beberapa perusahaan yang menjadi situs penelitian dalam 

penelitian ini adalah PT. Greenfield Indonesia dan PTPN XII Malang. Kedua 

perusahaan ini menjadi situs penelitian karena Forum Komunikasi CSR 

Kabupaten Malang diketua oleh PTPN XII dan Seketarisnya adalah PT. 

Greenfields. Oleh karena itu informasi terkait proses integrasi yang dilakukan 
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pemerintah dapat diketahui dengan baik dari informasi yang diberikan oleh 

kedua perusahaan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan informasi 

atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang 

dilakukan. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini karena 

menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan 

kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data 

primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan.

Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung menandatangi situs 

penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai 

pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

lokus dan situs penelitian diatas. Oleh karena itu maka peneliti membagi 

sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan, peneliti dalam menentukan informan awal melakukan 

pengamatan terlebih dahulu dan prariset, kemudian peneliti memilih 

informan secara purposive, pada subyek penelitian yang menguasai 

permasalahan yang diteliti “key informan” baik dipemerintahan, maupun di 

perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti 

meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya 

yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Cara seperti ini dikenal dengan istilah “snowball” yang 
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dilakukan secara berurutan sampai peneliti mencapai titik jenuh. Dalam 

penelitian ini peneliti menetapkan informasi kunci sesuai dengan bidangnya 

dan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan 

pertimbangan waktu dan tempat dimana untuk meneliti informan, selain itu 

juga tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti.

2. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data 

melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan 

yang lainnya yang berkaitan dengan proses integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah. Selain itu peneliti juga mencari data yang 

berhubungan dengan pelaksanaan CSR dari perusahaan. Teknik ini 

dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk 

mendapatkan data yang akurat.

3. Tempat dan peritiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui 

kegiatan obeservasi langsung terhadap tempat dan peritiwa yang berkaitan 

dengan proses integrasi program CSR dengan program pembangunan 

daerah.

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambanhan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 

2006). Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali diambil langsung dari 

sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dari pihak lain. Data 
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primer memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan 

kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sedangkan 

kelemahannya adalah pengumpulan data ini membutuhkan banyak waktu 

dan tenaga. Adapun informan yang memberikan data melalui kegiatan 

wawancara terkait penelitian ini adalah:

a. Kepala Sub Bidang Ekonomi Primer Badan perencanaa 

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Ibu Hariyati Andayani. 

Peneliti melakukan penelitian dengan informan karena informan 

yang saat ini bertanggung jawab dalam menjalankan integrasi CSR 

dengan program pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan pada tanggal 31 Oktober 2012 pukul 10.00 WIB

saat peneliti melakukan magang, informan menjelaskna secara garis 

beras program pemerintah dalam mengintegrasikan CSR dengan 

program pembangunan daerah. Sejak saat ini peneliti mulai terlibat 

secara langsung dengan program integrasi CSR dengan program 

pembangunan daerah. Salah satu kegiatan yang peneliti lakukan 

yaitu mengikuti rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR di 

Kabupaten Malang bulan Nopember 2012. Informan juga 

memberikan rekomendasi untuk melakukan wawancara dengan 

inisiator integrasi program CSR dengan program pembangunan 

daerah yang dulu menjabat sebagai Kepala Bidang Perekonomian 

dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPEDA.
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b. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA 

Kabupaten Malang tahun 2011 yaitu Bapak Ir. Tomie Herawanto MP 

selaku inisiator dari adanya integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang. Saat ini Bapak Tomie 

menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Seketaris Daerah 

Kabupaten Malang. Melalui wawancara dengan informan tersebut 

peneliti mendapatkan data secara mendalam terkait awal kemunculan 

ide adanya integrasi CSR hingga pelaksanaanya saat ini. Informan 

juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam melakukan 

penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian agar perusahaan 

dapat mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan 

daerah. Peneliti melakukan wawancara awal dengan informan pada 

tanggal 22 Februari 2013 pukul 15.00 wib  di Kantor BAPPEDA. 

Kemudian pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor 

Seketaris Daerah Kabupaten Malang. Informan juga memberikan 

saran untuk melakukan wawancara dengan PT. Greenfields dan PTPN 

XII selaku perusahaan yang melakukan integrasi program CSRnya 

dengan program pembangunan daerah.

c. Informan yang ketiga dari PT. Greenfield Indonesia yaitu Bapak 

Sunarko selaku Indistrial Relations, Goverment Relations & 

Community Development PT Greenfields Indonesia. Pak Sunarko juga 

sebagai sekateris Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang. 

Melalui wawancara dengan informan pada tanggal 18 April 2013
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pukul 11.00 WIB di Kantor PT Greenfields Indonesia Malang, 

informan memberikan informasi terkait motivasi perusahaan untuk 

berkenan dalam mengintegrasika program CSR di Kabupaten Malang. 

Selain itu informan juga menjelaskan alasannya mendukung inisiatif 

pemerintah dalam mengintegrasikan CSR dengan program 

pembangunan daerah. Peneliti juga melakukan koreksi data terkait 

data yang diberikan oleh pemerintah tentang penanaman nilai 

kelembagaan dan keorganisasian yang dilakukan kepada perusahaan. 

Informan juga menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dirasakan 

dalam menghimbau perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan 

CSR. Tidak hanya masalah mengenai integrasi CSR, informan 

menjelaskan pula mengenai bentuk kegiatan CSR yang dilakukan PT. 

Greenfield mulai tahun 2012 hingga tahun 2013.

d. Informan yang keempat dari PTPN XII adalah bapak Roefianto selaku 

Manager Bidang Administrasi Keuangan dan Umum PTPN XII.  

Informan juga sebagai ketua dari Forum Komunikasi CSR Kabupaten 

Malang. Tidak jauh berbeda dengan informan yang ketiga, peneliti 

ingin mengetahui terkait motivasi perusahaan dalam melaksanakan 

CSR serta mendukung pemerintah dalam melakukan integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah. Melalui 

wawancara dengan informan pada tanggal 16 April 2013, pukul 14.00 

di Kantor PTPN XII Malang, informan memberikan penjelasan terkait 

motivasi perusahaan dalam melaksanakan CSR serta mendukung 
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integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah. 

Informan juga menjelaskan mengnai upaya-upaya pemerintah dalam 

melakukan penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian agar 

perusahaan berkenan untuk mengintegrasikan program CSR dengan 

program pembangunan daerah. Selain itu, informan juga menjelaskan 

menganai faktor yang mendorong perusahaan untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan melalui program CSR.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer berupa 

laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada 

relevansinya dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

artikel, dokumen dan laporan tertulis mengenai produk hukum di 

Kabupaten Malang terkait dengan penerapan CSR, upaya-upaya yang 

dilakukan dalam integrasi program CSR dengan program pembangunan 

daerah. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah:

a. Surat Keputusan Bupati Malang nomor: 180/223/KEP/421.013/2012

tentang Tentang Kelompok Kerja Fasilitasi Pendayagunaan Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Malang. Melalui 

Surat Keputusan tersebut dapat diketahui keanggotaan Pokja serta 

tugas dari Pokja. Data tersebut peneliti peroleh dari Ibu Hariyati 

Andayani selaku kepala sub bidang ekonomi primer BAPPEDA 



68

Kabupaten Malang pada saat peneliti melakukan penelitian tanggal 3 

April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang.

b. Surat Keputusan Bupati Malang nomor: 180/374/KEP/421.013/2012 

tentang Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang. Melalui SK 

tersebut dapat dipahami perusahaan yang menjadi anggota Forum dan 

Tugas dari Forum Komunikasi CSR. SK tentang forum komunikasi 

CSR juga peneliti dapatkan dari Ibu Hariyati Andayani pada saat 

peneliti melakukan penelitian tanggal 3 April 2013 pukul 14.00 di 

Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang.

c. Notulensi rapat antara pemerintah dan perusahaan mulai pembentukan 

Forum Komunikasi CSR hingga rapat singkronisasi dan koordinasi 

program CSR di Kabupaten Malang ditahun 2012. Melalui hasil 

notulensi rapat dapat diketahui proses pelaksanaan rapat serta 

beberapa hal penting terkait proses integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah di Kabupaten Malang. Peneliti 

mendapatkan semua notulensi hasil rapat dari Ibu Hariyati Andayani

pada saat penelitian tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 Wib di Kantor 

BAPPEDA Kabupaten Malang.

d. Dokumen hasil pelaksanaan CSR tahun 2012 dan Rencana 

Pelaksanaan CSR tahun 2013 dari PT. Greenfields Indonesia. Melalui 

dokumen ini dapat diketahui pelaksanaan CSR mulai tahun 2012 

hingga tahun 2013 sehingga membantu peneliti untuk menganalisis 

perubahan CSR setelah adanya integrasi program CSR dengan 
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program pembangunan daerah. Peneliti mendapatkan data sekunder 

tersebut dari Bapak Sunarko selaku Industrial Relations, Goverment 

Relations & Community Development PT Greenfields Indonesia pada 

saat penelitian tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 Wib di Kantor PT 

Greenfields Malang

e. Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011. Peneliti 

mendapatkan data tersebut dari Bidang Statistik Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada saat melakukan 

penelitian pada tanggal 6 Maret 2013 Pukul 14.00 Wib di Kantor 

BAPPEDA Malang.

f. Dokumen Jumlah Investasi dari Dalam Negeri (PMDN) dan Asing

(PMA) di Kabupaten Malang. Peneliti mendapatkan data tersebut dari 

Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Malang saat melakukan penelitian pada tanggal 2 

April 2013 pukul 11.00 Wib di Kantor Bappeda Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Selama proses pengumpulan data di lapangan, peneliti melalui proses-

proses dan prosedur yang relevan dalam penelitian yaitu: pertama, memasuki

lokasi penelitian (Getting In); kedua, hubungan dengan subyek penelitian 

(Getting along) dan ketiga, mengumpulkan data (logging the data).

1. Memasuki Lokasi Penelitian (Getting In)

Memasuki lokasi penelitian (Getting In) merupakan suasana yang 

mencapai kondisi agar diterima oleh obyek yang diteliti. Keberadaan 
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peneliti selama di lapangan merupakan hal penting karena peneliti sendiri 

yang memahami data yang akan dicari. Pada saat memasuki lokasi 

penelitian peneliti mencoba membangun suasana yang dapat menjalin 

kepercayaan dengan key informan yaitu Bapak Tomie dan Ibu Hariyati

melalui diskusi terkait integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah. Peneliti mengalami kemudahan dalam menjalin 

akses komunikasi karena sebelumnya peneliti melakukan magang di 

Kantor Bappeda Kabupaten Malang. Kemudian suasana nyaman yang 

peneliti bangun dengan Bapak Sunarko dan Roefianto agar dapat 

meningkatkan kepercayaan informan, hal tersebut peneliti lakukan dengan 

cara mendapatkan rekomendasi dari key informan sebelumnya. Pada saat 

penelitian, peneliti sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu maksud dan 

tujuan penelitian kemudian berusaha menggunkaan bahasa jawa yang 

halus jika dibutuhkan agar memberikan rasa nyaman pada informan.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Lofland & Lofland (1984: 25-

26) yang menjelaskan supaya tercipta suasana yang nyaman dalam 

wilayah penelitian (Getting In) menganjurkan peneliti di lapangan agar: 

connections, menjalin hubungan terpercaya dengan menciptakan koneksi, 

seperti kawan, kenalan, kolega yang mempunyai akses terhadap subyek 

penelitian dan informan-informan penting lainnya. Kemudian account, 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Selanjutnya

knowledge, belajar membiasakan diri di lapangan, kemudian berperan 

sebagai orang yang melakukan pembelajaran. Terakhir courtesy, 
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berperilaku sopan santun dalam melakukan negosiasi agar mendapatkan 

data di lapangan yang akurat dan memperoleh entri yaitu izin, wawancara, 

aktor, proses, interaksi.

2. Hubungan dengan subyek penelitian (Getting along)

Menurut Lofland & Lofland (1984: 36-39) agar informasi yang 

diperoleh akurat, maka peneliti harus menciptakan (a) stance, yaitu 

menciptakan kepercayaan timbal balik antara peneliti dan subyek peneliti, 

(b) style, yaitu gaya peneliti merendah sehingga dapat diterima dan tidak 

menimbulkan ancaman terhadap peneliti, (c) situations and solutions, 

yaitu berusaha menyelesaikan masalah dengan bersikap netral jika saat itu 

peneliti menghadapi peretentangan diantara subyek peneliti. Pada 

penelitian ini upaya peneliti dalam menciptakan stance melalui diskusi 

timbal balik antara informan dan peneliti, selain itu sesekali peneliti juga 

menanyakan hobi informan atau karir informan selama bekerja agar  dapat 

meningkatkan kepecayaan antara peneliti dan informan. Kemudian style 

yang peneliti lakukan saat melakukan penelitian dengan cara menjelaskan 

posisi sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar sehingga perlu 

banyak dijelaskan mengenai informasi proses integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah. Upaya peneliti dalam menciptakan 

situations and solutions dengan cara mengkoreksi data yang diberikan 

antar informan namun tetap menjaga sikap netral sebagai seorang 

mahasiswa yang melakukan penelitian.

3. Mengumpulkan data (logging the data)
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Menurut Denscombe (2007: 133), ada empat metode pengumpulan data 

penelitian yaitu: kuesioner, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kuisoner, namun 

menggupulkan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi terkait 

proses integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah di 

Kabupaten Malang. Setiap metode merupakan alat alternatif bagi peneliti 

dalam pengumpulan data empirik. Sumber data penelitian membantu peneliti 

untuk mendapatkan: (a) Kejelasan gambaran akan sesuatu (b) menjadi ukuran 

yang akurat (c) fakta dan kejadian tentang subyek yang dipikirkan. Dalam 

penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu, wawancara, 

pengamatan, dan dokumentasi.

Denscombe (2007) menyebutkan model ini sebagai “triangulation”, 

model ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk membanding temuan 

data dengan temuan data lain dengan teknik pengumpulan data lain juga. 

Metode triangulasi mencakup langkah melihat sesuatu lebih dari satu 

perspektif. Hal ini berarti penggunaan metode yang berbeda, sumber data 

yang berbeda atau bahkan berbeda peneliti dalam studi. Pada prinsipnya, 

peneliti mendapatkan pemahaman dari sesuatu yang diinvestigasi jika peneliti 

melihat dari posisi yang berbeda. Proses triangulasi dapat digambarkan 

seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 2 Proses Triangulasi

Sumber: Denscombe (2007)

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama 

dalam pengumpulan data di lapangan. Wawancara digunakan sebagai 

sebuah teknik pengumpulan data kulaitatif karena dalam prosesnya 

memilki potensi sebagai penyedia data yang lebih baik dari metode 

taknik lain. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti 

dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. 

Wawancara secara langsung peneliti lakukan dengan key informan yaitu 

inisiator integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah, 

kemudian Kepala Sub Bidang Ekonomi Primer Bappeda serta Ketua 

dan Seketaris Forum Komunikasi CSR. Menurut Denscombe 

(2007:107), wawancara mencakup asumsi dan pemahaman tentang 

situasi yang tidak secara normal terhubung dengan percakapan yang 

kebetulan.
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b. Pengamatan

Metode pengamatan terhubung dengan wawancara secara 

simultan untuk memperkaya penelitian dengan menyajikan data 

tambahan untuk mendukung laporan data yang diperoleh dari 

wawancara. Pengamatan merupakan alat yang digunakan untuk 

penelitian ketika pengamatan: (a) menyediakan tujuan yang 

dirumuskan, (b) dipergunakan untuk mengecek dan mengontrol drajat 

kepercayaan dan drajat ketergantungan (Kidder, 1981:124). Metode 

pengamatan membantu penelitian dengan memberikan informasi 

tentang proses dan aktivitas para informan kunci yang mungkin enggan 

untuk berbagi atau berbicara dalam wawancara. Pengamatan peneliti 

lakukan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi dan singkronisasi 

kegiatan CSR pada bulan Nopember 2012. Selain itu peneliti juga 

mengamati secara langsung pelaksanaan CSR yang dilakukan 

perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

tertulis. Dokumentasi dari penelitian ini, peneliti mengumpulkan Surat 

Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja dan Forum 

Komunikasi CSR Kabupaten Malang. Selain itu dokumen yang peneliti 

kumpulkan yaitu notulensi hasil rapat yang dilakukan antara pemerintah 

dan perusahaan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian peneliti 
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juga mengumpulkan dokumen tentang rencana program CSR maupun 

realisasi CSR di tahun 2012. Melalui dokumentasi ini peneliti lebih 

mudah dalam penyusunan laporan skripsi karena data telah tersedia dan 

bisa langsung disajikan serta dianalisis.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2008), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. 

Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan 

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peneliti sendiri, yaitu menggunakan panca indera untuk melihat, 

mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan 

terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara langsung 

meluncur ke lapangan untuk menghimpun data dari apa yang akan 

diteliti.

2) Pedoman wawancara (interview guide), merupakan suatu daftar 

pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data guna 

kelengkapan penelitian.

3) Catatan lapangan (field note), dipergunakan untuk mencatat apa yang 

didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data

di lapangan.
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4) Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data 

dokumen, laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian.

G. Analisis Data

Secara garis besar tujuan analisis data adalah proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses 

analisis data mencerminkan sebuah proses penggabungan dalam data itu 

sendiri. Menurut Denscombe (2007:285) data kualitatif “take from of word 

(spoken or written) and visual images (observed or creatifelyproduced)”. 

Analisis data kualitatif berupaya untuk mengatur dan mengurangi data yang 

diperoleh dalam tema atau esensi yang akhirnya dapat diberikan gambaran, 

model-model atau teori (Walker & Myrick, 2006:549).

Denscombe (2007:288) mengajukan 5 langkah dalam analisis data 

kualitatif yaitu: Pertama, penyiapan data; data kualitatif dapat berasal dari 

beragam format: catatan lapangan, catatan wawancara, tulisan, photo dan 

sebagainya. Apapun format-format tersebut, data perlu disiapkan dan dikelola 

sebelum data tersebut dianalisis. Pada tahap ini peneliti melakukan transkip 

hasil wawancara dengan informan serta menulis ulang hasil catatan lapangan 

selama melakukan penelitian di BAPPEDA maupun di perusahaan. Selain itu 

peneliti juga mengumpulkan semua hasil foto yang diperoleh saat melakukan 

penelitian dan memberikan keterangan pada foto tersebut sebelum di analisis. 

Setelah itu peneliti melakukan penyajian data mulai dari awal data diperoleh 

kemudian disajikan sesui dengan fokus penelitian agar  data mudah dipahami.
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Kedua, memahami data; setelah dikelolah dan disiapkan dalam bentuk 

yang sesuai, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah memahami dan 

mengenali data, dengan membaca dan membaca kembali atau melihat 

kembali data yang berupa gambar. Pada tahap ini peneliti kemudian membaca 

kembali hasil penyajian data yang telah dilakukan serta mencocokan kembali 

dengan transkip wawancara. Selain itu peneliti juga membaca data sekunder 

yang peneliti dapatkan pada saat penelitian. Hal ini peneliti lakukan untuk 

memperjelas pemahaman peneliti dalam memahami data yang diperoleh.

Ketiga, interpretasi data; yang didalamnya mengembangkan kode, 

kategori dan konsep. Setelah mempersiapkan data mentah dan sudah 

memahami data, maka dimulai proses interpretasi, yang terdiri dari proses 

pengkodean, kategorisasi, identifikasi dan mengembangkan konsep. Pada 

tahap ini peneliti terlebih dahulu memahami kajian teori yang telah peneliti 

lakukan pada bab sebelumnya. Dengan membaca kembali kajian teoritik akan 

mempermudah peneliti dalam proses memahami data serta melakukan 

kodefikasi data. Peneltian ini memahami proses integrasi dengan 

memfokuskan pada melihat proses penanaman nilai kelembagaan dan 

keorganisasia. Setelah memahami proses penanaman nilai secara teori, maka 

peneliti mencoba menghubungkan dengan data yang diperoleh dan disajikan. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi hasil penelitian 

dengan rumusan masalah atau fokus serta untuk mengembangkan konsep 

pelembangaan CSR yang dilakukan di Kabupaten Malang.
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Keempat, verifikasi data; proses ini terdiri dari: derajat kepercayaan, 

derajat ketergantungan, derajat keteralihan, dan derajat kepastian. Sebagai 

upaya melakukan uji drajat kepercayaan peneliti lakukan dengan beberapa 

cara, yang pertama peneliti menghabiskan waktu lama di lokasi penelitian. 

Penelitian ini peneliti lakukan sejak bulan Oktober 2012 hingga bulan April 

2013. Hal ini peneliti lakukan agar peneliti memahami secara langsung proses 

serta perkembangan dari integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah. 

Cara kedua yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan secara terus menerus terkait upaya pemerintah dalam melakukan 

penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian. Peneliti juga terlibat 

langsung pada obsyek penelitian dengan cara mengikuti rapat antara 

pemerintah dan perusahaan terkait koordinasi dan singkronisasi CSR di 

Kabupaten Malang. Cara ketiga yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data dilakukan 

dengan cara menguji kebenaran data atau informasi terkait upaya pemerintah 

Kabupaten Malang dalam menanamkan nilai-nilai kelembagaan dan 

keorganisasian dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan kaitanya 

denga proses penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian yang 

perusahaan alami. Selain itu juga mencocokkan dengan dokumen-dokumen 

seperti notulensi hasil rapat antara pemerintah dengan perusahaan serta surat 

Keputusan Bupati. 



79

Cara yang keempat adalah dengan cara mendiskusikan dengan teman 

sejawat yaitu bersama anggota lembaga riset mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Administrasi serta melakukan diskusi dengan dosen pembimbing terkait hasil 

temuan penelitian yang diperoleh. Cara yang kelima adalah dengan cara  

melacak kesesuaian hasil penelitian secara keseluruhan termasuk di dalamnya 

pengecekan arsip data, bahan referensi, dan data-data dokumentasi yang ada. 

Tujuan dilakukannya tahap ini untuk memastikan kesesuaian antara data dan 

informasi penelitian terhadap kesimpulan-kesimpulan penelitian yang telah 

dirumuskan.

Sebagai upaya dalam menguji drajat ketergantungan peneliti lakukan 

dengan cara terbuka oleh siapapun untuk diaudit terkait hasil temuan 

penelitian dari proses integrasi program CSR dengan program pembangunan 

daerah di Kabupaten Malang. Salah satu audit terkait hasil penelitian 

dilakukan oleh dosen pembimbing yang melakukan audit secara keseluruhan 

mulai proses penelitian sampai temuan-temuan pada saat penelitian. 

Kemudian dalam melakukan uji drajat keteralihan peneliti melakukan 

penyajian data bersumber dari data primer maupun sekunder dan peneliti 

deskripsikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh 

pembaca. Pada proses uji drajat kepastian, peneliti berupaya memberikan data 

terkait proses integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah

di Kabupaten Malang dengan memberikan data pendukung berupa surat 

keputusan maupun notulensi hasil rapat.
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Kelima, menyajikan data; membuat narasi baik secara partial maupun 

komprehensif dari kasus-kasus dengan berpedoman pada masalah dan tujuan 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyajikan data berdasarkan fokus 

penelitian yang merupakan turunan dari rumusan masalah. Pada proses ini 

peneliti juga berupaya menyajikan data dengan cara menceritakan kronologi 

proses integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah agar 

dapat diketahui baik secara parsial maupun komprehensif proses-proses 

penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian yang dilakukan pemerintah 

Kabupaten Malang kepada perusahaan. Hal tersebut peneliti lakukan agar 

dapat dapat menjawab rumusan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Proses analisis data secara lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini:

Gambar 3 Analisis Data Kualitatif

Sumber: Denscombe, 2007:294
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Pada proses analisis data kualitatif ini menggunakan jalur konsep dan 

tidak menggunakan hipotesis dalam analisis data. Langkah pertama dalam 

pelaksanaan analisis data kualitatif di atas dimulai dengan kegiatan 

pengkodean dan kategorisasi data kualitatif yang diperoleh selama di 

lapangan. Kodefikasi dan kategorisasi data yang dilakukan peneliti ketika 

melakukan penelitian pertama kali terkait upaya-upaya yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Malang dalam mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daerah. Data-data dikategoresasi berdasarkan 

fokus penelitian yang telah dipahami dari konsep kelembagaan.

Dalam proses interpretasi data,  peneliti terlibat dalam pengkodean 

analitik, apapun bentuk data yang diperoleh dilapangan, baik transkip 

wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto, peneliti menentukan unit yang 

digunakan untuk pengkodean dan kategori data tersebut. Hal tersebut 

dimaksudkan bahwa peneliti memulai pemilihan data mentah menjadi 

kategori tertentu. Proses selanjutnya diperlukan keputusan untuk membuat 

model yang dikodifikasi dan kategorisasi. Dalam proses ini, pengkodean dan 

kategorisasi dilakukan dipandu oleh pertimbangan keberadaan fokus 

penelitian, maka dalam penelitian ini kodifikasi dilakukan berdasar fokus 

penelitian. Pengkodean secara umum berbentuk deskriptif dan mencakup 

pemberian label potongan data dalam konten tertentu. Peneliti dalam hal ini 

melihat hubungan antara kode-kode, hubungan dan asosiasi yang 

memberikan kode tertentu untuk digolongkan ke dalam bagian yang lebih 

luas dan kode tertentu mungkin dilihat lebih penting dari yang lain. Pada 
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tahapan tersebut disebut axial coding, karena menuju pada analisis ke arah 

identifikasi komponen kunci.

Peneliti fokus perhatian hanya pada komponen kunci dan kategori yang 

paling signifikan. Tujuan analisis tersebut adalah untuk memunculkan konsep 

yang akan membantu menjelaskan fenomena. Konsep tersebut kemudian 

membentuk landasan bagi generalisasi teori-teori yang memberikan gagasan 

terhadap sesuatu dan dalam bebrapa hal menjelaskan mengapa sesuatu 

tersebut terjadi.

H. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat diperluakan. 

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau 

kebenaran terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu setiap penulis harus 

mendemonstrasikan temuan-temuan mereka yang dianggap benar, walaupun 

tidak ada keharusan seseorang untuk mempercayai mereka.

Dalam penelitian kualitatif, menurut Denscombe (2007:296) untuk 

mencapai keabsahan penelitian perlu mendemonstrasikan berbagai cara 

bahwa temuan-temuan didasarkan pada langkah-langkah yang diakui menjadi 

dasar penelitian yang baik. Keabsahan penelitian merupakan sesuatu yang 

perlu untuk didemonstrasikan sebagai tahapan dalam proses penelitian. 

Menurut Lincoln dan Guba (1985:301-327), terdapat empat kriteria yang 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Credibility (Derajat Kepercayaan)
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Kredibilitas mengacu pada keakuratan dan ketepatan data. Kredibilitas 

juga mempertimbangkan kepantasan data dalam pertanyaan penelitian 

yang diinvestigasi. Untuk menjaga keakurasian dan kepantasan kualitatif 

data maka peneliti berupaya untuk melakukan:

a) Prolonged Engangement

Penelitian kualitatif cenderung mengharuskan peneliti banyak 

menghabiskan waktu yang lama di lokasi penelitian. Tujuan tahapan 

ini agar peneliti dapat kepercayaan dari subyek penelitian dan 

menghindari distorsi terhadap kehadiran peneliti di lapangan. Hal ini 

sebenarnya pondasi yang solid untuk kesimpulan yang didasarkan 

pada data dan menambah kredibilitas penelitian.

b) Persistent Observation

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara terus menerus terhadap fenomena penelitian yang 

ada di lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan dan terlibat secara langsung terhadap obyek penelitian 

yang telah ditetapkan.

c) Triangulasi

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data 

dilakukan dengan cara menguji kebenaran data atau informasi tertentu 

dengan informasi lain. Teknik triangulasi yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan konfirmasi data dari informan dengan informan lain, serta 
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mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada. Inti dari model 

triangulasi adalah penggunaan pendekatan-pendekatan yang jelas-jelas 

berbeda dan peneliti dapat melihat sesuatu dengan luas dengan 

perspektif yang mungkin (Denscombe, 2007:135). Menurut 

Denscombe (2007:135) ada dua keuntungan menggunakan model 

triangulasi yaitu: (1) temuan-temuan dapat dikuatkan atau 

dipertanyakan dengan memperbadingkan data-data yang dihasilkan 

dari metode berbeda. (2) temuan-temuan dapat dilengkapi dengan 

menambah sesuatu yang baru dan berbeda dari satu metode ke metode 

lain.

d) Peer Debriefing

Pada tahapan ini merupakan sebuah kondisi dimana 

membicarakan, mendiskusikan dan berbagi pengetahuan dengan 

teman sejawat. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti memperoleh 

keakuratan penelitian.

e) Referential Adequacy Checks

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara melacak kesesuaian 

hasil penelitian secara keseluruhan termasuk di dalamnya pengecekan 

arsip data, bahan referensi, dan data-data dokumentasi yang ada. 

Tujuan dilakukannya tahap ini untuk memastikan kesesuaian antara 

data dan informasi penelitian terhadap kesimpulan-kesimpulan 

penelitian yang telah dirumuskan.
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f) Member Checks

Lincoln dan Guba (1985) menggunakan istilah Member Checks 

sebagai tahapan akhir penelitian khususnya saat wawancara informan 

telah selesai dilakukan. Tindakan ini dilakukan untuk mengevaluasi 

garis besar temuan penelitian yang berhubungan dengan informasi 

yang disampaikan oleh informkan terkait proses integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah. Secara konseptual, 

pengecekan ulang dilakukan dengan mencocokkan informasi yang 

diberikan oleh setiap informan baik dengan informan itu sendiri 

ataupun dengan melakukan konfirmasi dengan informan lain sebelum 

meninggalkan lokasi penelitian.

2. Dependability (Derajat Ketergantungan)

Derajat ketergantungan mengacu pada kenetralan instrumen 

penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif cenderung terikat kuat 

dengan instrumen penelitian, terkadang sebagai bagian integral penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti baik sebagai seseorang melakukan 

pengamatan dan juga sebagai pewawancara, sehingga peneliti menjadi 

bagian yang integral dalam teknik pengumpulan data. Untuk hal ini maka 

peneliti harus terbuka untuk audit dalam proses penelitian. Selain itu 

derajat ketergantungan juga untuk menilai proses penelitian apakah sudah 

layak atau belum. Maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat 

oleh seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Auditor dependability penelitian ini adalah dosen pembimbing. Sedangkan 
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eksternal  auditor dependability adalah para dosen penguji saat ujian 

skripsi.

3. Transferability (Derajat Keteralihan)

Derajat keteralihan merupakan tingkat keteralihan persoalan empiris 

penelitian yang didasarkan pada konteks pengirim dan penerima. 

Mekanisme yang dilakukan antara lain dengan menyandingkan data yang 

diperoleh sehingga mampu mendeskripsikan masalah penelitian dan 

mengantarkan pembaca untuk memahami substansi penelitian. Dengan 

demikian derajat keteralihan dapat diadanya kesamaan pemahaman dan 

konteks antara peneliti dan pembaca.

4. Confirmability (Derajat Kepastian)

Derajat kepastian merupakan kriteria untuk menilai kualitas hasil 

penelitian dengan penekanan pada pelacakan data dan informasi serta 

interpretasi yang didukung oleh materi yang ada dalam penelusuran audit 

(audit trail). Pada dasarnya, perlu diakui bahwa tidak satupun peneliti 

yang bebas dari pengaruh apa yang dilakukannya (Denscome, 2207:300). 

Data kualitatif, baik itu teks atau gambar, selalu hasil dari proses 

interpretasi. Data tidak berada di luar, menunggu untuk ditemukan, akan 

tetapi untuk dihasilkan dengan cara data diinterpretasikan dan digunakan 

oleh peneliti. Hal ini akan menghasilkan prospek obyektifitas.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Kabupaten Malang

a. Sejarah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang 

terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki sejarah ketika 

kerajaan Singhasari di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang 

beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. 

Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah 

muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan 

menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil 

mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan 

turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya 

sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang 

Gendhis (1185-1222). 

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, 

kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya 

Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak 

disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat 

itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya 

berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, 

muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit 
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Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). 

Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah. 

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah 

nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, 

Ngantang, dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi 

merupakan bukti konkrit, seperti Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan

Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.

Candi Singhasari di Kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah 

Kertanegara. Candi Jago/Jajaghu di kecamatan Tumpang merupakan tempat 

penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis 

perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap 

Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di 

Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur 

Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin 

oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang 

diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur 

Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang 

merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. 

Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan 

daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan 

beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan yang tertulis 
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dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada 

hari Jum’at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan 

berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal 

inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 

di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, 

lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan 

berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan (malangkab.go.id).

b. Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, memiliki luas 3.238,26 

kilometer persegi. Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua 

setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi 

Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 

112017-112057 Bujur Timur dan 7044-8026 Lintang Selatan. Sebagian besar 

wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa 

gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 

meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah. Daerah 

dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di 

bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-

Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-

3600 meter (dpl) dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada 

ketinggian 500-3.300 meter dpl.
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Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Malang terdiri 

atas 33 Kecamatan, 378 Desa dan 12 Kelurahan, yang terbagi habis ke dalam 

3.155 RW dan 14.696 RT. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan 

enam kabupaten di Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten 

Malang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara-Timur: Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat-Utara : Kabupaten Kediri dan Mojokerto

Gambar 4 Peta Wilayah Kabupaten Malang

Sumber: Malang dalam angka (2012:20)
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Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.447.051 jiwa. Jumlah 

tersebut terdiri dari laki-laki 1.232.841 (50,38 persen) jiwa dan perempuan 

1.214.210 (49,62 persen) jiwa, yang terhimpun ke dalam 669.980 keluarga. 

Secara akumulasi kecamatan pada tahun 2010 penduduk laki-laki jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari 

angka rasio jenis kelamin pada tahun 2010, Kabupaten Malang mempunyai 

angka rasio jenis kelamin sebesar 101,10. Dengan luas wilayah 3.238,26 km2 

kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2011 telah mencapai   

819 jiwa/km², ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang layak menjadi 

salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur. 

Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi di atas 2.000 

jiwa/km² adalah Kecamatan Kepanjen dan Pakis. Sedangkan kecamatan 

dengan tingkat kepadatan 1.500-1.999 jiwa/km² adalah Kecamatan Turen, 

Sumberpucung, dan Pakisaji. Selebihnya memiliki kepadatan di bawah 1.500 

jiwa/km². Secara keseluruhan penyebaran penduduk Kabupaten Malang 

memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,1190. 

Adapun kepadatan penduduk dan jumlah penduduk Kabupaten Malang 

berdasarkan angka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Sumber: Malang dalam Angka (2012:85).

Tabel 4 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Hasil Sensus Penduduk 
2010
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c. Potensi Sektor Industri

Sektor industri adalah sektor yang mampu memacu laju perekonomian 

suatu daerah, dan akan mampu memberikan nilai tambah dengan cepat, dan 

pada akhirnya akan memberikan income daerah melalui PAD-nya. Tidak 

semua daerah cocok dan kondusif untuk dijadikan kawasan industri karena 

banyak faktor yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sektor industri, 

diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang handal, sumber daya 

alam, dan investasi yang cukup. Beberapa kawasan di Kabupaten Malang 

posisinya cukup strategis untuk dijadikan kawasan industri, dimana 

ketersediaan tenaga kerja dan sarana angkutan/infrastruktur sangat 

mendukung. Namun demikian keberadaannya diharapkan tidak menggangu 

kelestarian ligkungan Kabupaten Malang yang juga merupakan daerah tujuan 

wisata utama di Jawa Timur. 

Sejak tahun 1990 jumlah industri besar/sedang di Kabupaten Malang 

terus meningkat yang puncaknya tahun 1996. Tahun 1996 tersebut jumlah 

industri besar/sedang mencapai sekitar 197 perusahaan. Namun semenjak 

krisis ekonomi tahun 1997, jumlah industri besar/sedang terus mengalami 

penurunan. Tahun 2000 jumlah industri besar/sedang yang masih survive atau 

bertahan sekitar 153 perusahaan. Penurunan ini utamanya adalah disebabkan 

banyaknya industri besar yang tutup karena terpaan badai krisis. Sejak tahun 

2001 sektor industri mulai bangkit, jumlah perusahaan industri besar/sedang 

naik menjadi 156 perusahaan. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga pada 

tahun 2006 mencapai 264 perusahaan. Namun, pada 2007 kenaikan tersebut 
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tertahan dan mengalami penurunan menjadi 214. Secara detail dapat 

diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 5 Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Subsektor Industri, 2000-

2010 (Unit)

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka (2012:296).
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Keterangan:

Kode Sub Sektor Kode Sub Sektor

31 Makanan, minuman, tembakau. 36 Galian bukan logam.

32 Tekstil, pakaian, kulit. 37 Logam dasar.

33 Barang dari kayu, perabot. 38 Barang logam, mesin, 

peralatan.

34 Kertas, percetakan, penerbitan. 39 Pegolahan lainnya.

35 Kimia, minyak bumi, karet, 

plastik.

Menurut skalanya, dari sekitar 213 perusahaan industri pengolahan pada 

tahun 2009 tercatat sekitar 44 industri besar dan 169 industri sedang. 

Sedangkan jika dilihat komposisi subsektornya maka sekitar 40,38 persen (86 

unit usaha) merupakan industri makanan dan minuman. Sekitar 17,84 persen 

(38 unit usaha) merupakan industri barang-barang dari logam, mesin, dan 

mesin perlengkapan. Sedangkan sisanya adalah industri lainnya.

Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja 

sekitar 39.007 orang dengan rincian sekitar 84,01 persen (32.769 orang) 

tenaga produksi dan 15,99 persen (6.238 orang) tenaga lainnya. Sedangkan 

jika dilihat komposisi penyerapan tenaga kerja menurut subsektornya maka 

sekitar 55,73 persen diserap oleh subsektor industri pengolahan makanan, 

minuman, dan tembakau. Kemudian 7,81 persen oleh industri kimia dan 

barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan barang-

barang dari plastik serta sisanya oleh subsektor lainnya.
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Penyerapan tenaga kerja per perusahaan industri besar/sedang mencapai 

183 orang tenaga kerja. Tingkat penyerapan tertinggi terjadi pada perusahaan 

industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau sekitar 253 tenaga 

kerja per perusahaan. Kemudian disusul oleh perusahaan industri industri 

kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan 

barang-barang dari plastik sekitar 134 tenaga kerja per perusahaan, dan 

industri pengolahan tekstil, pakaian dan kulit sekitar 102 tenaga kerja per 

perusahaan. Sementara perusahan industri yang tingkat penyerapan tenaga 

kerjanya paling rendah adalah perusahaan industri daur ulang barang-barang 

bukan logam 28 tenaga kerja per perusahaan.

Jika dilihat dari besarnya nilai investasi dari perusahaan-perusahaan yang 

ada, Kabupaten Malang juga memiliki berbagai macam jenis perusahaan 

dengan nilai investasi yang cukup tinggi baik dari dalam negeri (PMDN)

maupun dari luar negeri (PMA). Secara detail berbagai perusahaan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Investasi di Kabupaten Malang

No Perusahaan Status Nilai Investasi

1 PT. Biersdorf Indonesia PMA 159,530,000,000

2 PT. Otsuka Indonesia PMA 129,570,250,000

3 PT. Pancom Internasional PMA 9,000,000,000

4 PT. Indo Fructose Abadi PMA 10,000,000,000

5 PT. DuPont Indonesia PMA 236,715,500,000

6 PT. Greenfields Indonesia PMA 240,000,000,000

7 PT. Java Peppers Industries PMA 39,770,000,000

8 PT. Horti Bima Internasional PMA 12,112,500,000
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No Perusahaan Status Nilai Investasi

9 PT. Kinsen Indonesia PMA 3,200,000,000

10 PT. Bisi Internasional PMA 3,676,110,000

11 PT. Lion Super Indo PMA 32,850,000,000

12 PT. Kunyun Gravure Industries 

Indonesia

PMA 18,000,000,000

13 PT. Valor Indonesia PMA 3,000,000,000

14 PT. Green Mountains Natural 

Food

PMA 5,500,000,000

15 PT. Austasia Food PMA 1,250,000,000

16 PT. Agro Mitra Alementare PMA 30,000,000,000

17 PT. Madusari Murni Indah PMA 146,387,925,000

18 PT Bisi Farm Pujon PMA 3,200,000,000

19 PT. Molindo Inti Gas PMDN 36,911,000,000

20 PT. PG Krebet Baru PMDN 84,879,351,071

21 PT. Ciomas Adisatwa PMDN 13,642,143,123

22 PT. Kebonagung PMDN 83,152,581,131

23 PT. Bentoel Prima PMDN 1,385,503,566,275

24 PT. Eka Mas Fortuna PMDN 77,595,060,000

25 PT. Tondi Raya Sentosa PMDN 6,600,334,280

26 PT. Indiratex Spindo PMDN 63,033,830,000

27 PT. Kemas Super Indonesia PMDN 30,221,267,284

28 PT. New Minatex PMDN 24,709,610,000

29 PT. Panca Patriot Prima PMDN 49,000,000,000

30 PT. Multibreder Adirama Ind PMDN 14,087,500,000

31 PT. Wonokoyo Jaya Corp PMDN 146,542,251,351

32 PT. PD Industri Tresno PMDN 200,613,000,000

33 PT. Lieas PMDN 1,600,000,000

34 PT. Artha Wenasakti Gemilang PMDN 36,678,070,000
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No Perusahaan Status Nilai Investasi

35 PT. Java Tobaco PMDN 145,252,520,000

36 PT. Bentoel Internasional 

Investama TBK

PMDN 1,245,957,866,463

37 PT. Pindad PMDN 391,634,477,000

Total Investasi 5.121.366.712.978

Sumber: Data Statistik BAPPEDA Kabupaten Malang, 2012.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui aset perusahaan di Kabupaten 

Malang cukup besar. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang 

tersebut baik dari PMA maupun PMDN menjadi  potensi keberadaan CSR di 

Kabupaten Malang. Setiap tahunnya perusahaan-perusahaan tersebut 

mengeluarkan CSR. 

Data statistik terkait perusahaan-perushaan yang telah mengeluarkan 

CSR dengan jumlah dana yang dikeluarkan masih belum ada karena selama 

ini pelaksanaan CSR berjalan sendiri-sendiri dan menjadi data privasi setiap 

perusahaan. Namun terdapat beberapa perusahaan yang mempublikasikan 

program maupun dana CSRnya, beberapa perusahaan yang mengeluarkan 

dana CSR Seperti Dana CSR Bank Jatim yang memberikan bantuan dana 

sebesar Rp 150 juta untuk pipanisasi saluran air minum kepada masyarakat 

Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang (bankjatim.co.id: 

2012). Kemudian PG Krebet Bululawang yang mengeluarkan dana untuk 

CSR sebesar Rp 1,5 miliar untuk Kabupaten Malang 

(surabaya.tribunnews.com: 2012). Selain itu terdapat juga dana CSR dari 

Jamsostek melalui PT Pertani senilai Rp 3,27 miliar untuk kegiatan 

peningkatan pangan pemerintah di Kabupaten Malang (dahlanis.com: 2012). 
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Lebih rinci dalam rapat Koordinasi penerapan Corporate Social Responsibilty

di Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 21 

Nopember 2012 dijelaskan, selama ini Bank BNI setiap tahunnya

mengeluarkan dana CSR minimal Rp 1 Miliar. Kemudian PT Petrokimia 

Gresik yang ada di Kabupaten Malang, setidaknya setiap tahun dana CSR 

yang dikeluarkan di Kabupaten Malang sebesar Rp 16,8 Miliar.

Beberapa perusahaan juga mengeluarkan CSR dalam bentuk program, 

seperti program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Greenfield, perusahaan 

tersebut secara berkala melakukan CSR dalam berbagai bentuk. Diantaranya 

peningkatan kualitas gizi melalui pembagian susu di 20 sekolah dasar di 

Ngajum dan Wagir. Program lain yang menyentuh masyarakat adalah 

kemitraan sapi perah yang melibatkan 140 peternak dengan populasi ternak 

mencapai 588 ekor sapi. Saat ini sapi itu bisa memproduksi 4.000 liter per 

hari. Selain PT. Greenfield, perbankkan yang ada di Kabupaten Malang 

seperti Bank Mandiri dan BRI melakukan CSR dengan memberikan fasilitas 

pinjaman bagi para peternak untuk modal pembelian bibit sapi yang harganya 

mencapai Rp 6 juta per ekor (malangkab.go.id : 2012). Dalam bentuk lain PT. 

Otsuka Indonesia juga telah melakukan program CSRnya dalam bentuk  

perbaikan jalan Sumber Waras yang terletak di Lawang Kabupaten Malang 

(otsuka.co.id: 2012).
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2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Malang

a. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Malang

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten 

Malang terletak di Jalan KH. Agus Salim 7 Malang, di atas tanah seluas 720 

Meter2, dengan bangunan 3 (tiga) lantai seluas 1.345 Meter2. BAPPEDA 

merupakan badan yang melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan 

potensi yang dimiliki dari masing-masing daerah berdasarkan cakupannya. 

Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut sesuai 

dengan konsep good governance. 

Perencanaan pembangunan daerah mencakup lima pendekatan. Pertama, 

pendekatan multi stakeholder yang mengharuskan integrasi aspirasi dan 

upaya masyarakat ke dalam perumusan kebijakan pembangunan yang paling 

tepat dan berkelanjutan. Kedua, pendekatan multi bidang yang mengharuskan 

fokus pada hal-hal penting dan mendesak yang dihadapi dalam kurun waktu 

tertentu. Ketiga, pendekatan multi tingkatan yang mengharuskan pemaduan 

perhatian dan prioritas pada seluruh tingkatan ke dalam rencana yang utuh. 

Keempat, pendekatan akuntabilitas yang mengharuskan penyantuman 

indikator kinerja yang terukur. Dan kelima, pendekatan dinamis, fleksibel, 

dan interaktif yakni keharusan untuk responsif terhadap ide, data, masukan, 

dan perkembangan baru, sejauh konsisten dan mendukung pencapaian visi 

dan misi yang sudah ada.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Malang merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2012 memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen 

perencanaan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka 

pendek. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

BAPPEDA Kabupaten Malang membutuhkan pedoman dan acuan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan selama 5 

(lima) tahun yang disebut Rencana Strategis Kabupaten Malang Tahun 2011-

2015. Proses Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Permendagri Nomor 

54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan 

informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data 

atau informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, 

perumusan visi misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan FGD antar bidang 

pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati 

serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

dapat dilaksanakan.

b. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Malang

Menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang 

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA Kabupaten Malang

yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek 

dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang 
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berkepentingan (stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang 

berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat 

terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Berkaitan dengan hal 

tersebut maka visi BAPPEDA Kabupaten MalangTahun 2011-2015 adalah:

”Menjadi Lembaga Perencanaan yang Kapabel dan Profesional dalam 

Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Adapun misi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Malang 2011-

2015 untuk mewujudkan visi di atas yaitu:

1) Tersusunnya perencanaan pembangunan yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat dan berkelanjutan.

2) Terwujudnya koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

3) Tersedianya aparat perencana yang terampil dan profesional di 

masing-masing SKPD.

4) Terwujudnya kerjasama dengan lembaga lain baik akademisi, 

Lembaga Donor, LSM, swasta dalam pelaksanaan program maupun 

kegiatan.

5) Terlaksananya studi kelayakan (feasibility study)/kajian, pelaporan 

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan 

akuntabel.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan 



103

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah perencanaan pembangunan daerah.

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database

serta analisa data untuk menyusun program kegiatan.

2) Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

perencanaan pembangunan daerah.

5) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi, monitoring 

dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan 

daerah.

6) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan 

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

7) Pembinaan UPT.

8) Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan 

perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
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9) Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah.

10) Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga 

pemerintah dan lembaga lainnya.

d. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kesatuan dari berbagai organ-organ tertentu, 

dalam melaksanakan kegiatan organisasi diperlukan sebuah struktur 

organisasi yang jelas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No.37 tahun 

2012 tentang Oragnisasi Perangkat Daerah Badan Perencaan Pembangunan. 

Di bawah ini adalah struktur organisasi dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang terdiri dari:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas:

a) Memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sekretariat, 

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, 

Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 

Sosial Budaya, Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan urusan 

kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, 
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penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, 

urusan perpustakaan, urusan keuangan, serta memberikan pelayanan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan,

b) Pengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, kesejahteraan 

dan pendidikan pelatihan pegawai,

c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan 

masyarakat,

d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan 

daerah,

e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, 

kearsipan dan perpustakaan,

f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, 

kebersihan dan keamanan kantor,

g) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 
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dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Adapun Sub Bagian 

tersebut adalah:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi 

kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan 

pegawai,

3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat 

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, 

penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan 

mendistribusikan,

4. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan 

kantor dan pendataan inventaris kantor,

5. Menyelenggarakan administrasi perkantoran,

6. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor,

7. Menghimpun, mengolah data kepegawaian, dan menyusun program 

kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan,
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2. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan 

anggaran,

3. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan anggaran satuan kerja,

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah,

5. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub 

Bagian Keuangan,

6. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi 

gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya,

7. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program 

dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

8. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan 

dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan,

2. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja 

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
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3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja 

kegiatan tahunan,

4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan 

monitoring, evaluasi serta laporan kegiatan sebagai sarana 

pertimbangan kepada pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah,

5. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan 

dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

6. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya,

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 

mempunyai tugas :

a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam perumusan kebijakan bimbingan konsultasi dan 

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta sarana prasarana dan 

pengembangan wilayah,

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 

mempunyai fungsi :
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a) Perencanaan program kegiatan pada bidang perencana pembangunan 

sarana prasarana dan pengembangan wilayah,

b) Penghimpunan, pengelolaan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan 

perumusan kebijakan bidang perencana pembangunan sarana prasarana 

dan pengembangan wilayah,

c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan 

perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah

d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian 

perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan pengembangan 

wilayah,

e) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan 

perkotaan dan pedesaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan 

wilayah dan kawasan,

f) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau 

kecil dan perencanaan kawasan prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

Untuk kelancaran tugasnya, Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan 

Pengembangan Wilayah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang. Masing-masing 

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. Adapun Sub Bidang tersebut 

adalah:

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
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1. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana 

yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan dan perhubungan,

2. Menghimpun, mengolah bahan/data perencanaan sarana prasarana,

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan dan 

pengembangan sarana prasarana Daerah,

4. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengembangan 

sarana prasarana Daerah,

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian 

dan pengembangan sarana prasarana Daerah,

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Sarana 

Prasarana,

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai 

dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program wilayah,

2. Melakukan analisa dan evaluasi atas program pengembangan wilayah,

3. Melaksanakan kegiatan perencanaan umum pembangunan 

prasarana,perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, 

energi,pertambangan, mineral, pariwisata dan kehutanan,

4. Mengkoordinasikandan memadukan program/rencana pembangunan 

perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, 
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pertambangan, mineral,pariwisata dan kehutanan yaang disusun oleh 

aturan organisasi dalamlingkungan pemerintah daerah dan instansi-

instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah derah,

5. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasipermasalahan di bidang 

pengembangan wilayah serta merumuskanlangkah-langkah kebijakan 

pemecahannya,

6. Melaksanakan dan ataumengkoordinasikan penyusunan program 

tahunan di bidang pembangunanpengembangan wilayah yang meliputi 

perumahan, penataan ruang danpertanahan, lingkungan hidup, energi, 

pertambangan dan mineral, pariwisatadan kehutanan, 

7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidangpengembangan wilayah,

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Sarana Prasarana dan Pengembangan wilayah sesuaidengan bidang 

tugasnya.

4) Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas :

a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan 

perencanaanpembangunan pertanian, kelautan, perikanan, industri, 

pariwisata,perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, 

keuangan,investasi dan bantuan dalam/luar negeri,

b) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 

yangmeliputi sektor ekonomi primer, sekunder dan jasa,
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c) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

pembangunanbidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, 

pariwisata, perdagangan,koperasi, pengusaha kecil dan menengah, 

keuangan dan investasi,

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Bidang Perencanaan Ekonomi :

a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di 

bidangpertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, 

koperasi,pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi dan 

bantuan dalam/luar negeri yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi 

vertikal serta Badan-Badan lain di wilayah Daerah,

b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta 

merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya,

c) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang 

ekonomi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta 

Badan-Badan lain di wilayah Daerah,

d) Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi 

yangmeliputi pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, 

pariwisata,perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, 

keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar negeri dalam rangka 
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pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan 

kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam program-program 

tahunan daerah.

Untuk kelancaran tugasnya Bidang Perencanaan Ekonomi dibantu 2 (dua) 

Sub Bidang . Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Perencanaan Ekonomi. Adapun Sub Bidang tersebut adalah:

a) Sub Bidang Perekonomian Primer

Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas : 

1. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan 

pembangunan pertanian,kelautan, perikanan, perindustrian, pariwisata, 

perdagangan, koperasi,pengusaha kecil dan menengah, keuangan, 

investasi dan bantuandalam/luar negeri,

2. Merencanakan program kegiatan pada Bidang Perekonomian Primer,

3. Menghimpun, mengolah bahan / data, penyusunan bahanrekomendasi 

dan perumusan kebijakan Bidang Perekonomian Primer,

4. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan 

perencanaanpembangunan bidang ekonomi sektor primer, 

5. Melaksanakan monitoring danevaluasi dalam rangka pengendalian 

perencanaan pembangunanperekonomian, 

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian 

Primer, 
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7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan Ekonomi.

b) Sub Bidang Perekonomian Tersier

Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas :

1. Melaksanakankoordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, 

pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri, 

dan ketenagakerjaan, 

2. Menghimpun dan pengolahan bahan/data perencanaan pembangunan 

koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, 

keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri, dan 

ketenagakerjaan,

3. Menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi kegiatan 

perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, 

perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan 

luar negeri, dan ketenagakerjaan, 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian 

perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, 

perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan 

luar negeri, dan ketenagakerjaan, 

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang 

Perekonomian Tersier,
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6. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Perencanaan Ekonomi.

5) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Perencana Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan 

bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, 

pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan 

pengentasan kemiskinan,

b) Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembangunan 

di bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, 

pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan 

kependudukan dan pengentasan kemiskinan,

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Bidang Perencana Pemerintahan dan Sosial Budaya :

a) Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan 

rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan 

pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, 

kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan 

dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan,

b) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait dalam rangka perencanaan 
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program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, 

kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial 

kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan,

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian 

perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya,

d) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah.

Untuk kelancaran tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan 

danSosial Budaya dibantu 2 (dua) Sub Bidang. Masing-masing Sub Bidang 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Perencana Pemerintahan dan Sosial Budaya. 

Adapun Sub Bidang tersebut yaitu:

a) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur  mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga 

dan/atau  Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka 

perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan 

aparatur,
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2. Menghimpun mengolah dan menyusun data data sebagai bahan 

rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan 

pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur, 

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

pengendalian perencanaan pemerintahan Sub Bidang Perencanaan 

Pemerintahan dan Aparatur

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

b) Sub Bidang Sosial Budaya

Sub Bidang Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga 

dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka 

perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, 

keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, 

sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan,

2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data data sebagai bahan 

rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan 

pembangunan bidang perencanaan program kegiatan pembangunan 

bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, 

pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan 

pengentasan kemiskinan,

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka 

pengendalian perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya,
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4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang 

tugasnya.

6) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam menghimpun data, melaksanakan analisa, 

evaluasi/penilaian sertamenyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan 

pembangunan dari berbagai sektor serta menghimpun berbagai potensi 

yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan 

Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Daerah,

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan fungsi Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis: 

a) Pengumpulan dan menyusun data serta potensi hasil pelaksanaan 

programatau proyek pembangunan,

b) Penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil 

pelaksanaanpembangunan di daerah,

c) Pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data atas hasil 

pelaksanaanpembangunan dan berbagai potensi,

d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan 

KepalaDaerah,
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e) Penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis 

BadanPerencanaan Pembangunan,

f) Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program 

danrencana strategis,

g) Pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Statistik 

danPerencanaan Strategis dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang. Masing-masing 

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan 

Strategis. Adapun Sub Bidang tersebut yaitu:

a) Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan data dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan 

program pembangunan,

2. Mempersiapkan/menganalisa hasil pelaksanaan pembangunan dan 

berbagaipotensi serta mengevaluasi guna bahan laporan hasil-hasil 

pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor,

3. Melaksanakan evaluasi dan  pelaporan kegiatan Sub Bidang Statistik,

4. Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang 

Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan Strategis.

Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas :
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1. Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang 

bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang,

2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D)

3. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)

4. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah,

5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP-D)

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang 

Perencanaan Strategis,

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan tugasnya.

7) UPT

UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 

tugasmelaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan, UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah 

memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok 

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan 

jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAPPEDA Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga yang

memiliki fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu 

lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen 

perencanaan baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang 

akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. 

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelasanaan program/kegiatan terhadap 

rencana yang telah ditentukan maka BAPPEDA Kabupaten Malang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui : 

a) Monitoring dan evaluasi, 

b) Melaksanakan forum perencanaan bidang kewenangan,

c) Mengadakan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan 

antar daerah dan antar wilayah perbatasan,

d) Berperan sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan,

e) Melaksanakan musyawarah
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Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten 

Malang didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 60 orang, 

secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon

Sumber: Badang Perencanaan Pembangunan Daerah: 2012.

Pendidikan Pangkat Eselon

Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah

S3 1 Orang
Pembina Utama 

Muda
1 Orang II - b

1 
Orang

S2 11 Orang Pembina 4 Orang III - a
2 

Orang

S1 29 Orang PenataTingkat I 15 Orang III - b
3 

Orang
SMA / 
SMK

15 Orang Penata 4 Orang IV - a
11 

Orang

SMP 2 Orang Penata Muda Tk I 12 Orang

SD 2 Orang Penata Muda 8 Orang

Pengatur Tk I 1 Orang

Pengatur 3 Orang

Pengatur Muda Tk 
I

1 Orang

Pengatur Muda 10 Orang

Juru Tk I 2 Orang

JUMLAH 60 Orang 60 Orang
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B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan 

program pembangunan daerah

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah merupakan 

proses membaurkan program-program CSR dengan program pembangunan 

daerah agar menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah membutuhkan penyamaan tujuan dari 

program CSR maupun program pembangunan daerah yang sebelumnya 

berbeda-beda. Melalu penyamaan tujuan tersebut, maka dapat terwujud 

integrasi antara program CSR maupun program pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah 

membutuhkan penanaman nilai kelembagaan. Kelembagaan berasal dari kata 

lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat 

untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Terdapat dua aspek penting dalam unsur kelembagaan yaitu aspek 

kelembagaan dan aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan merupakan 

upaya menanamkan nilai (value), norma (norm), kepercayaan, gagasan, dan 

doktrin agar aktor-aktor yang akan dilembagakan dapat bekerjasama dan 

mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian aspek keorganisasian 

adalah upaya menanamkan peran, aktivitas, hubungan antar peran, hubungan 

antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, struktur kewenangan atau 
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kekuasaan dalam suatu bentuk kerjasama antar aktor tersebut sehingga setiap 

aktor memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses kerjasama.

Adanya upaya integrasi program Corporate Social Responsibily (CSR)

dengan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Malang berawal pada bulan April tahun 2011 ketika Bapak Ir 

Tomie Herawanto MP selaku Kepala Bidang Perekonomian dan 

Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 BAPPEDA Kabupaten Malang memiliki 

inisiatif untuk melakukan singkronisasi antara program pemerintah dengan 

program CSR yang ada di Kabupaten Malang. Selama ini kegiatan CSR di 

Kabupaten Malang hanya berjalan sendiri-sendiri, oleh karena itu dengan 

adanya integrasi diharapkan program CSR dapat berjalan dan tidak tumpang 

tindih antar program CSR maupun dengan program pemerintah. Hal ini 

seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hariyati Andayani selaku Kepala Sub 

Bidang Ekonomi Primer BAPPEDA Kabupaten Malang 2013:

"Diawali pada Bulan April tahun 2011 dimana bapak Tomi selaku 
Kepala Bidang Perekonomian memiliki  ide tentang program atau 
kegiatan terkait dengan CSR. Kegiatan tersebut dapat bersinkronisasi 
dengan pemerintah yang salama ini pelaksanaan CSR hanya berjalan 
secara sendiri-sendiri. Dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui 
BAPPEDA diharapkan program-parogram CSR dapat berjalan dengan 
tidak tumpang tindih antara satu program dengan program pemerintah".
(wawancara pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA 
Kabupaten Malang)

Adanya upaya Pemerintah Kabupaten Malang untuk meintegrasikan CSR 

juga tidak terlepas dari pelaksanaan CSR itu sendiri. Pemerintah memahami 

bahwa pelaksanaan CSR yang ada di Kabupaten Malang merupakan bentuk 

partisipasi pembangunan dari perusahaan di daerah. Pembangunan pada 
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dasarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, perusahaan atau sektor 

swasta dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan peran penting 

dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan daerah. Hal ini 

seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Ir Tomie Herawanto MP selaku 

Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 

BAPPEDA Kabupaten Malang sekaligus sebagai inisiator dari adanya 

integrasi program CSR dengan program pembangunandaerah di Kabuapaten 

Malang:

"Jadi yang menjadi dasar CSR dikedepankan yaitu di Kabupaten Malang 
setiap ingin melakukan pembangunan terbagi menjadi beberapa bagian, 
dimana terdapat beberapa agenda pembangunan yang merupakan tanggung 
jawab penuh pemerintah dan beberapa agenda pembangunan memerlukan 
partisipasi dari masyarakat dan perusahaan. Sebagai contoh pembangunan 
jalan, merupakan kewajiban pemerintah namun terdapat beberapa 
pembangunan yang memerlukan partisipasi dan aksi dari masyarakat 
maupun perusahaan seperti reboisasi, penghijauan, dan beberapa agenda 
pembanguanan skala Kecil" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, 
pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Partisipasi perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan menjadi 

sangat penting karena perumusan pembangunan yang ada di daerah telah 

dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh aktor penting pembangunan 

yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sehingga keberhasilan 

pembangunan daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, 

dan perusahaan yang ada di daerah. Hal ini seperti yang telah ditegaskan oleh 

bapak Tomie Herawanto:

"Setiap tahapan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah  baik 
tahunan maupun lima tahunan telah dituangkan dalam satu dokumen 
perencanaan yaitu RPJM yang melewati proses Musrembang dengan 
melibatkan semua pihak baik perusahaan, masyarakat yang kemudian 
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menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini itu 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, namun semua 
elemen yang ada di Kabupaten Malang sehingga disebut visi Kabupaten 
Malang bukan visi kepala daerah. Sehingga semua aktor pembangunan di 
Kabupaten Malang wajib untuk menyukseskan visi dari daerah tersebut. 
Oleh karena itu setiap keberhasilan maupun kegagalan dari perencaaan 
tersebut dikembalikan lagi kepada semua aktor pembangunan termasuk 
masyarakat dan perusahaan" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, 
pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Peran aktif dari masyarakat maupun perusahaan dalam melaksanakan 

pembangunan untuk mencapai visi daerah juga dikuatkan oleh pernyataan 

dari salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Malang yaitu perusahaan 

PTPN XII yang diwakili oleh Bapak Roefianto selaku Manajer Bidang 

Administrasi Keuangan dan UMUM PTPN XII, yaitu :

"Melalui CSR yang perusahaan laksanakan, kami berharap dapat menjadi 
salah satu bentuk sumbangan dari perusahaan untuk membantu mencapai
visi Kabupaten Malang " (Wawancara pada tanggal 16 April 2013, pukul 
14.00 di Kantor PTPN XII Malang).

Berangkat dari pemahaman bahwa pelaksanaan CSR merupakan hal yang 

penting dilakukan oleh perusahaan dan melalui CSR perusahaan dapat 

berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan bersama pemerintah, maka

muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan CSR yang ada di Kabupaten 

Malang dengan program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi 

Kabupaten Malang. Terdapat beberapa hal yang membuat integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah menjadi penting dan perlu 

dilaksanakan di Kabupaten Malang, pertama adalah keterbatasan dana 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah menyadari 

bahwa perwujudan visi daerah akan sulit tercapai jika tanpa adanya 

partisipasi terutama dari perusahaan. Keterbatasan anggaran dana pemerintah 
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membuat pemerintah harus benar-benar memilih dan memilah agenda 

pembangunan yang dapat direalisasikan. Keberadaan CSR yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dapat menjadi potensi dalam mewujudkan visi daerah. Oleh 

karena itu perlu adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, 

dan perusahaan untuk mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Bumi 

Agrowisata melalui peran masing-masing aktor. Kondisi tersebut 

disampaikan oleh bapak Ir Tomie Herawanto yang menyatakan bahwa :

"yang mengilhami adanya integrasi program CSR dengan program 
pembanguanan daerah yang pertama yaitu, jika hanya bergantung pada 
pemerintah tidak akan terwujud visi dari Kabupaten Malang MADEP 
MANTEP. Berdasarkan hal itu peran dari semua elemen mulai dari 
perusahaan, BUMN, BUMD, dan masyarakat sangat membantu dalam  
mewujudkan visi daerah. Contohnya dalam dokumen RPJM salah satu 
indikator keberhasilan dari pembanguanan yaitu pertumbuhan ekonomi 
yang dapat diketahui  melalui PDRB yang saat ini berkisar sekitar 37 
Triliyun dengan pertumbuhan ekonomi 7,14. Berarti uang yang ada di 
Kabupaten Malang sebesar itu, sedangkan uang APBD hanya sebesar 2,4 
T yang hanya sebagian kecil dari 37 Triliun tadi, sehingga 34,6 Triliun
merupakan uang dari masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan hal itu 
dapat dilihat, jika tidak ada masyarakat dan perusahaan maka 34,6 T tidak 
ada. Perputaran uang 34,6 Triliun bersumber dari aktifitas ekonomi dan 
salah satunya adalah dari CSR perusahaan. Oleh karena itu pemerintah 
memberikan suatu pemahaman bahwa perlu dilakukan kesepakatan 
bersama untuk mewujudkan Kabupaten Malang menjadi Bumi Agrowisata 
dengan peran masing-masing dari perusahaan dan masyarakat"
(Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris 
Daerah Kabupaten Malang).

Ibu Hariyati Andayani selaku Kepala Sub Bidang Ekonomi Primer 

BAPPEDA Kabupaten Malang juga menguatkan penjelasan dari Bapak 

Tomie terkait keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan, sehingga 

perlu partisipasi dari aktor non pemerintah dalam mewujudkan visi daerah:

“Pemerintah juga menyampaikan kepada Corporate bahwa APBD yang 
ada juga terbatas, sehingga agenda pembangunan juga tidak akan merata.  
Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari aktor lain selain pemerintah, 
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namun sifatnya sukarela. Pemerintah juga berharap kepada perusahaan 
untuk membantu menyukseskan agenda pembangunan Kabupaten 
Malang” (wawancara pada tanggal 15 April 2013 pukul 11.00 di Kantor 
BAPPEDA Kabupaten Malang ).

Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang salah satunya PT. 

Greenfields juga memahami bahwa adanya integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah dikarenakan pemerintah memiliki tangung 

jawab dalam menyejahterakan masyarakat, namun anggaran yang dimiliki 

terbatas sehingga melalui pelaksanaan CSR yang ada di Kabupaten Malang 

diharapkan mampu meratakan pembangunan yang ada di Kabupaten Malang. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Sunarko selaku Industrial 

Relations, Goverment Relations and Community Development PT. 

Greenfields Indonesia yang mengatakan bahwa :

“Kita paham bahwa pemerintah tidak bisa menjangkau semua 
masyarakat atau menyejahterakan semua masyarakat. Harapan 
pemerintah kan income penduduk dapat meningkat, karena keterbatasan 
anggaran dana maka pemerintah membuat Forum Komunikasi CSR, 
kalau misalnya setiap perusahaan sudah melaksanakan CSR masing-
masing saya kira semua program pemerintah dapat ter-cover dan mampu 
mencapai visi daerah” (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 
11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).

Faktor yang kedua yang menjadi latar belakang adanya integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang 

adalah catatan dari hasil pelaksanaan kegiatan CSR yang ada di Kabupaten 

Malang tidak pernah pemerintah ketahui. Pada dasarnya CSR adalah 

tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

perusahaan. Selama ini bisa jadi perusahaan sudah melakukan tanggung 

jawab sosialnya, namun juga bisa jadi belum melaksanakan tanggung jawab 
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sosialnya. Hal tersebut belum diketahui pemerintah karena sampai saat ini 

pemerintah tidak mendapatkan dokumen dari hasil pelaksanaan CSR yang

ada di Kabupaten Malang. Melalui kegiatan-kegiatan CSR yang telah 

dilaksanakan dan diketahui oleh pemerintah, diharapkan dapat tersinkronisasi 

dengan program-program pembangunan pemerintah yang sudah ada seperti 

RPJM maupun Renstra. Meskipun demikian bukan berarti pemerintah ingin 

melakukan intervensi terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pada dasarnya tujuan dari sinkronisasi dengan program 

pemerintah agar kegiatan CSR dari perusahaan dapat membantu untuk 

mewujudkan visi daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tomie 

Herawanto sebagai inisiator dari adanya integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah di Kabuapaten Malang, yaitu :

"Faktor yang mengilhami adanya integrasi CSR dengan program 
pembangunan daerah di Kabupaten yang kedua adalah CSR merupakan 
tanggung jawab sosial sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab 
untuk melakukan tanggung jawabnya di masyarakat sekitar. Dan hal itu 
bisa jadi sudah dilaksanakan, bisa juga belum dilaksanakan atau masih 
wacana. Hal itu bisa terjadi karena sampai saat ini Kabupaten Malang  
belum mendapatkan list atau dokumen hasil dari kegiatan tersebut. Dari 
pelaksanaan CSR yang sudah berjalan namun belum terdeteksi tersebut 
pemerintah mencoba untuk mensingkronkan dengan program yang ada di 
pemerintah melalui dokumen-dokumen pembanguana yang sudah ada 
seperti RPJM, Renstra, Renja. Sehingga perputaran CSR dapat 
disandingkan dengan dokumen perencanaan. Tetapi yang menjadi roh 
dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meskipun akan ada singkronisasi 
dengan pemerintah namun bukan berarti perputaran uang 34,6 T tersebut 
masuk menjadi APBD. Namun kegiatan perusahaan dapat memunculkan 
capaian pembangunan oleh karena itu perlu adanya singkronisasi antara 
kegiatan pemerintah dan perusahaan untuk mencapai  visi daerah. 
Sehigga silahkan dikelola sendiri uang tersebut dalam bentuk apapun" 
(Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 10.00 di Kantor Seketaris 
Daerah Kabupaten Malang).
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Faktor pendorong yang ketiga adanya integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah di Kabupaten yaitu adanya fenomena selama 

ini pelaksanaan CSR yang sifatnya parsial. Pada dasarnya semua rencana 

pembangunan daerah telah dirumuskan oleh semua aktor baik perusahaan, 

masyarakat, dan pemerintah melalui Musrenbang. Sehingga semua dokumen 

rencana pembangunan seperti RENJA maupun RPJM merupakan rencana 

pembangunan bersama, oleh karena itu pelaksanaan CSR yang ada 

seharusnya terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Melalui 

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah diharapkan 

dapat merubah pelaksanaan CSR yang selama ini parsial dapat terintegrasi 

dengan program pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

bapak Tomie Herwanto, yaitu :

"Pemerintah juga mengharapkan agar CSR sifatnya tidak parsial karena 
semua rencana pembangunan yang ada sebenarnya sudah terwadahi baik 
dalam RPJM, Renstra maupun Renja yang telah tersusun dengan baik" 
(Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris 
Daerah Kabupaten Malang).

Berbagai faktor dan kondisi di atas yang mendorong pemerintah untuk 

melakukan integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah di 

Kabupaten Malang. Adanya integrasi antara program CSR dengan program 

pembangunan daerah tentu membutuhkan proses penanaman nilai-nilai 

kelembagaan, karena selama ini program CSR dijalankan secara mandiri oleh 

perusahaan. Penanaman nilai kelembagaan harus dilakukan oleh pemerintah 

kepada perusahaan agar perusahaan percaya bahwa integrasi CSR yang 
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dilakukan oleh pemerintah tidak merubah esensi dari pelaksanaan CSR yang 

selama  ini dilakukan oleh perusahaan. 

a. Upaya Menanamkan Nilai (Value), Norma (Norm), Kepercayaan, 

Gagasan dan Doktrin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Malang agar Program CSR dapat Terintegrasi dengan Program 

Pembangunan Daerah

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah

membutuhkan proses penanaman nilai-nilai kelembagaan, aspek dari 

kelembagaan meliputi tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, 

folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan dan 

orientasi untuk melakukan kerjasama agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Upaya pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kelembagaan dilakukan 

sejak pemerintah mengharapkan agar program-program CSR dari perusahaan 

yang selama ini berjalan secara parsial dapat berjalan terintegrasi dengan

program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan data 

terkait perencanaan pembangunan daerah atau analisa kebutuhan 

pembangunan. Melalui data perencanaan pembangunan daerah yang akan 

dilakukan, maka program-program CSR dapat masuk dalam menyukseskan 

rencana pembangunan daerah tersebut agar dapat tercapai. Selama ini rencana 

pembangunan daerah telah terdokumentasikan melalui RPJM secara 5 tahunan 

dan Renstra maupun Renja secara tahunan. Seluruh kebutuhan pembangunan 

telah terprogram di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga melalui 
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SKPD inilah data-data terkait perencanaan pembangunan daerah dapat 

diketahui. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menanamkan nilai 

kelembagaan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi 

Pendayagunaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 

anggarn 2012. Kelompok kerja inilah yang akan memberikan data-data terkait 

rencana pembangunan daerah kepada perusahaan yang akan melakukan 

program CSR. Kelompok kerja terdiri dari SKPD-SKPD yang ada di 

Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Tomie 

Herawanto, yakni :

"Langkah awal dalam mensinkronisasikan CSR dengan rencana 
pembangunan pemerintah, dibentuklah POKJA (Kelompok Kerja) yang 
terdiri dari SKPD-SKPD dan di-list perencanaan pembangunan dari setiap 
SKPD tersebut. Kemudian semua hal tersebut kita sampaikan ke 
Perusahaan" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di 
Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie yang saat ini menjabat sebagai Kepala 

Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang 2013 juga dikuatkan oleh 

penjelasan dari Ibu Hariyati Andayani yang saat ini menjabat sebagai Kepala 

Sub Bidang Ekonomi Primer di BAPPEDA Kabupaten Malang 2013, yaitu :

"Langkah awal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah 
membentuk POKJA yang terdiri dari SKPD yang berguna untuk 
memberikan data terkait rencana program kerja dari setiap SKPD tersebut" 
(wawancara pada tanggal 03 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA 
Kabupaten Malang).

Kelompok Kerja tersebut dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Bupati Malang 

Nomor 180/223/KEP/421.013/2012 tentang Kelompok Kerja Fasilitasi 

Pendayagunaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Setelah 

pemerintah membentuk Kelompok Kerja, pemerintah berencana untuk 
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mengundang seluruh perusahaan di Kabupaten Malang untuk dijelaskan terkait 

rencana integrasi program CSR dengan program pembangunan pemerintah

Kabupaten Malang, karena meskipun sudah membentuk Kelompok Kerja dan 

pemerintah memiliki rencana mengenai adanya integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah, perusahaan-perusahaan tidak ada yang 

mengetahui rencana tersebut. Sebagai upaya memberikan pemahaman awal 

kepada perusahaan atas rencana integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah, Pemerintah yang diwakili BAPPEDA selaku wakil ketua 

dari Kelompok Kerja  mengikuti acara temu investor yang diselenggarakan 

oleh Kantor Penanaman Modal. Pada acara tersebut BAPPEDA meminta 

waktu untuk mensosialisasikan terkait rencana integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah dan adanya Kelompok Kerja yang telah 

pemerintah siapkan untuk membantu pelaksanaan dari adanya integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dari bapak Tomie Herawanto, yaitu :

"Terdapat kegiatan dari Kantor Penanaman Modal yang dilakukan secara 
periodik untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan bagaimana 
Kabupaten Malang mampu menjadi daerah yang dapat meningkatkan 
investasi untuk Kabupaten Malang.  Saat itu saya mempunyai pikiran 
bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyampaikan, 
memperkenalkan, dan mewacanakan bagaimana CSR dapat terintegrasi" 
(Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris 
Daerah Kabupaten Malang).

Penjelasan dari Bapak Tomie juga diperkuat oleh Ibu Hariyati Andayani, 

bahwa pada acara di Kantor Penanaman Modal, pemerintah atau BAPPEDA 

menjalin komunikasi langsung pada perusahaan terkait rencana integrasi 

program CSR dengan program pembangunan pemerintah daerah, yakni :
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"Pada awalnya BAPPEDA mengikuti acanya KPN (Kantor Penanaman 
Modal) yang mana mereka memiliki askes dan hubungan baik pada 
perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang.  Waktu itu KPN 
memiliki acara Temu Investasi, pada acara tersebut BAPPEDA meminta 
waktu pada KPN untuk menyampaikan terkait Ide Forum CSR dan Pokja 
serta berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang" (wawancara 
pada tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Pada kesempatan yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal, 

BAPPEDA berupaya menjelaskan terkait perlunya peran dari perusahaan untuk 

menyukseskan program pembangunan daerah melalui CSR. BAPPEDA 

menjelaskan berbagai faktor yang mendorong perlu adanya integrasi antara 

program pembangunan daerah dengan kegiatan CSR yang selama ini dilakukan 

perusahaan. Pemerintah menjamin bahwa tidak akan terdapat intervensi dari 

pemerintah atas pelaksanaan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

Integrasi dapat terwujud dengan adanya komunikasi timbal balik antara 

pemerintah dengan perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR. Pemerintah 

akan memberikan data-data terkait rencana pembangunan dan perusahaan 

memberikan rencana program CSR sehingga kegiatan CSR dapat masuk di

dalam rencana pembangunan daerah. Pemerintah melalui Kelompok Kerja 

yang telah dibentuk akan memberikan data terkait agenda-agenda 

pembangunan dearah, dan pemerintah berharap perusahaan memiliki forum 

untuk menyatukan data-data rencana program CSR yang akan dilaksanakan. 

Oleh karena itu pemerintah juga mengusulkan adanya Forum Komunikasi CSR

yang berfungsi untuk menghimpun data rencana kegiatan CSR dari 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini seperti 

penjelasan dari Bapak Tomie Herawanto, yaitu :
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"Pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada perusahaan terkait peran 
pembangunan dan potensi keberhasilan pembangunan yang dilakukan 
secara bersama serta pemerintah benar-benar memberi ketegasan bahwa 
tidak akan ada intervensi dari pemerintah dan paksaan dari pemerintah, 
yang penting semua elemen berkontribusi dalam pembangunan. Langkah 
yang kemudian diambil agar program CSR tidak parsial pemerintah 
menawarkan untuk membentuk forum dimana forum tersebut hanya 
sebagai penghubung antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten 
Malang" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor 
Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Forum Komunikasi CSR merupakan media komunikasi antar perusahaan 

dalam menyalurkan CSR, Forum Komunikasi CSR beranggotakan seluruh 

perusahaan yang ada di Kabupaten Malang baik BUMN, BUMD maupun 

perusahaan swasta sehingga tidak akan terdapat intervensi dari pemerintah. 

Forum ini pula yang menjadi media komunikasi antara perusahaan dan 

pemerintah jika akan menyalurkan CSR untuk diintegrasikan dengan program 

pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Hariyati 

Andayani, yaitu:

"Forum Komunikasi CSR semuanya beranggotakan perusahaan mulai dari 
ketua sampai anggota. Forum tersebut akan menjadi media komunikasi 
antar perusahaan yang ingin menyalurkan CSRnya, sehingga Pemda tidak 
akan menginterfensi sedikitpun atas berjalanya forum tersebut. Forum 
tersebut pula yang akan menjadi media komunikasi antara perusahaan 
dengan pemerintah ketika akan melakukan CSRnya, seperti jika akan ada 
CSR tentang perbaikan jalan, maka akan diarahkan di Bina Marga agar 
jika terjadi program yang sama tidak tumpang tindih. Selain itu dengan 
adanya program CSR yang terintegrasi akan sangat membantu pemerintah 
dalam menjalankan rencana pembangunan mengingat APBD pemerintah 
yang juga terbatas" (wawancara pada tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 di 
Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan dari BAPPEDA tersebut, terdapat beberapa 

perusahaan yang mengapresiasi dan mendukung adanya Forum Komunikasi 

CSR, beberapa perusahaan yang mendukung adalah perusahaan-perusahaan 
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yang selama ini telah melaksanakan CSR. Beberapa perusahaan yang 

mendukung adanya forum atau rencana integrasi program-program CSR 

dengan program pembangunan daerah diantaranya adalah PT. Greenfields 

Indonesia dan PTPN XII.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Tomie, yaitu :

“Dari beberapa perusahaan tersebut ada yang antusias diantaranya adalah 
PTPN XII dan PT Greenfield. Beberapa perusahaan yang antusias tersebut 
semuanya sudah melakukan CSR, namun mereka hanya melakukan 
sendiri” (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor 
Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Motivasi dari setiap perusahaan tertarik untuk membentuk forum juga

berbeda-beda, PTPN XII yang merupakan salah satu BUMN termotivasi

karena adanya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang tanggung jawab 

sosial, selain itu perusahaan juga memahami bahwa pemerintah selama ini 

tidak mengetahui besarnya alokasi dana CSR yang di daerah serta 

keterbatasan anggaran pemerintah dalam melaksanakan visi daerah. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Roefianto selaku Manajer Bidang 

Administrasi Keuangan dan UMUM PTPN XII:

"Jadi ada beberapa hal yang memotivasi perusahaan untuk membentuk 
Forum Komunikasi CSR, yang pertama adanya peraturan daerah propinsi 
Jawa Timur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kedua Pemkab 
merasa tidak mengetahui dengan pasti berapa sebenarnya dana CSR yang 
dilalokasikan di Kabupaten Malang, ketiga terbatasnya PAD Kabupaten 
Malang dalam pengentasan atau pembangunan di Kecamatan yang ada"
(Wawancara pada tanggal 16 April 2013, pukul 14.00 di Kantor PTPN XII 
Malang).

Berbeda dengan PTPN XII, PT. Greenfileds Indonesia termotivasi untuk 

mendukung adanya integrasi antara program pembangunan daerah dan 

kegiatan CSR karena perusahaan memahami bahwa pelaksanaan CSR sangat 
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penting bagi kelangsungan perusahaan dan selama ini PT Greenfields juga 

telah melaksanakan program-program CSR secara terbuka baik rencana 

program dan anggarannya untuk program CSR. Hal ini seperti yang telah 

dijelaskan oleh Bapak Sunarko selaku Industrial Relations, Goverment 

Relations and Community Development PT Greenfields Indonesia, yaitu :

“Kami termotivasi untuk membentuk Forum Komunikasi CSR karena 
perusaan kita memang paham bahwa CSR itu sangat penting untuk 
pemberdayaan masyarakat, dengan masyarakat berdaya maka perusahaan 
dapat berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh karena 
itu kita bentuk TIM untuk melaksanakan CSR. Kegiatan-kegiatan CSR 
yang telah perusahaan laksanakan kita dokumentasikan sampai saat ini. 
Berbagai kegiatan yang kita laksanakan juga bermacam-macam seperti 
sepakbola, cerdas cermat dan masih banyak lagi. Anggaran kita untuk CSR 
pertahun hingga 500 juta. Kita juga berharap melalui forum ini 
pelaksanaan CSR yang ada di Kabupaten Malang dapat berjalan seperti di 
Greenfeilds dan sifatnya terbuka sama pemerintah" (Wawancara pada 
tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).

Setelah BAPPEDA menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait

peran pentingnya partisipasi pembangunan serta berbagai faktor yang 

mendorong integrasi kegiatan CSR dengan program pembangunan daerah 

menjadi penting serta wacana untuk membentuknya Forum Komunikasi CSR

sebagai tindak lanjut dari rencana integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah, apresiasi dari perusahaan juga cukup besar. Bahkan PT. 

Greenfields berkenan menjadi tuan rumah jika ingin mengadakan pembahasan 

lebih lanjut terkait Forum Komunikasi CSR. Oleh karena itu pemerintah 

mengundang seluruh perusahaan baik BUMN, BUMD maupun Swasta yang 

ada di Kabupaten Malang  serta Kelompok Kerja dari pemerintah daerah di 

PT. Greenfields untuk membahas lebih lanjut Forum Komunikasi CSR. 

Sebagai upaya meyakinkan kepada perusahaan, Bupati secara langsung juga 
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ikut menghadiri dan memimpin pertemuan rencana pembentukan forum di PT. 

Greenfields. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Sunarko dari PT.

Greenfields, yaitu :

“Dulu waktu akan bentuk Forum itu semua SKPD datang bersama pak 
Bupati ke Greenfield dan semua perusahaan juga diundang. Kami welcome
kepada semua karena selama ini kami telah melaksanakan CSR, sehingga 
pemerintah dan semua perusahaan dapat melihat bentuk-bentuk CSR yang 
telah kami lakukan” (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 
di Kantor PT Greenfields Malang).

Pernyataan dari Bapak Sunarko dari PT Greenfields juga sesuai dengan 

penjelasan dari Ibu Hariyati Andayani ,yang menyatakan bahwa :

"Yang mengundang adalah Bappeda, tempatnya di PT. Greenfields karena 
perusahaan tersebut sangat open dan mengusulkan jika ada kegiatan 
tentang CSR mereka mempersilahkan untuk ke perusahaan. PT.
Greenfields juga terkenal  pelaksanaan CSRnya baik yang telah disalurkan 
di daerah sekitar perusahaan, seperti memberikan susu pada masyarakat 
sekitar. Saat rapat di PT. Greenfields semua perusahaan diundang dan 
dijelaskan oleh BAPPEDA terkait ide sinkronisasi kegiatan CSR dengan 
program pemerintah" (wawancara pada tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 
di Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang).

Rapat rencana pembentukan forum Corporate Social Responsibility  (CSR) 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 di ruang pertemuan PT. 

Greenfields Indonesia dengan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten 

Malang. Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 5 Rapat Rencana Pembentukan Forum Komunikasi CSR di PT. 
Greenfields.

Sumber:Industrial Relations, Goverment Relations and Community 
Development  PT. Greenfields Indonesia, 2012.

Berdasarkan data notulensi hasil rapat dapat diketahui bahwa rapat 

dihadiri oleh beberapa perusahaan, yaitu Bank Indonesia, Bank Jatim, PT. 

Telkom, PTPN XI dan XII, Jasa Tirta, PT. Otsuka, Petrokimia Gresik, PG. 

Kebon Agung, Pertamina, PT. Jamsostek, PT. Ekamas Fortune, dan PT 

Gresik Cipta Sejahtera (anak perusahaan Petrokimia). Selain beberapa 

perusahaan yang diundang BAPPEDA Kabupaten Malang, dari Bupati 

Kabupaten Malang beserta SKPD juga menghadiri secara langsung 

pelaksanaan rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR di PT. 

Greenfields. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 6 Bupati Kabupaten Malang Saat Tiba dalam Acara Rapat 
Pembetukan Forum CSR

Sumber: Indistrial Relations, Goverment Relations and Community 
Development PT. Greenfields Indonesia, 2012.

Melalui rapat ini diharapkan dapat terbentuk forum komunikasi dari 

Corporate (pengurus inti) yang difasilitasi oleh SKPD terkait dari Kabupaten 

Malang dan adanya koordinasi dan sinergitas antar corporate untuk bisa 

menyampaikan CSR yang bisa terintergrasi dengan program pembangunan 

daerah. Pada pelaksanaan rapat tersebut pemerintah kembali menjelaskan 

terkait peran pentingnya perusahaan dalam berpartisipasi melaksanakan 

pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dana pemerintah 

dalam merealisasikan agenda pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Bupati Kabupaten Malang dalam rapat rencana pembentukan 

forum, yakni :

"Dengan adanya CSR yang didapatkan dari profit perusahaan untuk 
TJSLnya, sehingga bisa terlibat untuk membangun daerah dan bangsa 
mengingat di Kabupaten Malang dengan keterbatasan dana APBD 
sehingga masing masing SKPD masih menyisihkan untuk kebutuhan 
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pembangunan infrastruktur terkait dengan itu perlu adanya komunikasi 
dengan corporate" (Data notulensi rapat rencana pembentukan Forum 
Komunikasi CSR tanggal 1 Februari 2012).

Pada saat rapat rencana  pembentukan Forum Komunikasi CSR di PT.

Greenfields, Bupati Kabupaten Malang juga melihat kondisi pabrik 

pengolahan susu di PT. Greenfields. Melalui peninjauan langsung, Bupati juga 

melakukan interaksi dengan perusahaan-perusahaan agar perusahaan percaya 

bahwa pemerintah peduli dengan perusahaan, dan pemerintah akan ikut 

mempromosikan produk-produk perusahaan sebagai apresiasi karena 

perusahaan telah melaksanakan CSR. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini:

Gambar 7 Bupati Kabupaten Malang Saat Melihat Pabrik dan Berinteraksi 
dengan Perusahaan-Perusahaan di PT. Greenfields.

Sumber: Indistrial Relations, Goverment Relations and Community Development 
PT. Greenfields Indonesia, 2012.

Bupati juga menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan sangat membantu ketercapaian agenda 

pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bupati pada saat rapat 

rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR di PT Greenfields:
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"Beberapa program CSR yang telah berjalan seperti Bank Jatim dengan 
mengadakan pipanisasi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon sepanjang 7
km dengan dana 175 juta dan dipergunakan sebagian kebutuhan air untuk 
ternak, kemudian Philip Morris yang memberikan bantuan di Kecamatan 
Ngajum, serta PT. Greenfileds dengan Program Minum Susu. Bupati 
Malang sangat mendukung program-program tersebut dan akan 
mempromosikan di setiap perjalanan lawatannya" (Data notulensi rapat 
rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR tanggal 1 Februari 2012 di 
PT. Greenfields Indonesia).

Pemerintah juga menegaskan kembali bahwa keberadaan Forum 

Komunikasi CSR tidak akan ada intervensi dari pemerintah. Tujuan pemerintah 

hanya ingin mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan CSR dari 

perusahaan, sehingga tidak terjadi over lapping program. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dari Bupati Malang saat rapat rencana pembentukan Forum 

Komunikasi CSR di Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

"Program CSR dari corporate tidak akan ada intervensi apapun dari 
Pemkab Malang, adanya forum hanya fasilitator untuk bisa mengarahkan
CSR ke desa-desa yang belum terjangkau dan tersentuh sehingga tidak ada 
double plotting program yang sama" (Data notulensi rapat rencana 
pembentukan Forum Komunikasi CSR tanggal 1 Februari 2012).

Pada saat rapat pertama kali tentang rencana pembentukan Forum 

Komunikasi CSR, banyak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang yang 

tidak dapat hadir, oleh karena itu pemerintah menghimbau untuk melakukan 

rapat kembali dan pemerintah akan memberikan fasilitas dalam pelaksanaan 

rapat agar rencana integrasi program pembangunan daerah dengan CSR dari 

perusahaan dapat terwujud secepatnya. Oleh karena itu pula, pada rapat 

rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR yang dilaksanakan di PT. 

Greenfields belum dapat dilaksanakan. Hal itu dijelaskan oleh Bupati 
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Kabupaten Malang pada saat rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi 

CSR di PT Greenfeilds, yaitu :

"Terkait pembentukan forum ini, agar banyak corporate bisa datang maka 
perlu koordinasi kembali dari Bappeda Kabupaten Malang. Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 
yang dirasa memiliki list perusahaan yang bisa diajak dalam forum 
komunikasi selanjutnya dalam forum silahturahmi yang lebih besar dengan 
tujuan bisa diadakan sharing sehingga program CSR bisa disampaikan 
secara terprogram dan bisa berjalan seiring dengan program pemerintah 
tanpa ada intervensi" (Data notulensi rapat rencana pembentukan Forum 
Komunikasi CSR tanggal 1 Februari 2012).

Meskipun demikian dari pelaksanaan rapat rencana pembentukan Forum 

Komunikasi CSR di PT. Greenfields, secara terbuka PT Greenfields 

menyatakan sepakat dan ingin mengintegrasikan program-program CSR dari 

PT. Greenfields dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Malang agar 

tidak terjadi over lapping anggaran atau program pembangunan. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Pak Seonarko dari PT Greenfields:

"PT. Greenfields ingin berintegrasi dengan Pemkab Malang, sehingga 
dalam penyaluran TJSLnya sesuai dengan program dari pemerintah agar 
tidak ada double plotting untuk desa yang sama bisa dishare untuk desa 
yang lain" (Data notulensi rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi 
CSR tanggal 1 Februari 2012).

Sejak diadakan rapat pertama kali antara pemerintah dengan seluruh 

perusahaan yang ada di Kabupaten Malang terkait rencana pembentukan 

Forum Komunikasi CSR di PT Greenfileds, masih belum terdapat progress

yang signifikan. Sehingga untuk menindaklanjuti rapat di PT. Greenfields dan 

arahan dari Bupati Kabupaten Malang untuk melakukan rapat kembali, 

BAPPEDA selaku wakil ketua dari Tim Kelompok Kerja pada bulan April 

2012 mengundang kembali seluruh perusahaan untuk melakukan rapat terkait 
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rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR.  Rapat rencana pembentukan 

Forum Komunikasi CSR yang kedua dilaksanakan pada 13 April 2012 di 

Ruang Rapat Kartanegara. Berbeda dengan rapat sebelumnya yang 

dilaksanakan di PT. Greenfields, pada rapat yang kedua ini pesertanya hanya 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Adapun beberapa 

perusahaan yang hadir adalah PT. Jamsostek; Perum Jasa Tirta I; PT. 

Pertamina; PT. Telkom; PTPN XI; PTPN XII; PT. PG. Rajawali I; PG. 

Krebet; Bank Jatim; Bank BRI; PT. Greenfields; PT. Bisi Internasional; 

Ekamas Fortune; PT. Monsanto; dan PT. Sang Hyang Seri. Meskipun peserta 

rapat hanya perusahaan, pemerintah tetap memfasilitasi adanya pertemuan 

tersebut. Rapat rencana pembentuka Forum Komunikasi CSR yang kedua ini 

terlaksana atas undangan dari dari Sekretariat Daerah Nomor: 

005/1141/421.032/2012. Rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi 

CSR yang kedua ini merupakan tindak lanjut dari Pembentukan formatur di 

PT. Greenfields untuk membentuk Forum Komunikasi CSR di Kabupaten 

Malang sebagai wadah bagi corporate ( BUMN, BUMD dan Swasta). Selain 

itu juga diharapkan ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang  

dengan forum yang akan terbentuk sehingga bisa bersinergi dengan tujuan 

untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Malang.

Pada pelaksanaan rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR

yang kedua ini secara intensif perusahaan bersama pemerintah membahas 

mengenai mekanisme Forum Komunikasi CSR kedepan serta bentuk kerja 
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dari forum. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Soenarko dari PT. 

Greenfields:

"Kami telah melaksanakan tanggung jawab CSR, yang disalurkan di
wilayah sekitar lokasi perusahaan kami seperti program minum susu untuk 
sekolah dasar telah dilakukan selama 8 tahun (setiap minggu sebanyak 101 
karton) di Kecamatan Ngajum, sinkron dengan program Kementerian 
Kesehatan. Pemerintah Daerah ingin memiliki konsep untuk forum yang 
bagaimana? Untuk di PT. Greenfields, untuk alokasi dana tidak dishare 
untuk alokasi wilayah lain (karena terkait permasalahan lingkungan). 
Bagaimana forum ini kedepan? Kegiatan dan bagaimana alokasi dana yang 
diinginkan?" (Data hasil rapat atau notulensi saat rapat di Ruang Rapat 
Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Atas pertanyaan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 

memberikan penjelasan bahwa adanya forum tidak akan merubah fokus dari 

pelaksanaan CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah 

berharap ketika perusahaan sudah fokus di tempat tersebut seperti PT.

Greenfields di Kecamatan Ngajum, maka perusahaan tetap fokus di tempat 

tersebut secara berkelanjutan. Ketika itu dapat dilaksanakan maka program-

program pemerintah untuk peningkatan kalori dan energi bagi anak melalui 

minum susu tidak diarahkan ke Kecamatan Ngajum. Keberadaan forum juga 

akan menajadi wadah dalam melakukan komunikasi pelaksanaan CSR 

sehingga dapat diketahui wilayah-wilayah yang belum tersentuh CSR dari 

perusahaan. Pemerintah juga menegaskan tidak akan terdapat intervensi 

sekecil apapun untuk pengalokasian CSR dari perusahaan. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Malang:
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"Masih ada kekhawatiran dari perusahaan, tentang pengalokasian dana 
profitnya, apabila difokuskan di satu wilayah seperti di Kecamatan 
Ngajum, ada program minum susu untuk sekolah dasar yang bertujuan 
untuk meningkatkan kalori dan energi bagi anak maka diteruskan hingga 
Pemerintah Kabupaten Malang tidak fokus di Kecamatan yang sudah 
tersentuh oleh PT. Greenfields. Dari forum, ada komunikasi intens 
sehingga mengetahui wilayah mana yang belum tersentuh program dan 
dicarikan solusinya. Pemkab tidak akan ada intervensi sekecil apapun 
untuk pengalokasian profit dari corporate" (Data hasil rapat atau notulensi 
saat rapat di ruang Rapat Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Terdapat perusahaan yang menyampaikan tentang penyamaan persepsi 

dari esensi pelaksanaan CSR yang harus continue atau bersifat communty 

development. Sehingga program CSR tidak hanya dilaksanakan satu atau dua 

tahun saja. Seperti PT. Eka Mas Fortune yang telah memberikan bantuan 

pipanisasi selama lima tahun kedepan. Selain itu juga membangun rumah 

pintar. Melalui forum ini diharpakan pula semua perusahaan memilki persepsi 

yang sama atas pelaksanaan CSR. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Herry R, yaitu:

"Kesepahaman tentang definisi CSR pada forum ini, jangan sampai hanya 
program sesaat, harus sustainable hingga 3-5 tahun kedepan (Community 
Development). PT. Eka Mas Fortune telah memberikan program CSR 
dengan membangun pipanisasi (jangka waktu 5 tahun kedepan) sehingga 
masyarakat dapat menikmati air bersih. Selain itu PT. Eka Mas Fortune 
juga membangun Rumah Pintar.  Ada kesamaan persepsi tentang CSR 
bahwa bersama-sama untuk membangun masyarakat melalui beberapa 
program seperti pendidikan dan kesehatan" (Data hasil rapat atau notulensi 
saat rapat di Ruang Rapat Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Pada saat pelaksanaan rapat juga terdapat beberapa perusahaan yang 

menyatakan tidak perlu dibentuk Forum Komunikasi CSR, hal ini didasarkan 

pada pengalaman PT. Bisi Internasional yang sebelumnya diundang di 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terakait pelaksanaan CSR perusahaan. 

Pemerintah Provisi Jawa Timur tidak membentuk Forum Komunikasi CSR, 
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hanya mengundang setiap tahun secara rutin perusahaan-perusahaan untuk 

membahas kegiatan CSRnya. Melalui pertemuan tersebut akan dilakukan 

tukar informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mauli Dana yaitu:

"Satu bulan yang lalu ada undangan Koordinasi Pelaksanaan Program CSR 
di BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dimana telah dilaksanakan rutin setiap 
tahun dengan agenda mengundang perusahaan untuk membahas kegiatan 
CSR, sasaran yang sesuai serta daerah mana yang menjadi prioritas sesuai 
bidang yang sesuai dengan perusahaan. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 
tidak membentuk forum, hanya diadakan koordinasi secara berkala tanpa 
ada struktur organisasi hanya brainstorming dan tukar informasi antar 
perusahaan" (Data hasil rapat atau notulensi saat rapat di Ruang Rapat 
Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Namun terdapat juga perusahaan yang memandang bahwa pembentukan 

Forum Komunikasi CSR sangat penting agar terdapat kontrol dari 

pelaksanaan CSR yang dijalankan perusahaan. Bahkan perusahaan sampai 

mengusulkan di dalam forum terdapat SKPD sehingga sinergi kegiatan CSR 

dengan agenda pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Hal itu 

sesuai dengan pernyataan dari Bapak Karma Krisnadi dari Jamsostek:

"Kami antusias untuk membentuk struktur organisasi, dengan 
menambahkan SKPD di masing-masing bidang. Dengan adanya struktur 
yang jelas pada forum, maka ada kontrol tehadap BUMN dan perusahaan 
yang akan menyalurkan TJSLnya. Seperti Jamsostek bersama SKPD 
terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,Dinas Pendidikan, dan 
Dinas Sosial) telah memberikan beasiswa. Masing-masing SKPD terkait 
bisa hadir sehingga bisa optimal dan bersinergi" (Data hasil rapat atau 
notulensi saat rapat di Ruang Rapat Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Berdasarkan pernyataan dari beberapa perusahaan tersebut, pemerintah 

yang diwakili BAPPEDA Kabupaten Malang memberikan tanggapan bahwa 

pada dasarnya Forum Komunikasi CSR dibentuk dengan hanya beranggotakan 

perusahaan-perusahaan saja, SKPD tidak terlibat. Pemerintah tidak akan 

memberikan intervensi dari forum tersebut. Pemerintah telah membentuk 
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Pokja (Kelompok Kerja) untuk memetakan kebutuhan masyarakat atau agenda 

pembangunan yang tidak dapat teralokasikan di APBD. Sementara waktu 

ketika perusahaan-perusahaan ingin mengadakan pertemuan, pemerintah juga 

siap memfasilitasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tomie 

Herawanto selaku kepala Bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

BAPPEDA Kabupaten Malang:

"Prinsip kami, forum tidak ada intervensi dari Pemerintah murni dari 
bentukan corporate dan SKPD tidak terlibat. Pokja telah terbentuk untuk 
memetakan data kebutuhan masyarakat dan yang belum tersentuh program 
APBD. Untuk pertemuan, sementara akan difasilitasi Bappeda" (Data hasil 
rapat atau notulensi saat rapat di Ruang Rapat Kartanegara tanggal 13 
April 2012).

Tanggapan dari pemerintah kemudian diterima oleh perusahaan PT PN XII 

kemudian memberikan usulan tentang mekanisme Forum Komunikasi CSR

kaitanya dengan Pokja yang telah dibentuk oleh pemerintah.  Forum akan 

mengumpulkan data terkait program-program CSR dari perusahaan di 

Kabupaten Malang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program 

pemerintah. Kemudian Pokja akan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat 

atau program pembangunan daerah sehingga dari data CSR yang terkumpul 

dapat diarahkan pada program maupun kebutuhan dari masyarakat tersebut.

Adapun yang perlu berkoordinasi dengan Pokja, hanya ketua dan seketaris 

forum saja. Keputusan final tetap diserahkan ke Forum Komunikasi CSR. Hal 

ini dijelaskan oleh bapak Roefianto, yaitu:

"Dengan wadah yang dibentuk forum ini maka akan menginventarisasi
program CSR untuk wilayah Kabupaten Malang agar tidak tumpang 
tindih. Usul kami, pokja akan menginventarisasi kebutuhan masyarakat 
baik untuk CSR dan PKBL kemudian untuk organisasi forum hanya ketua 
dan sekretaris yang bersinergi dengan Pokja kemudian final diputuskan 
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pada forum" (Data hasil rapat atau notulensi saat rapat di Ruang Rapat 
Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Berdasarkan diskusi yang dilakukan perusahaan bersama dengan 

pemerintah pada saat rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR, 

kemudian dilakukan voting pemelihan ketua dan seketaris Forum Komunikasi 

CSR. Berdasarkan hasil voting maka diputuskan PT PNXII menjadi Ketua 

Forum Komunikasi CSR dengan mendapatkan 7 suara, kemudian seketarisnya 

adalah PT. Greenfields dan Bank BRI dengan mendapatkan 4 suara. Adapun 

perusahaan lain seperti Ekamas Fortune mendapat  1 suara sehingga tidak 

menjadi ketua atau seketaris dari Forum Komunikasi CSR di Kabupaten 

Malang. Hal ini sesuai dengan  penjelasan dari Bapak Tomie yang memimpin 

pelaksanaan Voting:

"Telah diadakan voting untuk pemilihan ketua dan sekretaris yang 
diajukan dari 5 corporate (BUMN, Perbankan, dan Swasta) yang terdiri 
dari PTPN XII mendapat  7 suara; Ekamas Fortune mendapat  1 suara; PT. 
Green fields mendapat 4 suara; Bank Jatim mendapat 0 suara; Bank 
Rakyat Indonesia mendapat 4 suara" (Data hasil rapat atau notulensi saat 
rapat di Ruang Rapat Kartanegara tanggal 13 April 2012).

Setelah dilaksanakan rapat rencana pembentukan forum yang kedua di bulan 

April 2012 dan akhirnya forum terbentuk, Pemerintah Kabupaten Malang 

berupaya untuk menjamin adanya payung hukum atau legalitas keberadaan 

forum. Adanya legalitas bukan pemerintah maksudkan untuk melakukan

intervensi, namun agar terdapat payung hukum dari keberadaan forum. Oleh 

karena itu pada bulan Mei 2012 Bupati Malang mengeluarkan Keputusan 

Bupati Malang nomor 180/374/KEP/421.013/2012 tentang Forum 

Komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Malang. 
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Adapun susunan dari keanggotaan Forum Komunikasi CSR Kabupaten 

Malang sebagai berikut:

Tabel 8 Susunan Keanggotaan Forum Corporate Social Responsibilty (CSR) 
Kabupaten Malang

NO. JABATAN 
DALAM TIM

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Pelindung 

Penasehat

Ketua

Sekretaris

Anggota

a. Bupati Malang;
b. Wakil Bupati Malang.
a. Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malang;
b. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 
Malang; 

c. Pemimpin Bank Indonesia Wilayah 
Malang. 

a. Roefianto/PTPN XII (Manajer 
Bidang Administrasi Keuangan dan 
Umum)

a. Sunarko/PT Greenfields (Industrial 
Relations, Government Relations and 
Coomunity Development).

b. Agus Prasodjo/Bank Rakyat  
Indonesia Cabang Kawi (Account 
Officer).

a. Pimpinan Corporate (BUMN, 
BUMD, dan Swasta) yang 
melakukan aktivitas dan tanggung
jawab sosial di wilayah Kabupaten 
Malang 

Sumber: Lampiran SK Bupati Kabupaten Malang nomer 
180/374/KEP/421.013/2012.
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b. Upaya Menanamkan Peran, Aktivitas, Hubungan antar Peran, 

Hubungan antar Kegiatan dengan Tujuan yang Hendak Dicapai, 

Struktur Kewenangan atau Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Malang agar Program CSR dapat Terintegrasi dengan 

Program Pembangunan Daerah

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengajak peran aktor non pemerintah atau perusahaan untuk berpartisipasi 

melakukan pembangunan di daerah. Pemerintah memahami dengan adanya 

CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan dapat menjadi bentuk nyata 

partisipasi dari perusahaan dalam melakukan pembangunan daerah. Namun 

CSR yang selama ini telah dilakukan oleh perusahaan tidak dapat 

memberikan kontribusi secara signifikan jika tidak terdapat koordinasi atau 

integrasi dengan program pemerintah. Karena jika CSR dari perusahaan 

berjalan sendiri dan bersifat parsial maka akan terjadi tumpang tindih dengan 

program pemerintah daerah. Adanya integrasi antara program CSR dari 

perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah membutuhkan 

pembagian kerja atau wewenang yang baik antara pemerintah dan perusahaan 

agar tujuan dari adanya integrasi dapat tercapai dengan baik. 

Upaya pemerintah dalam menanamkan peran, struktur kewenangan atau 

kekuasaan dalam proses integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang dengan cara membentuk Pokja 

(Kelompok Kerja) dan Forum Komunikasi CSR. Pokja telah dibentuk oleh 
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Pemerintah Kabupaten Malang sejak pemerintah menginginkan adanya 

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah. Pokja yang 

pemerintah bentuk tertuang dalam SK Bupati Malang nomor: 

180/223/KEP/421.013/2012. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut 

dijelaskan Kelompok Kerja memiliki beberapa tugas yaitu (a) melakukan 

sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan 

program Corporate Social Responsibility (CSR); (b) memberikan fasilitasi 

kelembagaan dan pelayanan informasi program Corporate Social 

Responsibility (CSR); (c) melakukan monitoring dan evaluasi Program 

Corporate Social Responsibility (CSR); (d) membentuk sekretariat sesuai 

kebutuhan; (e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang 

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Kelompok Kerja fasilitasi 

pendayagunaan program Corporate Social Responsibility (CSR) diketuai oleh 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malang, kemudian wakil ketua adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Malang serta sekretarisnya adalah Kepala Bidang 

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Malang.

Pokja dibentuk pemerintah dengan beranggotakan satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) yang akan memberikan data terkait rencana pembangunan 

pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hariyati Andayani, 

yaitu:

"Kita membentuk POKJA yang terdiri dari SKPD-SKPD yang berguna 
untuk memberikan data terkait rencana pembangunan pemerintah yang 
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telah terdokumentasikan di dalam rencana program kerja SKPD tersebut"
(wawancara pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA 
Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Ibu Hariyati Andayani juga diperkuat dengan keterangan 

keanggotaan yang terdapat pada SK Bupati Malang nomor 

180/223/KEP/421.013/2012 yang menjelaskan bahwa anggota dari Kelompok 

Kerja tersebut dibagi menjadi beberapa bidang, yakni Bidang Perekonomian 

dan Kesejahteraan Rakyat memiliki anggota  Kepala Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang; Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang; Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Malang; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang; 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 

Malang; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten 

Malang; Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang; Kepala 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang; Kepala Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; Kepala Kantor Penanaman Modal 

Kabupaten  Malang; Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malang; Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Malang; Kepala Sub Bidang Perekonomian pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang; Staf pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang (Meilina Andriani, S.Sos).

Adapun bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya anggotanya terdiri dari 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang; Kepala Dinas 
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Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang; Kepala Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Malang; Kepala Badan Keluarga Berencana 

Kabupaten Malang; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang; Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Malang Kepala Bidang Pemerintahan dan 

Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

Kemudian bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan anggotanya terdiri dari  

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang; Kepala Dinas Pengairan 

Kabupaten Malang; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 

Malang; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang; 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang; Kepala Kantor 

Perumahan Kabupaten Malang; Kepala Bidang Sarana Prasarana dan 

Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Malang.

Anggota di dalam Pokja mempunyai tugas memberikan data terkait 

rencana prgram-program pembangunan yang telah terdokumentasikan di

dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dari masing-

masig SKPD. Melalui data rencana pembangunan yang diberikan Pokja 

kepada perusahaan diharapkan program-program CSR dapat bersinergi atau 

ikut bersama melaksanakan program pembangunan tersebut. Pemerintah 

berharap perusahaan-perusahaan dapat membantu merealisasikan agenda-

agenda pembangunan daerah karena keterbatasan anggran pemerintah dalam 
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merealisasikan agenda pembangunan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Ir. Tomie Herwanto yaitu:

"Pokja anggotanya terbagi menjadi bidang bidang seperti bidang 
ekonomi itu juga terdiri dari Dinas Koprasi Dinas Pertanian, kalau 
infrastruktur ada Dinas Bina Marga dan lain sebagainya. Seperti contoh 
dinas Bina Marga memiliki renstra 5 program itu ada kemungkinan 
program-program tersebut tidak dapat terlaksana secara keseluruhan.
Terdapat beberapa program yang belum terlaksana atau berhasil secara 
100%, bisa saja masih tercapai 25%, nah beberapa program yang masih 
belum terlaksana 100% karena terbatasnya APBD, nah itu yang kita 
upayakan dari Forum Komunikasi CSR tersebut dapat membantu 
menyelesaikan rencana program tersebut" (Wawancara pada tanggal 11 
April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten 
Malang).

Beberapa program pembangunan yang telah pemerintah dokumentasikan di

dalam Renstra maupun Renja merupakan kebutuhan-kebutuhan dari 

masyarakat. Pokja harus dapat memetakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

serta memberikan data terkait beberapa kebutuhan yang belum direalisasikan 

oleh pemerintah sehingga nantinya CSR dapat membantu merealisasikan 

beberapa kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak 

Roefianto dari PTPN XII, yaitu:

"Tugas Pemkab adalah memberikan data daerah-daerah yang 
membutuhkan CSR berikut jenis bantuannya, sehingga nanti CSR dari 
perusahaan dapat diarahkan ke daerah-daerah yang membutuhkan 
tersebut" (Wawancara pada tanggal 16 April 2013, pukul 14.00 di 
Kantor PTPN XII Malang).

Keberadaan Pokja dapat dikatakan sebagai perwakilan dari pemerintah 

yang akan membantu perusahaan dalam mengintegrasikan program-program 

pembangunan daerah dengan CSR dari perusahaan. Selain Pokja juga 

dibentuk Forum Komunikasi CSR yang menjadi perwakilan dari perusahaan

yang ada di Kabupaten Malang yang akan menyampaikan kepada perusahaan-
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perusahaan terkait daerah-daerah yang membutuhkan CSR serta 

menyampaikan kepada  pemerintah terkait rencana CSR dari setiap 

perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Roefianto selaku ketua Forum Komunikasi CSR dan perwakilan 

dari PTPN XII, yaitu:

"Tugas Forum Komunikasi CSR menyampaikan data daerah-daerah 
yang membutuhkan CSR tersebut kepada anggota forum atau 
perusahaan yang ada di Kabupaten Malang untuk disesuaikan bentuk 
atau jenis CSR yang diberikan dari masing-masing perusahaan" 
(Wawancara pada tanggal 16 April 2013, pukul 14.00 di Kantor PTPN 
XII Malang).

Penjelasan dari Bapak Roefianto juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Hariyati 

Andayani, yaitu:

"Forum Komunikasi CSR akan menjadi media komunikasi antar 
perusahaan yang ingin menyalurkan CSRnya, sehingga Pemda tidak 
akan menginterfensi sedikitpun atas berjalanya forum tersebut. Forum 
tersebut pula yang akan menjadi media komunikasi antara perusahaan 
dengan pemerintah ketika akan melakukan CSRnya" (Wawancara pada 
tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Penjelasan dari bapak Reofianto selaku ketua Forum Komunikasi 

CSR maupun dari Ibu Hariyati Andayani juga diperkuat dengan ketentuan 

tugas forum komunikasi CSR yang tertuang dalam SK Bupati nomor 

180/374/KEP/421.013/2012 tentang Forum Komunikasi CSR Kabupaten 

Malang. Berdasarkan SK Bupati tersebut dijelaskan bahwa Forum 

Komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai tugas sebagai 

berikut: sebagai forum komunikasi, koordinasi antar pengusaha dan dengan 

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penyaluran Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang lebih tepat sasaran; menyusun rencana aksi 
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Program Corporate Social Responsibility (CSR) antar  Corporate

(BUMN,BUMD dan Swasta); melakukan sosialisasi, koordinasi dan 

sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan  program Corporate Social 

Responsibility (CSR) antar  corporate; memberikan fasilitasi kelembagaan dan 

pelayanan informasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) antar  

Corporate; menginformasikan program pemerintah kepada pengusaha sebagai 

panduan dalam penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR); 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Seketaris 

Daerah Kabupaten Malang.

Anggota dari Forum Komunikasi CSR adalah seluruh perusahaan baik 

BUM, BUMD mupun swasta yang ada di Kabupaten Malang. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak ada intervensi dari pemerintah atas pelaksanaan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu 

Hariyati Andayani, yaitu:

"Forum tersebut semuanya beranggotakan perusahaan mulai dari ketua 
sampai anggota, sehingga Pemda tidak akan menginterfensi sedikitpun 
atas berjalanya forum tersebut" (wawancara pada tanggal 15 April 2013 
pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Ibu Hariyati Andayani juga diperkuat dengan dengan 

penjelasan dari Bapak Tomie Herawanto ,yaitu:

"Anggota Forum Komunikasi CSR adalah seluruh perusahaan yang ada 
di Kabupaten Malang tanpa terkecuali, secara legalitas dapat dilihat di 
SK Bupati mulai ketua sampai anggotanya" (Wawancara pada tanggal 
11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten 
Malang).

SK Bupati Malang 180/374/KEP/421.013/2012 tentang Forum Komunikasi 

CSR Kabupaten Malang juga menjelaskan bahwa susunan keanggotaan forum 
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komunikasi CSR yaitu; sebagai Ketua Forum adalah Manager Bidang 

Administrasi Keuangan dan Umum PTPN XII Bapak Roefianto, kemudian ada 

dua perusahaan yang menjabat sebagai seketaris yaitu Kepala Bagian 

Industrial Relation, Goverment Relation and Community Development PT 

Greenfields Indonesia Bapak Sunarko dan Accout Officer Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Kawi Bapak Agus Prasodjo. Adapun anggota dari forum 

komunikasi CSR adalah seluruh pimpinan perusahaan baik BUMN, BUMD 

maupun swasta yang melakukan aktivitas dan tanggung jawab sosial di 

Wilayah Kabupaten Malang.

Meskipun terdapat dua kelompok yaitu Kelompok Kerja (Pokja) dan 

Forum Komunikasi CSR yang akan bekerjasama dalam menentukan 

pelaksanaan CSR di Kabupaten Malang kedepanya, namun tidak terdapat 

intervensi baik dari Pokja ke forum maupun forum  ke Pokja. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Ir. Tomie Herawanto, yaitu:

"Forum dengan Pokja itu kan dua lembaga yang berdiri sendiri-sendiri 
walaupun itu dilegalkan sama oleh Bupati. Artinya tidak boleh saling 
mempengaruhi, kata kuncinya itu. Tetapi harus saling mencukupi 
kemudian, saling memenuhi sehingga ada satu kesepakatan. Intinya itu 
jadi tidak boleh saling intervensi, forum tidak boleh mengintervensi 
Pokja begitu pula sebaliknya" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, 
pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Jika sampai ada intervensi atau saling mempengaruhi antara Pokja dengan 

forum maka tujuan adanya integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang tidak dapat tercapai. Bentuk 

intervensi antara Pokja dengan forum dapat terjadi saat penentuan lokasi yang 

akan mendapatkan bantuan CSR. Oleh karena itu diperlukan musyawarah dan 
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mufakat dalam pengambilan keputusan antara Pokja dengan forum. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tomie herawanto, yaitu:

"Hal itu yang menjadi titik yang kami pegang antara forum dan Pokja 
yaitu tidak boleh saling berintervensi. Pada prinsipnya forum dan Pokja 
harus melakukan musyawarah mufakat. Sehingga sinergi antar dua 
lembaga tersebut dapat terjadi. Peranya saling berbagi dan melangkapi 
tetapi tidak boleh ada intervensi. Jika sampai ada intervensi antar dua 
lembaga tersebut, bisa jadi akan bertahan lama forum dan Pokja
tersebut  terutama forum CSR" (Wawancara pada tanggal 11 April
2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Menyadari akan terjadi kemungkinan terjadi intervensi dan 

ketidakjelasan pembagian wewenang antara pemerintah dan perusahaan dalam 

pelaksanaan CSR, pemerintah berupaya membuat sistem koordinasi dan 

komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan antara pemerintah dan 

perusahaan dalam melaksanakan CSR melalui Pokja dan forum. Gambaran 

secara umum pembagian wewenang antara Forum CSR dengan Pokja 

sebenarnya sudah jelas tertuang didalam SK Bupati. Namun pada tataran 

teknis pelaksanaan seperti ditentukannya tempat yang mendapat bantuan 

CSR, kemudian ketika nanti perusahaan telah melakukan CSR di daerah yang 

telah ditentukan apa peran Pokja, masih belum terdapat pembagian wewenang 

yang jelas. Oleh karena itu menurut pemerintah nantinya pembagian 

wewenang dalam koordinasi pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan cara, 

setelah perusahaan malalui Forum Komunikasi CSR dan pemerintah melalui 

Pokja menetapkan lokasi penerima bantuan CSR, Pokja dapat melakukan 

monitoring dari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pokja akan 

melihat kesesuaian antara rencana yang telah disepakati sebelumnya atau 

melihat hasil dari pelaksanaan CSR yang nantinya terdokumentasikan di 
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Laporan Akhir Pelaksanaan CSR yang dapat diakses oleh semua perusahaan 

dan SKPD. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Ir. Tomie 

Herawanto MP, yaitu:

"Pokja dan Forum bertemu untuk mendiskusikan singkronisasi kegiatan 
dan kemudian menyepakai untuk dilaksanakan pada suatu titik yang 
melaksanakan adalah bisa dari forum atau perusahaan sendiri.  
Kemudian Pokja melakukan monitoring pelaksanaan tersebut, apakah 
sama dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya  atau 
bagaimana hasil dari kegiatan tersebut kemudian itu tertuang dalam 
suatu laporan akhir pelaksanaan CSR yang semuanya dapat mengakses" 
(Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor 
Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Penjelasan dari Bapak Tomie tersebut, saat ini pemerintah tindak 

lanjuti dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang penetapan 

Standard Operasioanal Prosedur (SOP) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

atau CSR. Adanya SOP Tanggugung Jawab Sosial Perusahaan merupakan 

upaya pemerintah dalam memperjelas pembagian wewenang dalam Pokja dan 

forum agar dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan transparan. SOP 

yang masih berbentuk Rancangan Peraturan Bupati tersebut nantinya dapat 

menjadi acuan dari Pokja maupun Forum Komunikasi CSR dalam 

melaksanankan CSR. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 yaitu:

"SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan 
acuan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 
dan Kelompok Kerja Fasilitasi Pendayagunaan Program Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial"
(Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standart Operasional 
Prosedur (SOP) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

Secara lebih  rinci dan jelas, SOP pelaksanaan CSR ini dibuat pemerintah

dengan menggunakan flowchart tahapan-tahapan dalam melaksanakan CSR. 

Flowchart tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
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ya

Tabel: 9 Flow Chart Standart Operasioanal Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial

No. KEGIATAN
Pelaksana Output Waktu

Perusahaan Forum Pokja Bupati DPRD Masyarakat
a. Merencanakan program kegiatan dan 

menganggarkan tanggung jawab sosial 
perusahaan setiap tahun;

a. Rencana 
Program dan 
Kegiatan

2 minggu

b. Menyampaikan rencana program kegiatan 
tahunan kepada Pemerintah Daerah 
melalui Forum Pelaksana;

b. Daftar program 
dan kegiatan 

1 minggu

c. Menetapkan program kegiatan tanggung 
jawab social perusahaan sesuai hasil 
kesepakatan bersama dengan Forum 
Pelaksana dan Pokja;

c. Kesepakatan 
skala prioritas

2 hari

d.
Melaksanakan program kegiatan tahunan 
tanggung jawab social perusahaaan sesuai 
yang telah ditetapkan.

d. Pelaksanaan 
Program 
kepada 
masyarakat

1 bulan

e. menyampaikan program skala prioritas 
sebagai bahan dalam perencanaan 
program tanggung jawab social 
perusahaan kepada Forum Pelaksana 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

(1) Daftar 
program dan 
kegiatan 
strategis .

1 bulan

f. menyampaikan rencana, pelaksanaan dan 
evaluasi tanggung jawab social 
perusahaan dari masing - masing 
perusahaan kepada Pemerintah Daerah 
(Bupati)

(2) Hasil
pelaksanaan 
CSR

1 bulan

g.

b.

menyampaikan laporan kepada DPRD 
dalam hal : 
Perencanaan awal sebelum ditetapkan 
sebagai program kegiatan pelaksanaan 
tanggung jawab social perusahaan ;
Pelaksanaan tanggung jawab social 
perusahaan;

(3) Laporan CSR 1 bulan

Sumber: Lampiran Rencana Peraturan Bupati tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur  (SOP) Tanggung Jawab Sosail Perusahaan
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2. Tindak Lanjut dari Integrasi Program Corporate Social Responsibilty

(CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Tindak lanjut dari adanya integrasi Corporate Social Responsibilty

(CSR) dengan program pembangunan daerah dapat diketahui mulai dari 

terbentuknya Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang. Pada bulan April 

2012 telah dilaksanakan rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR 

yang kedua kalinya, rapat tersebut dihadiri oleh perusahaan-perusahaan yang 

ada di Kabupaten Malang yang merupakan tindak lanjut dari rapat pertama 

kali yang diselenggarakan di PT. Greenfields. Pada rapat rencana 

pembentukan Forum Komunikasi CSR yang kedua akhirnya disepakati dan 

terbentuklah Forum Komunikasi CSR beserta kepengurusan yang ada di 

dalamnya. Tindak lanjut dari terbentuknya forum tersebut, Bupati Malang 

pada bulan Mei 2012 kemudian mengeluarkan SK tentang Forum 

Komunikasi CSR di Kabupaten Malang sebagai upaya memberikan payung 

hukum kepada perusahaan dalam menjalankan aktivitas maupun kegiatan dari 

Forum Komunikasi CSR. Terbentuknya Forum Komunikasi CSR di 

Kabupaten Malang merupakan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten 

Malang dalam mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah.

Keberadaan Forum Komunikasi CSR di Kabupaten Malang sangat 

menentukan pelaksanaan CSR yang lebih terintegrasi dengan program-

program pembangunan daerah, adanya komunikasi antar perusahaan terkait 

rencana kegiatan CSR dan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah 
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dalam melaksanakan CSR menjadi faktor penting yang membuat CSR di 

Kabupaten Malang dapat lebih terintegrasi dengan program pembangunan 

daerah. Tindak lanjut setelah terbentuknya Forum Komunikasi CSR yang 

telah diupayakan pemerintah agar pelaksanaan integrasi program CSR dengan 

program pemerintah dapat segera terwujud, pemerintah mengundang kembali 

Forum Komunikasi CSR beserta perusahaan-perusahaan yang ada di 

Kabupaten Malang untuk membahas mengenai singkronisasi dan koordinasi 

kegiatan CSR di Kabupaten Malang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Ibu Hariyati Andayani, yaitu:

“Jadi setelah rapat bulan April forum komunikasi terbentuk, kami bulan 
Nopember 2012 mengundang forum untuk membahas singkronisasi 
kegiatan CSR, hal ini kami lakukan agar tahun 2013 pelaksanaan CSR di 
Kabupaten Malang dapat terintegrasi dengan program-program 
pembangunan daerah” (wawancara pada tanggal 15 April 2013 pukul 
14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Ibu Hariyati Andayani kemudian diperkuat dengan 

dokumen hasil notulensi rapat yang menyebutkan bahwa :

"Tujuan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi kegiatan Corporate Social 
Responsibilty (CSR) yaitu pertama, Koordinasi antara Forum
Komunikasi CSR dan Pokja CSR yang difasilitasi BAPPEDA Kabupaten
Malang sebagai tindak lanjut pelaksanaan CSR setelah pembentukan 
Forum Komunikasi CSR. Kedua sebagai realisasi rencana aksi dari 
forum corporate yang disinergikan dengan program pokja CSR agar 
menghindari over lapping program untuk kepentingan masyarakat" (Data 
hasil notulensi rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 
Nopember 2012 pukul 09.00 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Rapat dihadiri oleh Pokja CSR Kabupaten Malang dan Forum Komunikasi 

CSR beserta perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Adapun 

perusahaan-perusahaan yang menghadiri adalah PTPN XII, PG. Rajawali I, 
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PT. Petrokimia Gresik, PT. Jamsostek, PT. Ekamas Fortune, Pertamina, 

Perum Jasa Tirta I, PT. Bisi, PT. Molindo Raya, PT. Indiratex Spindo, PTPN 

XI, PG. Kebon Agung, PT. Greenfields, PT. New Minatex, PT. KBA, PT. 

Pindad, Bank Indonesia, Bank Jatim, BRI Malang cab. Kawi, Bank BNI. 

Kondisi saat pelaksanaa rapat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 8 Peserta Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Kegiatan CSR di 
Kabupaten Malang.

Sumber: Hasil Observasi Peneliti saat mengikuti Rapat di BAPPEDA tanggal 
21 Nopember 2012

Rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Malang 

dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Kabupaten Malang dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang serta dari 

Forum Komunikasi CSR yang diwakili oleh Ketua Forum dari PTPN XII dan 
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PT Greenfield. Hal ini juga dapat dilihat melalui dokumentasi saat peneliti 

melakukan penelitian di Lapangan:

Gambar 9 Proses Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Kegiatan CSR di 
Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Observasi Peneliti saat mengikuti Rapat di BAPPEDA tanggal 
21 Nopember 2012.

Melalui rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten 

Malang, pemerintah berharap perusahaan dapat menginformasikan rencana 

anggaran dari perusahaan untuk CSR di tahun 2013. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang  Bapak Nehrudin, 

yaitu:

"Dari hasil koordinasi ini, Pokja CSR paling tidak bisa mengetahui 
anggaran dari corporate untuk CSRnya tanpa ada intervensi apapun" 
(Data hasil notulensi rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR 
Rabu/21 Nopember 2012 pukul 09.00 di Ruang Rapat BAPPEDA 
Kabupaten Malang).
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Lebih lanjut Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang juga memberikan 

gambaran mengenai mekanisme pertemuan antara Pokja CSR dan Forum 

Komunikasi CSR yang dapat melaksanakan rapat dengan waktu tiga kali 

dalam satu tahun, dua kali dalam satu tahun atau satu kali dalam satu tahun, 

pemerintah menyesuaikan dengan perusahaan untuk membahas mengenai

rencana kerja antara Pokja CSR dan Forum Komunikasi CSR. Rapat 

koordinasi antara Pokja dan Forum Komunikasi CSR perlu dilaksanakan 

sehingga di tahun 2013 sudah terdapat peta obyek yang akan dialiri CSR. Hal 

ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang , yaitu:

"Pokja dan forum bisa mengagendakan untuk rakor dengan jangka waktu 
setahun bisa dengan waktu 3,6 atau 1 tahun sekali untuk menyusun 
rencana kerja dengan konsep pertemuan yang disesuaikan dengan 
corporate. Sehingga tahun 2013 ada peta obyek yg dialiri CSR dan 
berapa aliran CSR dari corporate kemudian diadakan rapat bulan Januari 
dan Pebruari kemudian bulan Juni ada evaluasi serta rapat terakhir pada 
akhir tahun demikian selanjutnya" (Data hasil notulensi rapat koordinasi 
dan singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 Nopember 2012 pukul 09.00 di 
Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Malang).

Selain itu pada saat rapat, pemerintah juga menawarkan bentuk komunikasi 

lain antara Pokja CSR dan Forum Komunikasi CSR yaitu melalui Website.

Keberadaan Website dapat dijadikan sebagai jembatan antara Pokja CSR dan 

Forum Komunikasi CSR untuk saling tukar data terkait program 

pembangunan daerah maupun rencana CSR dari perusahaan. Hal ini juga 

seperti yang disampaiakan oleh Bapak Nehrudin, yaitu:

"Untuk memudahkan komunikasi karena keterbatasan waktu, perlu 
membuat website yang berisikan format pengisian bagi corporate juga 
pokja. Forum dan Pokja dapat saling tukar data dengan mengupload data 
rencana pembangunan atau rencana CSR dari perusahaan" (Data hasil 
notulensi rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 
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Nopember 2012 pukul 09.00 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Usulan pemerintah untuk membuat website sebagai media penghubung 

antara Pokja CSR dan Forum Komunikasi CSR disambut positif oleh 

perusahaan. Beberapa perusahaan seperti BNI mengharapkan website tersebut 

untuk segera dilaunching dan diinformasikan kepada perusahaan. Hal itu 

seperti disampaiakan oleh perwakilan BNI saat mengikuti rapat koordinasi 

dan singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Malang, yaitu:

"Inisiasi dari pengurus forum untuk website segera dilaunching dan 
diinformasikan pada corporate" (Data hasil notulensi rapat koordinasi 
dan singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 Nopember 2012 pukul 09.00 di 
Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Malang).

Kemudian Pertokimia Gresik yang berada diwilayah Kabupaten Malang juga 

mengusulkan untuk beberapa konten atau data agar bisa didownload dan bisa 

memberikan balasan email. Hal ini seperti yang disampaikan oleh perwakilan 

pertokimia Gersik, yaitu:

"Format dalam website yang bisa didownload kemudian ada email
balasan untuk BUMN" (Data hasil notulensi rapat koordinasi dan 
singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 Nopember 2012 pukul 09.00 di 
Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Malang).

Ketua Forum Komunikasi CSR yaitu Bapak Roefianto dari PTPN XII juga 

menegaskan keberadaan website nantinya dapat dijadikan media untuk saling 

memberi informasi terkait rencana CSR dari perusahaan serta data pemetaan 

kebutuhan pembangunan dari Pokja CSR. Selain itu ketua Forum Komunikasi

CSR juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan 

bentuk CSR yang akan disalurkan perusahaan. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh bapak Roefianto, yaitu:
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"Membuka website khusus sehingga perusahaan bisa menginfokan apa 
yang akan disalurkan CSRnya sedangkan pokja sudah ada pemetaan 
obyek. Selama ini corporate pasti telah menyalurkan CSRnya, untuk itu 
menghimbau bisa menyampaikan bentuk-bentuk CSR yang tersalurkan"
(Data hasil notulensi rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR 
Rabu/21 Nopember 2012 pukul 09.00 di Ruang Rapat BAPPEDA 
Kabupaten Malang).

Meskipun saat pelaksanaan rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan 

CSR di Kabupaten Malang belum mendapatkan data secara jelas rencana 

CSR perusahaan di tahun 2013, namun beberapa perusahaan telah 

menyampaikan jumlah anggaran atau dana CSR yang dikelauarkan 

perusahaan setiap tahunnya. Salah satu perusahaan yang mengeluarkan 

anggaran dana cukup besar untuk melakukan CSR adalah Bank Jatim, setiap 

tahunya sebanyak 19 Miliar dana yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dari 

Bank Jatim. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan 

Bank Jatim saat mengikuti rapat, yaitu:

"Dari Bank Jatim dana yang telah digunakan sebesar 19 miliar sudah 
digelontorkan untuk CSR setiap tahunya" (Data hasil notulensi rapat 
koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR Rabu/21 Nopember 2012 
pukul 09.00 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Malang).

Selain Bank Jatim, perusahaan lainya juga memberikan informasi kepada 

pemerintah terkait anggaran dana CSR dari perusahaan seperti PT. Petrokimia 

Gresik yang memiliki anggaran dana sebesar 16,8 Miliar pertahun dan Bank 

BNI sebesar 1 Miliar. Hal ini seperti yang terangkum dalam hasil notulensi 

rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Malang. Hasil 

dari rapat menyimpulkan bahwa terdapat media website atau situs yang 

intinya bisa diakses untuk menginformasikan kegiatan CSR di kabupaten 

Malang. Agar format laporan pelaksanaan CSR tidak berbeda-beda setiap 
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perusahaan, perlu dibuatkan format dari BAPPEDA untuk dijadikan bahan 

sebagai data base website. Pertemuan antara Pokja CSR dan Forum dapat 

dilakukan setiap enam bulan sekali untuk membahas rencana aksi kegiatan 

CSR dan evaluasinya. pada bulan Desember 2012 diharapkan ada pertemuan 

antar corporate untuk membahas rencana program tahun 2013 sebelum 

disampaikan ke Pokja.

a. Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) Setelah 

Diintegrasikan dengan Program Pembangunan Daerah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan lingkungan sekitar 

perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya berada di lingkungan 

sekitar masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan agar kesejahteraan 

masyarakat sekitar meningkat. Salah satu pelaksanaan CSR dari perusahaan 

yang ada di Kabupaten Malang yang terus berupaya untuk memberdayakan 

masyarakat adalah CSR dari PT Greenfields. PT. Greenfield memiliki produk 

utama yaitu susu UHT, Pesteurisasi, susu bantal (Real Good), Whipping 

Cream dan Mozarella. Lokasi perusahaan terletak di Dusun Babadan 

Kecamatan Ngajum yang berada pada lereng Gunung Kawi. PT Greenfields.

PT. Greenfields memahami bahwa pelaksanaan CSR sangatlah penting 

untuk memberdayakan masyarakat di daerah sekitar perusahaan. Oleh karena 

itu PT. Greenfields tidak hanya sekedar mengeluarkan dana CSR, namun juga 

membentuk TIM untuk melaksanakan CSR agar dapat berjalan baik dan 
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memberdayakan masyarakat.Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Bapak 

Sunarko selaku Indistrial Relations, Goverment Relations and Community 

Development PT. Greenfields Indonesia yang menjelaskan bahwa :

"Perusaan kita memang paham bahwa CSR itu sangat penting untuk 
pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu kita bentuk tim untuk 
melaksakan CSR" (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 
di Kantor PT Greenfields Malang).

PT. Greenfields tidak hanya membentuk tim dalam menjalankan CSR yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, namun juga berupaya mendokumentasikan 

setiap kegiatan CSR dari PT. Greenfields yang telah berjalan. Hal itu 

dipertegas pula oleh pernyataan dari Bapak Soenarko, yaitu:

"Kita dokumentasikan kegiatan-kegiatan CSR yang telah perusahaan 
laksanakan sampai saat ini. Berbagai kegiatan yang kita laksanakan juga 
bermacam-macam seperti sepakbola, cerdas cermat dan macem-macem" 
(Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT 
Greenfields Malang).

CSR yang dilaksanakan oleh PT. Greenfields tidak didasarkan karena ada

aturan berupa UU atau Perda yang yang menghimbau untuk melaksanakan 

CSR, namun lebih bersifat sukarela dan kesadaran dari perusahaan untuk 

melaksanakan itu. Faktor yang lebih mendasari pelaksanaan CSR PT. 

Greenfields adalah rasa ingin aman di sekitar perusahaan. Faktor lain yang 

mendorong pelaksanaan CSR PT. Greenfields adalah keinginan perusahaan 

untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Perusahaan berupaya untuk 

memberdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat juga berkembang dan 

meningkat kesejahteraanya sejalan dengan perkembangan perusahaan yang 

terus meningkat dari tahun ketahun. Oleh karena itu meskipun belum terdapat 

Perda mamupun aturan lain yang mengatur CSR, PT. Greenfields telah 
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melaksanakan CSR untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Hal ini seperti 

yang telah di jelaskan oleh Bapak Soenarko yaitu:

"Suatu perusahaan melakukan CSR karena ingin merasa aman di
lingkungan perusahaan itu berdiri. Selain itu juga melihat masyarakat 
sekitar, jangan sampai perusahaan maju tapi masyarakat sekitar tidak 
berkembang. Oleh karena itu meskipun Perda CSR belum ada, namun 
Greenfiled punya inisiatif bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar 
agar juga bisa ikut maju dengan perusahaan, dan pemberdayaan itu baru 
bisa dilihat jika masyarakat peduli dan kesejahteraan masyarakat sekitar 
meningkat" (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di 
Kantor PT Greenfields Malang).

Adanya inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR

dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang pada dasarnya 

bertujuan agar perusahaan dapat terbuka dengan kegiatan CSRnya dan 

perusahaan melaporkan kepada pemerintah CSR yang telah dikeluarkan dari 

perusahaan. Jika perusahaan terbuka dengan pemerintah maka program-

program CSR nantinya dapat terintegrasi dengan program pembangunan 

daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program CSR dan 

program pembangunan daerah. Meskipun kegiatan CSR telah diintegrasikan 

dengan program pembangunan daerah, namun hal itu tidak merubah 

pelaksanaan CSR di PT. Greenfields.  Tidak adanya perbedaan pelaksanaan 

CSR setelah adanya integrasi karena konsep pelaksanaan CSR yang 

diintegrasikan denga program pembangunan daerah sama dengan konsep 

pelaksanaan CSR yang ada di PT. Greenfields. Selama ini PT. Greenfields 

selalu terbuka baik anggaran maupun programnya kepada semua pihak 

terutama pemerintah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Soenarko, 

yaitu:



172

"Sejak adanya forum dan Pokja CSR kalau dari Greenfiled sebenarnya 
tidak berpengaruh. Karena setiap tahun pelaksanaan CSR melaui rencana 
anggaran sampai bentuk program kita terbuka sama pemerintah"
(Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT 
Greenfields Malang).

PT. Greenfields tidak hanya terbuka pada pemerintah terkait rencana 

program CSR maupun anggaran untuk CSR, namun selalu mengupayakan 

untuk memberdayakan masyarakat dalam melaksanaan CSR yang dilakukan 

oleh PT. Greenfields. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Soenarko, 

yaitu:

"Di Perusahaan bagian CSR seharusnya memahami tentang pola 
pemberdayaan karena jika CSR hanya dilakukan tanpa memahami 
pemberdayaan makaakan terputus-terputus dan tidak ada hasilnya" 
(Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT.
Greenfields Malang).

Sebagai bentuk nyata upaya PT. Greenfields dalam melakukan 

pemberdayaan, program-program CSR PT. Greenfields yang bersifat terus 

menerus diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan 

masyarakat. Realisasi dari pelaksanaan CSR tahun 2012 PT. Greenfields 

dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:



173

Tabel 10 Realisasi Budget Community Development PT. Greenfields Tahun 2012

URAIAN JUMLAH SATUAN
HARGA Rencana 

Biaya
Realisasi 

BiayaSATUAN 

A. INTERNAL

Q.1.2.3 Team Community Development :

Voucher HP untuk team Comdev ( 4 orang @ Rp. 100,000.-) 12 bln
       

400.000 
        

4.800.000 
4.800.000

Q.1 Pembuatan Kalender untuk Perangkat Desa & Muspika 200 Bh
         

30.000 
        

6.000.000 
4.375.000

Q.1 Pembuatan Toilet, Pagar sisi utara & Lantai Teras 1
  

20.000.000 
      

20.000.000 
18.620.000

B. 
EXTERNAL :

Q.1.2.3 Biaya Insidentil setiap bulan 12 Bulan
       

500.000 
        

6.000.000 
5.798.000

Q.1.2.3 Kunjungan Konsolidasi :
1. Dengan Kades & Kasun se wil Kec. Wagir, Ngajum & 
Pakisaji

6 Bulan
       

500.000 
        

3.000.000 
1.457.000

2. Dengan Muspika Kec Ngajum, Wagir & Pakisaji 6 Bulan
       

500.000 
        

3.000.000 
2.720.000

Q.1.2.3 Bantuan pipa air bersih 3 kali
    

5.000.000 
      

15.000.000 
14.850.000

Q.1 Perawatan jalan Masjid Maduarjo s/d Jambuer (Kampung Baru) 2 km
  

50.000.000 
      

50.000.000 
49.000.000
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Q.1 Perbaikan sisi jalan jambuwer / Maduarjo 1 kali
  

30.000.000 
      

30.000.000 
29.500.000

Q.1 Greenfields Cup II / 2012 1 kali
  

20.000.000 
      

20.000.000 
19.743.600

Q.2 Bantuan kegiatan Kepemudaan ( Olah Raga & Karang Taruna ) 4 Dusun
    

2.000.000 
        

8.000.000 
2.600.000

Q.2 Pembuatan gorong2 mulai depan R Ngali s/d Gerbang GI 1 kali
  

50.000.000 
      

50.000.000 
48.804.000

Q.2 Perawatan gorong2 mulai Masjid Maduarjo s/d depan R Ngali 1 kali
  

10.000.000 
      

10.000.000 
9.750.000

Q.2 Perawatan jalan pintu gerbang s/d pertigaan masjid Maduarjo 900 mtr
  

45.000.000 
      

45.000.000 
44.100.000

Q.2 Safari Ramadhan / Buka Bersama 3 Muspika
    

1.500.000 
        

4.500.000 
4.315.000

Q.3 Perawatan jalan Masjid Maduarjo s/d Jambuer (Kampung Baru) 2 km
  

50.000.000 
      

50.000.000 
48.750.000

Q.3 Perawatan jalan sumbersuko – precet 3 km
  

30.000.000 
      

30.000.000 
29.250.000

Q.3 Lomba Cerdas Cermat 1 kali
  

25.000.000 
      

25.000.000 
24.950.000

Q.3 Bantuan Hewan Qurban ( Kambing ) Idul Adha 1432 H 11 ekor
    

1.350.000 
      

14.850.000 
14.850.000

C. BANTUAN 
SUSU :

Q.1.2.3 Susu Sekolah untuk 20 SD ( 101 Ctn x 4 = 404 Ctn per bulan ) 1212 Ctn
         

38.000 
    

184.224.000 
95.759.341

Q.1.2.3 Susu Untuk Muspika & Muspida 78 Ctn
         

38.000 
      

11.856.000 
10.043.740
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Sumber: Laporan Realisasi Community Development PT Greenfields 2012 Indistrial Relations, Goverment Relations & Community 
Development PT Greenfields Indonesia.

Q.1.2.3
Susu Untuk Kades Wagir, Ngajum & Pakisaji ( 8 Kades x @ 2 
Ctn per 4 bulan )

48 Ctn
         

38.000 
        

1.824.000 
3.163.866

Q.1.2.3
Susu untuk Kasun se Wagir, Ngajum Pakisaji ( 17 Kasun x @ 1 
tn per 4 bulan )

51 Ctn
         

38.000 
        

1.938.000 

Q.1.2.3
Susu bantuan sosial ( Kerja Bakti, Kematian, dll ) 10 Ctn per 
bulan

30 Ctn
         

38.000 
        

4.560.000 
8.030.548

TOTAL 599.552.000 495.230.095
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Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Greenfield dari tahun ketahun 

cenderung sama, hal ini sebagai bentuk bahwa PT. Greenfield dalam 

melakukan CSR tidak terputus-putus agar dapat memeberdayakan 

masayarakat. Salah satu program yang sifatnya berkelanjutan adalah lomba 

cerdas cermat yang diadakan PT. Greenfields. Melalui lomba cerdas cermat 

yang diselenggarakan PT. Greenfield diharapkan mampu membantu 

pemerintah untuk meningkatkan jiwa kompetisi dan prestasi anak-anak di 

daerah sekitar perusahaan. Hal itu seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak

Sunarko yang mengatakan bahwa:

"Sudah tiga kali ini PT Greenfield secara terus menerus mengadakan 
lomba cerdas cermat. Meskipun dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Malang tidak mengadakan lomba cerdas cermat namun tetap kami 
lakukan, tujuanya adalah supaya dengan adanya kompetisi maka masing-
masing anak akan berlomba untuk meningkatkan prestasi" (Wawancara 
pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields 
Malang).

PT. Greenfileds membuat lomba cerdas cermat di tingkat SD pada sekolah-

sekolah SD yang ada di sekitar perusahaan yaitu di Kecamatan Ngajum dan 

Wagir. Sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan susu dari PT Greenfields 

kemudian dilombakan melalui lomba cerdas cermat. Pelaksanaan lomba 

cerdas cermat yang diselenggarakan oleh PT. Greenfields sebagai bentuk dari 

CSR juga dapat dilihat melalui dokumentasi gambar dibawah ini:
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Gambar 10 Peserta Lomba Cerdas Cermat  Tingkat SD

Sumber: Dokumentasi bagian Indistrial Relations, Goverment Relations and 
Community Development PT Greenfields Indonesia, 2012.

Peserta yang memenangkan lomba kemudian mendapatkan hadiah berupa 

uang tunai dan piala. Berikut ini adalah gambar-gambar peserta yang 

memenangkan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan PT. Greenfields:

Gambar 11  Juara I Lomba Cerdas Cermat  Tingkat SD

Sumber: Dokumentasi bagian Indistrial Relations, Goverment Relations and 
Community Development PT Greenfields Indonesia, 2012.
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Gambar 12 Juara I, II & III Lomba Cerdas Cermat  Tingkat SD.

Sumber: Dokumentasi bagian Indistrial Relations, Goverment Relations and
Community Development PT Greenfields Indonesia, 2012.

Selain lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh PT Greenfields, 

salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh PT. Greenfields untuk 

meningkatkan kompetisi antar SD-SD adalah dengan membuat lomba 

sepakbola antar SD didaerah Wagir dan Ngajum. Greenfields Cup merupakan 

salah satu kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh PT. Greenfields. Tujuan 

dari adanya Greenfields Cup tidak jauh berbeda dengan adanya lomba cerdas 

cermat, yaitu untuk meningkatkan jiwa kompetisi sehingga anak-anak akan 

saling berkompetisi untuk berprestasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

bapak Sunarko, yaitu:

"Selain lomba cerdas cermat, lomba sepakbola atau greenfields cup
secara terus menerus kita lakukan dari tahun kemarin. Tujuanya adalah 
supaya dengan adanya kompetisi maka masing-masing anak akan 
semakin berlomba untuk meningkatkan prestasi" (Wawancara pada 
tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).
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Beberapa dokumentasi pelaksanaan Greenfields Cup ditahun 2012 dapat 

dilihat melalui gambar-gambar dibawah ini:

Gambar 13 Juara I Greenfields Cup 2012.

Sumber: Dokumentasi bagian Indistrial Relations, Goverment Relations and
Community Development PT Greenfields Indonesia, 2012.

Gambar 14 Juara II Greenfields Cup 2012

Sumber: Dokumentasi bagian Indistrial Relations, Goverment Relations and
Community Development PT Greenfields Indonesia, 2012.
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Tahun 2013 kegiatan CSR dari PT Greenfields hampir sama dengan 

kegiatan CSR dari PT Greenfields di tahun 2012. Saat peneliti melakukan 

penelitain dan observasi di Desa Maduarjo, PT Greefields sedang melakukan 

kegiatan CSR berupa lomba sepak bola Greenfields Cup III di Desa Maduarjo 

tanggal 10-16 Mei 2013. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan 

Greenfields Cup III tahun 2013 sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan Greenfields 

Cup III dapat diketahui melalui gambar-gambar di bawah ini:

Gambar 15 Peserta Greenfields Cup III 2013

Sumber: Dokumentasi observasi peneliti saat melakukan penelitian di desa 
Madurejo tanggal 10 Mei 2013.

Adapun rencana program CSR dari PT Greenfields tahun 2013 dapat dilihat 

di tabel di bawah ini:
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Tabel 11 Rencana Program CSR PT. Greenfields tahun 2013
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Berbagai bentuk CSR dari PT. Greenfields ditujukan agar masyarakat di

daerah sekitar perusahaan dapat maju dan sejatera. Bantuan-bantuan berupa 

susu sebanyak 100 pak per minggu yang diberikan kepada SD-SD yang ada 

di sekitar perusahaan agar membantu meningkatkan nutrisi otak bagi anak-

anak. Masyarakat di daerah sekitar perusahaan tergolong masyarakat yang 

masih memiliki pendidikan rendah. Melalui berbagai program dari PT. 

Greenfields diharapkan dapat meningkatkan kompetensi anak-anak daerah 

sekitar perusahaan sehingga ketika perusahaan membutuhkan karyawan, 

masyarakat sekitar mampu bersaing dan bekerja di PT. Greenfields. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sunarko, yaitu:

"Setiap minggunya kita keluarkan susu 100 pak untuk program susu ke 
SDN-SDN. Masyarakat sekitar perusahaan selama ini masih tergolong 
berpendidikan rendah, jika masyarakat lulus SMA sudah bekerja maka 
dan seandainya Greenfiled membutuhkan karyawan, mereka akan kalah 
bersaing. Makanya kita berikan susu agar meningkatkan nutrisi pada 
otak, kemudian kita ada program cerdas cermat juga mengharapkan 
meningkatkan prestasi mereka, sehingga jika Greenfiled butuh karyawan 
mereka bisa masuk" (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 
11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).

Berbagai kegiatan CSR dari PT. Greenfields sampai saat ini telah 

membuahkan hasil dimana mampu meningkatkan prestasi anak-anak didesa 

daerah sekitar perusahaan, bahkan beberapa anak yang mendapatkan bantuan 

susu mampu memenangkan lomba tingkat kabupaten. Hal ini ditegaskan pula 

oleh Bapak Sunarko, yiatu:

"Dengan berbagai program CSR yang kita lakukan, anda bisa bandingkan 
dan chek di Diknas, anak-anak yang ada disini tidak  kalah dengan anak-
anak yang ada di Kota. Bahkan salah satu anak yang mendapatkan 
program kami juga mampu memenagkan kompetisi juara 3 tingkat 
kabupaten" (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di 
Kantor PT Greenfields Malang).
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b. Faktor-faktor yang Mendukung Integrasi Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang merupakan salah satu upaya 

untuk mengoptimalkan potensi CSR yang ada di Kabupaten Malang agar 

dapat mewujudkan visi daerah. Terdapat beberapa faktor yang mendukung 

terwujudnya integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah di 

Kabupaten Malang. Adapun beberapa faktor yang mendukung menurut 

pemerintah yang pertama adalah komitmen pemerintah yang cukup besar 

dalam mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan 

daerah. Pemerintah telah membentuk Pokja maupun memfasilitasi kebutuhan 

dari perusahaan agar perusahaan berkenan untuk mengintegrasikan program 

CSR dengan program pembangunan daerah. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh bapak Tomie Herawanto, yaitu:

“Kita dari pemerintah akan berupaya agar CSR-CSR yang ada di 
Kabupaten Malang dapat terintegrasi dengan program pemerintah. Salah 
satunya kita membuat Pokja terlebih dahulu, kemudian kita menjelaskan 
kepada perusahaan-perusahaan tujuan dari integrasi itu agar tidak 
tumpang tindih, selain itu kita benar-benar menjamin bahwa tidak akan 
ada intervensi dari pemerintah” (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, 
pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie juga dikonfirmasi oleh Bapak Roefianto selaku 

ketua Forum Komunikasi CSR, bahwa pemerintah sangat komunikatif 

menjelaskan mengenai bentuk dari integrasi serta benar-benar memperhatikan 

masukan dari perusahaan. Faktor inilah yang membuat perusahaan 

menyepakati nantinya program-program CSR di Kabupaten Malang dapat 
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terintegrasi dengan program pembangunan daerah. Hal ini seperti pernyataan 

dari Bapak Roefianto, yaitu:

"Pemkab Malang sangat komunikatif dan memperhatikan masukan/saran 
dari perusahaan tentang model yang akan dilaksanakan dan transparan, 
bahwa tidak ada maksud dari Pemerintah Kabupaten Malang 
mencampuri urusan penganggaran maupun rencana alokasi dana CSR 
namun hanya mensinkronkan saja dengan kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Malang, maka kami dari beberapa perusahaan sangat 
mendukung program Kabupaten Malang tersebut" (Wawancara pada 
tanggal 16 April 2013, pukul 14.00 di Kantor PTPN XII Malang).

Beberapa bentuk dukungan penuh pemerintah selain memberikan 

penjelasan dan fasiltas ketika perusahaan ingin melakukan rapat, pemerintah 

juga berinisiatif untuk membuat Perda tentang CSR atau Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan. Perumusan perda tersebut juga dikomunikasikan kepada 

perusahaan-perusahaan agar perusahaan dapat memberikan masukan terkait 

pasal-pasal yang nantinya dimasukkan di dalam Perda. Perda tersebut hanya 

dimaksudkan untuk memberikan payung hukum kepada perusahaan yang 

melakukan CSR. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hariyati 

Andayani, yaitu:

"DPR memiliki inisiatif untuk membuat Raperda dan meminta 
BAPPEDA untuk mengundang perusahaan-perusahaan untuk 
mensosialisasikan pasal-pasal yang akan dibuat, mungkin terdapat pasal-
pasal yang memberatkan perusahaan, Dewan meminta untuk 
disharingkan agar tidak memberatkan. Pembuatan Perda CSR hanya 
bertujuan untuk memberikan payung hukum agar perusahaan dalam 
menjalankan CSR memiliki dasar hukum yang jelas" (wawancara pada 
tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 di Kantor BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Faktor kedua yang mendukung integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang adalah dukungan dari perusahaan 

baik BUMN dan perusahaan swasta agar CSR di Kabupaten Malang dapat 
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mendukung terwujudnya visi daerah. Beberapa perusahaan yang memberikan 

dukungan positif sejak awal rencana adanya integrasi CSR adalah PT 

Greenfields dan PTPN XII. Kedua peruasahaan ini meyepakati serta 

mendukung rencana pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daerah. Perusahaan-perusahaan yang 

merespon baik dan mendukung gagasan pemerintah untuk melakukan CSR 

didasari karena selama ini perusahaan tersebut telah melaksanakan CSR. 

Selain itu ternyata beberapa perusahaan juga membutuhkan data terkait 

daerah-daerah yang membutuhkan bantuan CSR. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Hariyati Andayani yaitu:

"Pada saat itu dari PT Greanfiled dan PTPN XII merespon baik atas ide 
gagasan yang dijelaskan oleh pemerintah . Dari kedua perusahaan 
tersebut juga menyampaikan bahwa setiap tahunya parusahaan 
menyalurkan dana CSRnya,  perusahaan sebenarnya juga membutuhkan 
data terkait daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang membutuhkan program 
CSR" (wawancara pada tanggal 15 April 2013 pukul 14.00 di Kantor 
BAPPEDA Kabupaten Malang).

Penjelasan dari Ibu Hariyati Andayani juga diperkuat oleh penjelasan 

dari Bapak Sunarko selaku kepala Indistrial Relations, Goverment Relations 

and Community Development PT Greenfields Indonesia. PT Greenfields 

mendukung gagasan pemerintah agar kegiatan CSR dapat terintegrasi karena 

mengharapkan seluruh perusahaan melaksanakan CSR dan terbuka dengan 

pemerintah terkait rencana CSRnya. Selama ini PT Greenfields selalu terbuka 

dengan pemerintah terkait rencana program maupun anggran untuk kegiatan 

CSR dari PT Greenfields. Hal ini sesuai dengan pernytaan dari Bapak 

Sunarko, yaitu:
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"Ya Motivasi kita pengen kegiatan CSR di Kabupaten Malang seperti 
yang ada di Greenfiled jadi bisa terbuka kegiatan maupun anggaranya 
kepada siapa saja termasuk pemerintah. Dengan kita terbuka pemerintah 
dapat mensingkronkan dengan rencana pembangunan daerah" 
(Wawancara pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT 
Greenfields Malang).

Berbeda dengan PT. Greenfields, PTPN XII termotivasi mendukung gagasan 

pemerintah karena ingin membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam 

melakukan pemerataan pembangunan selain itu sebagai wujud trimakasih 

perusahaan kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ijin usaha serta 

fasilitas sarana dan prasara. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak 

Roefianto dari PTPN XII, yaitu:

"Beberapa motivasi perusahaan untuk mendukung gagasan pemerintah 
yaitu ikut membantu pemerintah daerah dalam pemerataan 
pembangunan. Kemudian sebagai bentuk/perwujudan terima kasih 
kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ijin usaha, maupun 
fasilitas prasarana yang ada" (Wawancara pada tanggal 16 April 2013, 
pukul 14.00 di Kantor PTPN XII Malang).

Faktor ketiga yang mendukung terintegrasinya program CSR dengan 

program pembangunan daerah di Kabupaten Malang adalah tidak adanya 

intervensi dari pemerintah terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan. Adanya integrasi ini memberikan implikasi kepada perusahaan-

perusahaan untuk mensharingkan atau terbuka dengan pemerintah terkait 

kegiatan maupun anggaran CSR yang akan dilakukan dari perusahaan.

Pemerintah sejak awal memberikan jaminan bahwa tidak akan ada intervensi 

sedikitpun dari pemerintah terkait pelaksanaan CSR. Hal ini seperti yang 

telah dijelaskan oleh Bapak Tomie Herawanto, yaitu:

"Pemerintah benar-benar memberi ketegasan bahwa tidak akan ada 
intervensi dari pemerintah dan paksaan dari pemerintah dalam 
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pelaksanaan CSR nantinya, yang penting semua elemen berkontribusi 
dalam pembangunan" (Wawancara pada tanggal 11 April 2013, pukul 
09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten Malang).

Sebagai bentuk nyata upaya pemerintah dalam meyakinkan perusahaan 

bahwa pemerintah tidak akan memberikan intervensi sedikitpun dalam 

pelaksanaan CSR, dalam setiap rapat maupun pertemuan dengan perusahaan 

pemerintah selalu menegaskan bahwa tidak akan memberikan intervensi 

kepada perusahaan dalam menjalankan CSRnya. Hal tersebut dapat diketahui 

dalam berbgai bagai dokumen rapat seperti pada saat rapat pertama kali 

rencana pembentukan forum komunikasi CSR di PT. Greenfields Bupati 

Kabupaten Malang secara langsung menyampaikan kepada perusahaan bahwa 

pemerintah tidak akan memberikan intervensi. Pernyataan Bupati Kabupaten 

Malang yaitu:

"Agar banyak corporate bisa datang maka perlu koordinasi kembali dari 
Bappeda Kabupaten Malang, perusahaan yang bisa diajak dalam forum 
komunikasi selanjutnya dalam forum silahturahmi yang lebih besar 
dengan tujuan bisa diadakan sharing sehingga Program CSR bisa 
disampaikan secara terprogram dan bisa berjalan seiring dengan program 
pemerintah tanpa ada intervensi" (Data notulensi rapat rencana 
pembentukan Forum Komunikasi CSR tanggal 1 Februari 2012 di PT. 
Greenfields Indonesia).

Pada saat rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR yang 

kedua yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kartanegara pada tanggal 18 April 

2012, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi kepada 

perusahaan terkait kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal itu 

disampaikan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yaitu:
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"Dari forum, ada komunikasi intens sehingga mengetahui wilayah mana 
yang belum tersentuh program dan dicarikan solusinya. Pemkab tidak 
akan ada intervensi sekecil apapun untuk pengalokasian profit dari 
corporate" (Dokumen notulensi rapat rencana pembentukan forum 
Corporate Social Responsibilty pada tanggal 18 April 2012 di Ruang 
Rapat Kertanegara).

Kemudian pada saat rapat koordianasi dan singkronisasi kegiatan CSR antara 

Pokja CSR yaitu dari pemerintah dan Forum Komunikasi CSR dari 

perusahaan-perusahaan, pemerintah melalui kepala BAPPEDA Kabupaten 

Malang juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya ingin mengetahui 

rencana program CSR dari perusahaan. Pemerintah tidak akan memberikan 

intervensi kepada perusahaan dalam menjalankan CSR. Hal tersebut seperti 

yang disampiakan kepala BAPPEDA, yaitu: 

"Dari hasil koordinasi ini, Pokja CSR paling tidak bisa mengetahui 
anggaran dari corporate untuk CSRnya tanpa ada intervensi apapun" 
(Data Notulensi Rapat Singkronisasi dan Koordinasi Kegiatan CSR di 
Kabupaten Malang tanggal 21 Nopember 2012 di BAPPEDA Kabupaten 
Malang).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami terdapat beberapa faktor yang 

mendukung terintegrasinya program CSR dengan program pembangunan 

daerah di Kabupaten Malang. Beberapa faktor tersebut yaitu keinginan yang 

besar dari pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang, faktor yang kedua adalah adanya 

dukungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang, serta 

faktor yang ketiga adalah jaminan dari pemerintah yang tidak akan 

memberikan intervensi kepada perusahaan dalam melaksanakan CSR.
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c. Faktor-faktor yang Menghambat Integrasi Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Proses integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah

merupakan proses panjang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Malang agar CSR dari perusahaan dapat teroptimalkan untuk mewujudkan 

visi daerah. Terdapat beberapa faktor yang menghambat dari integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang. 

Faktor pertama yang menghambat adalah masih adanya kekhawatiran dari 

perusahaan adanya intervensi dari pemerintah kepada perusahaan dalam 

melaksanakan CSR. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sunarko 

selaku seketaris Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang yaitu:

"Saya pancing mengenai kegiatan CSR agar terbuka, tanggapan mereka 
sebenarnya gak ada masalah menganai forum, namun mereka masih 
khawatir akan ada intervensi dari pemerintah" (Wawancara pada tanggal 
18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).

Perusahaan merasa khawatir pemerintah akan mengintervensi agar CSR dari 

perusahaan tersebut dilakukan di tempat yang di luar rencana perusahaan. Hal 

itulah yang menyebabkan sampai saat ini beberapa perusahaan masih tidak 

ingin terbuka dengan pemerintah terkait rencana CSRnya. Kondisi tersebut 

dijelaskan oleh Bapak Sunarko, yaitu:

"Perusahaan itu gak mau terbuka sama pemerintah karena mereka 
khawatir jika terbuka sama pemerintah kalau dana CSRnya akan 
diarahkan ketempat lain diluar rencana dia" (Wawancara pada tanggal 18 
April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields Malang)

Selain kekhawatiran perusahaan akan adanya intervensi dari pemerintah, 

faktor kedua yang menghambat dari integrasi program CSR dengan program 
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pembangunan daerah di Kabupaten Malang yaitu masih kurangnya pahaman

semua perusahaan terkait pentingnya pelaksanaan CSR dari setiap 

perusahaan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa pelakasanaan CSR 

tidak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga masih 

terdapat beberapa perusahaan yang belum melaksanakan CSR atau masih 

sulit terbuka dengan kegiatan CSRnya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak 

Sunarko, yaitu:

"Kemudian banyak perusahaan pula yang masih belum sadar, bahwa 
CSR sebenarnya adalah mampu meningkatkan image perusahaan. Tidak 
dipublikasikan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya 
juga masyarakat tetap mengetahui bahwa perusahaan memberikan 
CSRnya. Jadi kalau menurut saya apapun yang kita lakukan kita terbuka 
saja.  Karena terbuka atau tidak ndak ada pengaruhnya" (Wawancara 
pada tanggal 18 April 2013, pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields 
Malang).

Pernyataan dari Bapak Sunarko juga diperkuat oleh pernytaan dari Bapak 

Tomie Herawanto selaku inisiator dalam integrasi program CSR dengan 

program pemerintah di Kabupaten Malang. Berdasarkan data dari BAPPEDA 

Kabupaten Malang bahwa tercatat sebanyak 37 perusahaan besar yang ada di 

Kabupaten Malang baik dari investasi dalam negeri (PMDN) maupun 

investasi dari luar negeri (PMA), hanya sekitar 12 perusahaan yang aktif

menghadiri rapat dengan pemerintah terkait integrasi antara program CSR 

dengan rencana program pembangunan daerah. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Tomie, yaitu:

"Jadi sebenarnya potensi CSR di Kabupaten Malang cukup besar, dari 
catatan BAPPEDA tercatat 37 perusahaan besar. Dari kesemua 
perusahaan tersebut masih banyak yang belum aktif ikut serta dalam 
rapat-rapat yang diundang oleh BAPPEDA" (Wawancara pada tanggal 
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11 April 2013, pukul 09.00 di Kantor Seketaris Daerah Kabupaten 
Malang).

Faktor penghambat yang ketiga adalah kesibukan dari setiap perusahaan 

yang menghambat adanya pertemuan antar perusahaan. Forum Komunikasi 

CSR diharapkan dapat menjalin komunikasi secara intensif antar perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat lebih terbuka jika menjelaskan terkait rencana 

maupun anggaran CSR yang dapat diintegrasikan dengan program 

pembangunan daerah. Namun karena setiap perusahaan memiliki kesibukan 

yang berbeda-beda, membuat Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang 

masih sulit untuk rapat atau bertemu untuk membahas penyalura CSR. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh bapak Sunarko selaku seketari Forum 

Komunikasi CSR Kabupaten Malang, yaitu:

"Perusahaan-perusahaan itu punya kesibukan masing-masing. Setiap 
perusahaan ada yang bentuk bagian untuk mengurus CSR perusahaan, 
tapi kebanyakan jarang dan urusan di perusahaan juga banyak. Itu yang 
membuat kita para perusahaan masih kesulitan menyamakan agenda 
untuk kumpul membahas CSR" (Wawancara pada tanggal 18 April 2013, 
pukul 11.00 di Kantor PT Greenfields Malang).

Berdasarkan uraian data diatas dapat dipahami masih terdapat faktor-

faktor yang menghambat integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang. Adapun faktor-faktor tersebut 

yaitu masih terdapat rasa kekhawatiran perusahaan terhadap pemerintah yang 

akan mengintervensi pelaksanaan CSR dari perusahaan. Faktor kedua adalah, 

masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang memahami pentingnya 

pelaksanaan perusahaan serta faktor yang ketiga adalah kesibukan dari 
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perusahaan yang berbeda-beda sehingga kesulitan untuk menyamakan waktu 

untuk rapat.



C. Analisis Data

1. Integrasi Program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan 

Program Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang merupakan sebuah kawasan yang terletak pada 

bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, memiliki luas 3.238,26 

kilometer persegi. Sejak tahun 1990 jumlah industri besar/sedang di 

Kabupaten Malang terus meningkat yang puncaknya tahun 1996. Tahun 1996 

tersebut jumlah industri besar/sedang mencapai sekitar 197 perusahaan. 

Namun semenjak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah industri besar/sedang 

terus mengalami penurunan. Tahun 2000 jumlah industri besar/sedang yang 

masih survive/bertahan sekitar 153 perusahaan. Penurunan ini utamanya 

adalah disebabkan banyaknya industri besar yang tutup karena terpaan badai 

krisis. Sejak tahun 2001 sektor industri mulai bangkit, jumlah perusahaan 

industri besar/sedang naik menjadi 156 perusahaan. Kecenderungan ini terus 

berlanjut hingga pada tahun 2006 mencapai 264 perusahaan. Namun pada 

2007, kenaikan tersebut tertahan dan mengalami penurunan menjadi 214

(Kabupaten Malang dalam Angka, 2012:296).

Jika dilihat dari besarnya nilai investasi dari perusahaan-perusahaan yang 

ada, Kabupaten Malang juga memiliki berbagai macam jenis perusahaan 

dengan nilai investasi yang cukup tinggi baik dari dalam negeri (PMDN)

maupun dari luar negeri (PMA). Perusahaan-perusahaan yang ada di 

Kabupaten Malang baik dari PMA maupun PMDN menjadi  potensi 

keberadaan CSR di Kabupaten Malang. Setiap tahunnya perusahaan-
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perusahaan tersebut mengeluarkan CSR. Beberapa perusahaan yang 

mengeluarkan dana CSR seperti Dana CSR Bank Jatim yang memberikan 

bantuan dana sebesar Rp 150 juta untuk pipanisasi saluran air minum kepada 

masyarakat Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Kemudian PG Krebet Bululawang yang mengeluarkan dana CSR

sebesar Rp 1,5 miliar untuk Kabupaten Malang. Selain itu terdapat juga dana 

CSR dari Jamsostek melalui PT Pertani senilai Rp 3, 27 miliar untuk kegiatan 

peningkatan pangan pemerintah di kabupaten Malang. Beberapa perusahaan 

juga mengeluarkan CSR dalam bentuk program, seperti program CSR yang 

telah dilakukan oleh PT. Greenfield, perusahaan tersebut secara berkala 

melakukan CSR dalam berbagai bentuk. Diantaranya peningkatan kualitas 

gizi melalui pembagian susu di 20 sekolah dasar di Ngajum dan Wagir. 

Program lain yang menyentuh masyarakat adalah kemitraan sapi perah yang 

melibatkan 140 peternak dengan populasi ternak mencapai 588 ekor sapi. 

Saat ini sapi itu bisa memproduksi 4.000 liter per hari. Selain PT. Greenfield, 

perbankkan yang ada di Kabupaten Malang seperti Bank Mandiri dan BRI 

melakukan CSR dengan memberikan fasilitas pinjaman bagi para peternak 

untuk modal pembelian bibit sapi yang harganya mencapai Rp. 6 juta per 

ekor.

Berdasarkan potensi CSR yang ada di Kabupaten Malang tersebut, pada 

tahun 2011 pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk 

mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan di Kabupaten 

Malang. Berdasarkan data di lapangan menunjukan bahwa, pemerintah 
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Kabupaten Malang memiliki perhatian besar dengan keberadaan CSR 

disebabkan adanya pemahaman bahwa pembangunan pada dasarnya tidak 

hanya tanggung jawab pemerintah, perusahaan atau sektor swasta dan 

masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam 

pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan daerah. Partisipasi 

perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting 

karena perumusan pembangunan yang ada di daerah telah dilakukan secara 

bersama-sama oleh seluruh aktor penting pembangunan yaitu pemerintah, 

masyarakat dan perusahaan sehingga keberhasilan pembangunan daerah juga 

menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan perusahaan yang ada di 

daerah.

Pemahaman Pemerintah Kabupaten Malang terkait pentingnya partisipasi 

dan peran aktif aktor non pemerintah baik perusahaan ataupun swasta sejalan 

dengan pendapat (Sedarmayanti, 2009:271) yang menjelaskan bahwa peran 

pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan 

infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas masyarakat dan sektor 

swasta untuk ikut aktif melakukan upaya pembangunan dan pelayanan.

Keterlibatan aktor swasta dan masyarakat dalam melakukan pembangunan 

bersama dengan pemerintah juga dikenal dengan istilah governance. Smith 

(2003: 219-221) berpendapat bahwa governance lebih mengarah pada adanya 

upaya patnership atau jaringan kemitraan dengan aktor non pemerintah.
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Pemahaman pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan perlunya 

partisipasi sektor privat dan masyarakat dalam proses pembangunan dapat 

dikatakan sebagai bentuk nyata pelaksanaan governance. Pemerintah 

Kabupaten Malang tidak mendominasi peran dalam melaksanakan 

pembangunan maupun pelayanan di daerah. Pemerintah berusaha terbuka dan 

melibatkan aktor swasta dalam proses pembangunan. Upaya pemerintah 

dalam melibatkan aktor swasta di Kabupaten Malang salah satunya dengan 

memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan CSR di Kabupaten 

Malang. Pelakasanaan CSR dari perusahaan dapat menjadi bentuk partisipasi 

perusahaan atau aktor privat dalam proses pembangunan.

Secara khusus terdapat tiga faktor yang mendorong pemerintah 

Kabupaten Malang untuk mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah. Faktor yang pertama adalah keterbatasan anggaran 

dana pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan. Pemerintah 

menyadari bahwa perwujudan visi daerah akan sulit tercapai jika tanpa 

adanya partisipasi terutama dari perusahaan. Keterbatasan anggaran dana 

pemerintah membuat pemerintah harus benar-benar memilih dan memilah 

agenda pembangunan yang dapat direalisasikan. Keberadaan CSR yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi potensi dalam mewujudkan visi 

daerah. Melalui partisipasi dari sektor swasta dalam proses pembangunan 

daerah dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan agenda-

agenda pembangunan. 



197

Faktor kedua yang mendorong integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang adalah minimnya data yang 

dimiliki oleh pemerintah terkait pelaksanaan CSR yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. Selama ini masih terdapat kemungkinan bahwa perusahaan di 

Kabupaten Malang telah melaksanakan CSR atau kebanyakan perusahaan 

tidak melaksanakan CSRnya. Hal tersebut masih belum diketahui secara jelas 

karena selama ini perusahaan yang melaksanakan CSR tidak melaporkan 

pelaksanaanya kepada pemerintah.

Jika seluruh perusahaan di Kabupaten Malang dapat terbuka dengan 

pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan, maka pemerintah dapat 

mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan 

perusahaan melalui CSR. Program-program CSR tersebut akan disingkronkan 

dengan program pembangunan daerah sebagai bentuk partisipasi 

pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian, bukan 

berarti pemerintah ingin melakukan intervensi terhadap kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya tujuan dari sinkronisasi dengan 

program pemerintah agar kegiatan CSR dari perusahaan dapat memunculkan 

capaian pembangunan untuk mewujudkan visi daerah.

Faktor yang ketiga adalah, CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan di 

Kabupaten Malang berjalan sendiri-sendiri atau sifatnya parsial. Padalah 

semua rencana pembangunan pada dasarnya telah dirumuskan oleh semua 

aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melalui 

Musrenbang. Sehingga semua dokumen rencana pembangunan seperti Renja
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maupun RPJM merupakan rencana pembangunan bersama, oleh karena itu 

pelaksanaan CSR yang ada seharusnya terintegrasi dengan rencana 

pembangunan daerah. Melalui integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah diharapkan dapat merubah pelaksanaan CSR yang 

selama ini parsial dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Ketiga faktor dan kondisi diatas yang mendorong pemerintah untuk 

melakukan integrasi program CSR dengan program pemerintah di Kabupaten 

Malang. Faktor-faktor tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya 

pemerintah Kabupaten Malang dalam mendorong lingkungan yang kondusif 

untuk mendorong atau memfasilitasi sektor privat maupun masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Sedarmayanti (2009:271) 

bahwasanya pemerintah yang baik dan bersih terjadi apabila terdapat peran 

kontrol dari masyarakat, mewujudkan sistem demokrasi sehingga masyarakat 

dapat memberikan kontrol dalam rangka mengurangi tindakan kesewenang-

wenangan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Mengacu pada penjelasan dari Sedarmayanti (2009:271) diatas, dapat 

diketahui pemerintah Kabupaten Malang berupaya melaksanakan 

pemerintahan yang baik dan bersih dengan melibatkan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dilihat melalui adanya 

Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan baik tingkat desa 

sampai Kabupaten. Melalui integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Malang pemerintah 

juga mendorong masyarakat baik swasta maupun masyarakat secara umum 
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untuk berpartisipasi dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah 

diambil bersama dalam bentuk pembangunan. Melalui partisipasi dari 

masyarakat dalam melaksanakan agenda pembangunan yang telah 

dirumuskan bersama, masyarakat dapat memberikan kontrol pula pada 

pemerintah  sehingga dapat mengurangi tindakan kesewenangan pemerintah.

Integrasi program CSR merupakan proses pembauran program-program 

CSR hingga menjadi selaras dengan program pembangunan daerah. Selama 

ini program CSR berjalan sendiri-sendiri dan tidak selaras dengan program 

pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya integrasi antara program CSR 

dengan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dan 

berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Agar tercipta 

integrasi, maka diperlukan proses penanaman nilai kelembagaan sehingga 

proses integrasi berjalan dengan baik serta dapat menyatukan tujuan yang 

hendak dicapai. Kemudian Subagyo (2005: 35) menjelaskan kelembagaan 

berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek 

keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial 

dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, 

mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, 

orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan 

bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. 

Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial 

dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek 

struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, 
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struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, 

struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan 

yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. 

Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan 

berlangsung relatif cepat.

Dalam proses mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang pemerintah melakukan 

penanaman nilai-nilai kelembagaan. Terdapat beberapa hal yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai upaya untuk menanamkan nilai 

kelembagaan seperti nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, 

usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan dan kebutuhan kepada 

perusahaan agar pelaksanaan CSR dapat terarah dan terintegrasi dengan 

program pembangunan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah, 

dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang memfasilitasi perusahaan 

ketika membutuhkan data terkait kebutuhan pembanguanan yang ada di 

Kabupaten Malang. Pokja yang dibentuk pemerintah Kabupaten Malang 

terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi 

memberikan data terkait perencanaan pembangunan daerah atau analisa 

kebutuhan pembangunan. Melalui data perencanaan pembangunan daerah 

yang akan dilakukan, maka program-program CSR dapat masuk dalam 

mensukseskan atau merealisasikan rencana pembangunan daerah tersebut. 

Kelompok Kerja tersebut dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Bupati 
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Malang Nomor 180/223/KEP/421.013/2012 tentang Kelompok Kerja 

Fasilitasi Pendayagunaan Program Corporate Social Responsibility (CSR).

Setelah membetuk Pokja, upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Malang adalah menjelaskan kepada perusahaan terkait rencana

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah. Adanya 

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah di Kabupaten 

Malang pada dasarnya pemerintah mengharapkan adanya komunikasi antara 

perusahaan dan pemerintah terkait program CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan. Melalui komunikasi antara pemerintah dan perusahaan tersebut 

diharapkan kegiatan CSR dapat terintegrasi dengan program pembangunan 

daerah sehingga tidak terjadi over laping anggaran dari pemerintah. Sebagai 

bentuk sosialisasi awal, pemerintah Kabupaten Malang tidak langsung 

mengundang perusahaan karena dikhawatirkan perusahaan akan merasa ada 

intervensi dari pemerintah atas program CSR yang dikeluarkan perusahaan. 

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk mengikuti 

acara temu investasi di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang. Acara 

yang diselenggarakan oleh Kantor penanaman Modal ditujukan kepada 

perusahaan – perusahaan di Kabupaten Malang guna membahas kebutuhan 

perusahaan untuk meningkatkan investasi.

Pada acara tersebut BAPPEDA meminta waktu untuk mensosialisasikan 

terkait rencana integrasi program CSR dengan program pemerintah di 

Kabupaten Malang dan adanya Kelompok Kerja yang telah pemerintah 

siapkan untuk membantu pelaksanaan dari program CSR dengan program 
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pembangunan daerah. Pada kesempatan yang diberikan oleh kantor 

penanaman modal, BAPPEDA berupaya menjelaskan terkait perlunya peran 

dari perusahaan untuk mensukseskan program pembangunan daerah melalui 

CSR. BAPPEDA juga menjelaskan berbagai faktor yang mendorong perlu 

adanya integrasi antara program pembangunan daerah dengan kegiatan CSR 

yang selama ini dilakukan perusahaan.

Pemerintah menjamin bahwa tidak akan terdapat intervensi dari 

pemerintah atas pelaksanaan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

Integrasi dapat terwujud dengan adanya komunikasi timbal balik antara 

pemerintah dengan perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR. Pemerintah 

akan memberikan data-data terkait rencana pembangunan dan perusahaan 

memberikan rencana program CSR sehingga kegiatan CSR dapat masuk di

dalam rencana pembangunan daerah. Pemerintah melalui Kelompok Kerja 

yang telah dibentuk akan memberikan data terkait agenda-agenda 

pembangunan dearah, dan pemerintah berharap perusahaan memiliki forum 

untuk menyatukan data-data rencana program CSR yang akan dilaksanakan. 

Oleh karena itu pemerintah juga mengusulkan adanya Forum Komunikasi 

CSR yang berfungsi untuk menghimpun data rencana kegiatan CSR dari 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. 

Upaya BAPPEDA dalam menjelaskan rencana integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah kepada perusahaa-perusaahan 

mendapatkan respon yang positif dari perusahaan. Perusahaan yang 

memberikan respons positif memiliki motivasi yang berbeda -beda dari setiap 
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perusahaan. Beberapa perusahaan mendukung upaya pemerintah untuk 

mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan daerah 

dikarenakan selama ini perusahaan telah melaksanakan CSR. Upaya 

pemerintah untuk mengintegrasikan CSR dengan program pembangunan 

daerah dengan adanya mekanisme Forum Komunikasi CSR dianggap tidak 

merubah esensi dari pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang memberikan respons positif tersebut adalah PT. 

Greenfields Indonesia. Sebagai bentuk respons positif dari PT. Greenfields 

bahkan sampai menawarkan untuk menjadi tuan rumah jika ada pembahasan 

lebih lanjut mengenai kegiatan CSR. 

Selain PT. Greenfields, PTPN XII juga memberikan respons positif dan 

mendukung inisiatif dari pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daearah. Berbeda dengan PT. Greenfields, 

PTPN XII termotivasi untuk mendukung pemerintah karena adanya peraturan 

daerah provinsi Jawa Timur tentang Tanggung Jawab Sosial, selain itu 

perusahaan juga memahami bahwa pemerintah selama ini tidak mengetahui 

besarnya alokasi dana CSR yang di daerah serta keterbatasan anggaran 

pemerintah dalam melaksanakan visi daerah. Berdasarkan data tersebut dapat 

dipahami bahwa upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam menanamkan 

nilai-nilai kelembagaan mendapatkan hasil yang cukup signifikan dimana 

perusahaan telah memiliki kepercayaan kepada pemerintah terkait rencana 

pemerintah dalam mengarahkan CSR agar terintegrasi dengan program 

pembangunan daerah. 
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Bobi (2002:01) menerangkan kelembagaan berisi sekelompok orang 

yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam 

organisasi menjadi suatu kesatuan. Pemerintah dan perusahaan merupakan 

dua aktor yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula dalam 

menjalankan setiap kegiatan. Begitu pula CSR dari perusahaan memiliki 

tujuan yang berbeda-beda namun dengan adanya upaya integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah, tujuan yang berbeda-beda 

tersebut diharapkan dapat menjadi satu tujuan yang sama. Sebagai bentuk 

nyata bahwa tujuan dari integrasi CSR telah dipahami dan disepakati oleh 

perusahaan dapat dilihat dari respons positif dari perusahaan terkait upaya 

pemerintah dalam mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dalam 

melakukan penanaman nilai kelembagaan kepada perusahaan dengan 

memberikan jaminan tidak adanya intervensi dari pemerintah kepada 

perusahaan dalam melaksanakan CSR. Pelaksanaan dari upaya tersebut 

dilaksanakan pemerintah dengan cara memberikan penjelasan kepada 

perusahaan dalam setiap rapat atau pertemuan. Seperti pada saat sosialisasi 

rencana pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR dengan perogram 

pembangunan daerah di Kantor Penanaman Modal dijelaskan oleh 

BAPPEDA. Kemudian pada saat rapat pertama kali antara perusahaan dengan 

pemerintah di PT Greenfields Indonesia Bupati secara langsung 
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menyampaikan kepada perusahaan bahwa tidak akan ada intervensi apapun 

dari pemerintah kepada perusahaan dalam melaksanakan CSR.

Selain itu pada saat rapat rencana pembentukan Forum Komunikasi CSR 

Kabupaten Malang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Malang secara langsung juga menyampaikan bahwa 

pemerintah tidak akan memberikan intervensi. Begitupula pada saat rapat 

singkronisasi dan koordinasi program CSR di Kabupaten Malang Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang juga 

menyampaikan hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Malang tidak hanya 

menyampaikan tidak akan terdapat intervensi, untuk meyakinkan perusahaan 

pemerintah juga telah membuat mekanisme kerja antara perusahaan dan 

pemerintah agar terdapat pertanggung jawaban yang jelas dan tidak terdapat 

intervensi dari pemerintah kepada perusahaan.

Mekanisme kerja yang diusulkan oleh pemerintah adalah dengan 

membuat Forum Komunikasi CSR di Kabupaten Malang. Pemerintah telah 

membuat Pokja yang terdiri dari SKPD yang memiliki tugas memberikan 

data rencana pembangunan daerah ataupun kebutuhan CSR. Pemerintah 

berharap perusahaan membuat Forum Komunikasi CSR yang beranggotakan 

perusahaan-perusahaan yang akan menjadi media komunikasi dalam 

perusahaan terkait rencana CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut. 

Pembuatan Forum Komunikasi CSR juga sebagai upaya pemerintah 

Kabupaten Malang dalam menanamkan nilai kelembagaan.
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Setelah itu pemerintah memfasilitasi dan memediasi perusahaan untuk 

membuat Forum Komunikasi CSR. Perusahaan-perusahaan yang hadir dalam 

rapat pembentukan forum CSR memberikan masukan dan gagasan terkait 

bentuk dan mekanisme kerja didalam Forum  Komunikasi CSR. Pemerintah 

hanya menjadi mediator antar perusahaan dalam merumuskan pembentukan 

Forum Komunikasi CSR. Setelah Forum Komunikasi CSR terbentuk 

pemerintah melegalkan forum tersebut dalam SK Keputusan Bupati Malang 

nomor 180/374/KEP/421.013/2012 tentang Forum Komunikasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) Kabupaten Malang. Keberadaan forum sebagai 

bukti dan upaya pemerintah untuk meyakinkan perusahaan bahwa adanya 

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah tidak akan 

membuat pelaksanaan CSR menajdi terintervensi oleh pemerintah.

Merujuk pendapat dari Subagyo (2005: 35) aspek penting dalam 

kelembagaan yang kedua adalah aspek keorganisasian. Aspek keorganisasian 

meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek 

peran (role). Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, 

hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur 

tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, 

hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek 

solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam 

aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat.

Penanaman aspek keorganisasian dalam proses integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
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Malang dengan cara membuat mekanisme kerja atau pembagian wewenang 

antara Pokja dan Forum Komunikasi CSR. Pokja yang pemerintah bentuk 

tertuang dalam SK Bupati Malang nomor: 180/223/KEP/421.013/2012. 

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut dijelaskan Kelompok Kerja memiliki 

beberapa tugas yaitu (a) melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan, dan pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility

(CSR); (b) memberikan fasilitasi kelembagaan dan pelayanan informasi 

Program Corporate Social Responsibility (CSR); (c) melakukan monitoring 

dan evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR); (d) membentuk 

sekretariat sesuai kebutuhan; (e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

Kemudian Forum Komunikasi CSR telah pemerintah legalkan melalui 

SK Keputusan Bupati Malang nomor 180/374/KEP/421.013/2012. Adapun 

tugas dari Forum Komunikasi CSR adalah (a) menyusun rencana aksi 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) antar  Corporate

(BUMN,BUMD dan Swasta); (b) melakukan sosialisasi, koordinasi dan 

sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan  Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) antar  Corporate; (c) Memberikan fasilitasi 

kelembagaan dan pelayanan informasi Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) antar  Corporate dan seterusnya; (d) mengkoordinir 

proposal program sesuai dengan bidang yang ditentukan (satu bidang atau 

lintas bidang tergantung kesesuaian dengan ekpertis perusahaan masing-

masing); (e) Menginformasikan program  dari masing-masing bidang, dan  
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dilaporkan secara periodik setiap 3 atau 6 bulan sekali; (f) Membentuk 

sekretariat yang bisa merekap isian format yang ditentukan sebagai bahan 

laporan di forum yang telah disepakati; (g) Membentuk kesepakatan untuk 

penyaluran tanggung jawab sosialnya bisa berupa nominal atau bentuk 

lainnya.

Meskipun terdapat dua kelompok yaitu Kelompok Kerja (Pokja) dan 

Forum Komunikasi CSR yang akan bekerjasama dalam menentukan 

pelaksanaan CSR di Kabupaten Malang kedepanya, namun tidak terdapat 

intervensi atau saling mempengaruhi baik dari Pokja ke Forum maupun 

Forum ke Pokja. Jika sampai ada intervensi atau saling mempengaruhi antara 

Pokja dengan Foru, maka tujuan adanya integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah tidak dapat tercapai. Bentuk intervensi aintara 

Pokja dengan Forum dapat terjadi saat penentuan lokasi yang akan 

mendapatkan bantua CSR. Oleh karena itu diperlukan musyawarah dan 

mufakat dalam pengambilan keputusan antara Pokja dengan Forum.

Menyadari akan terjadi kemungkinan terjadi intervensi dan ketidak 

jelasan pembagian wewenang antara pemerintah dan perusahaan dalam 

pelaksanaan CSR, pemerintah berupaya membuat sistem koordinasi dan 

komunikasi  yang dapat dipertanggung jawabkan antara pemerintah dan 

perusahaan dalam melaksanakan CSR melalui Pokja dan Forum. Oleh karena 

itu menurut pemerintah nantinya pembagian wewenang dalam koordinasi 

pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan cara, setelah perusahaan malalui 

Forum Komunikasi CSR dan pemerintah melalui Pokja menetapkan lokasi 
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penerima bantuan CSR, Pokja dapat melakukan monitoring dari pelaksanaan

CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pokja akan melihat kesesuaian antara 

rencana yang telah disepakati sebelumnya atau melihat hasil dari pelaksanaan 

CSR yang nantinya terdokumentasikan di Laporan Akhir Pelaksanaan CSR 

yang dapat diakses oleh semua perusahaan dan SKPD. Agar hal tersebut 

dapat dipahami oleh perusahaan maupun SKPD, pemerintah saat ini sedang 

menyusun Standard Operasioanal Prosedur (SOP) Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan atau CSR. SOP tersebut jika sudah disepakati antara perusahaan 

dengan SKPD akan dilegalkan oleh Bupati melalui peraturan Bupati.

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa upaya pemerintah 

Kabupaten Malang dalam menanamkan peran, aktivitas dan hubungan antar 

peran sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari responsifitas pemerintah 

Kabupaten Malang dalam membagi tugas maupun wewenang antara Forum 

Komunikasi CSR dan Pokja. Meskipun masih belum terdapat peran secara 

teknis antara perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan CSR setelah 

terintegrasi dengan program pembangunan daerah, namun pemerintah terus 

berinisiasi menawarkan mekanisme pembagian wewenang maupun peran 

antara perusahaan dan pemerintah. Menurut Subagyo (2005: 35) pada 

dasarnya upaya membagi peran, aktivitas dan hubungan antar peran bertujuan 

agar tujuan dapat dengan mudah dicapai. Oleh karena itu pemerintah 

Kabupaten Malang terus berupaya untuk membagi peran dengan perusahaan 

agar integrasi program CSR dengan program pembangunan dapat terwujud di 

Kabupaten Malang.
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Integrasi program Corporate  Social Responsibility (CSR) dengan 

program pembangunan daerah merupakan salah satu inisiatif pemerintah

Kabupaten Malang dalam mengarahkan pelaksanaan CSR agar tidak terdapat 

tumpang tindih baik antar program CSR dengan program pemerintah maupun 

antar program CSR. Pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri saat ini masih 

berjalan sendiri-sendiri dan bersifat parsial. Hal tersebut sangat 

memungkinkan terjadi karena di Indonesia masih belum terdapat dasar 

hukum yang secara khusus mengatur tentang CSR. Meskipun demikian, 

terdapat di beberapa undang-undang maupun peraturan yang mengatur terkait 

pelaksanaan CSR di Indonesia.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan CSR di 

Indonesia adalah UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada 

pasal 15 dijelaskan terdapat beberapa kewajiban setiap penanam modal 

diantaranya adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan UU tersebut 

jelas bahwa setiap penanam modal yang ada di Indonesia berkewajiban untuk 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance . Pelaksanaan dari Good Corporate Governance inilah yang 

kemudian mendorong dari setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal 

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
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Kemudian UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga 

mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di 

Indonesia. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa 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. Secara lebih jelas ketentuan 

tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dijelaskan dalam bab V pasal 74 

bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan 

peraturan pemerintah.

Selanjutnya secara lebih detail pelaksanaan CSR atau tanggung jawab 

sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah no 47 

tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas. Pada pasal 2 ditegaskan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek 

hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian lebih 

lanjut pada pasal 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan 
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menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-

Undang. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan baik 

di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Didalam peraturan ini pula 

pemerintah menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR 

harus dilaksanakan bahkan dilaporkan pelaksanaanya seperti pada pasal 6 dan 

7 menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada 

Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS). Perseroan yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia pemerintah secara khusus juga telah mengatur semua Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan atau CSR. Melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara no PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha 

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan didalam pasal 9 

bahwa setiap BUMN harus menyisihkan laba setelah pajak sebesar 2% (dua 

persen) untuk program kemitraan dan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 

2% (dua persen) untuk program Bina Lingkungan. 

Di Jawa Timur pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan 

sebenarnya telah pemerintah upayakan agar semua perusahaan melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan untuk melindungi perusahaan agar 

terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang 
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dalam melaksanakan tanggung jawab sosial serta memberi perlindungan 

hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan, pemerintah provinsi jawa timur mengeluarkan peraturan daerah 

nomor 4 tahun 2011. Pada pasal 2 dijelaskan maksud dari adanya Perda ini 

adalah memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program 

tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur. Adapun tujuan dari adanya 

peraturan daerah ini adalah terwujudnya batasan yang jelas tentang 

tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak 

yang menjadi pelakunya, terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab 

sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam suatu koordinasi.

Jika dilihat dari sumber hukum yang berlaku, upaya pemerintah 

Kabupaten Malang untuk mengintegrasikan program CSR dengan program 

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan daerah provinsi Jawa Timur 

nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Didalam 

pasal pasal 6 ayat 1 tentang ruang lingkup Tanggung jawab Sosial Perusahaan 

meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 

kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan 

memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras 

dengan program-program pemerintah daerah. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan atau CSR berupa bantuan pembiayaan 

penyelenggaraan kesejateraan sosial dan berbagai program CSR lainya 
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diharapkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah. Selama ini 

pelaksanaan CSR hanya dilaksanakan sendiri oleh setiap perusahaan yang 

bersangkutan, namun dengan adanya gagasan integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah, pelaksanaan CSR tidak harus dilakukan 

sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.  Di dalam peraturan daerah 

provinsi Jawa Timur juga dijelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada pasal 15 bahwa beberapa perusahaan dapat 

membentuk forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) agar 

program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien. 

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam 

penyelenggaraan TSP. Pembentukan forum pelaksana harus dilaporkan 

kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis diatas dapat dipahami bahwa upaya pemerintah 

Kabupaten Malang dalam mengintegrasikan program CSR dengan program 

pemerintah daerah merupakan kebijakan yang mampu membuat perusahaan 

atau sektor swasta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. 

Keterbatasan anggaran pembangunan pemerintah mebuat peran pemerintah 

saat ini telah bergesar menjadi aktor pendorong keterlibatan perusahaan dan 

masyarakat dalam proses pembangunan. Adanya upaya integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah ternyta juga selaras dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan 
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CSR mampu selaras dengan pembangunan daerah serta memungkinkan 

adanya pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.

2. Tindak Lanjut dari Integrasi Program Corporate Social Responsibilty

(CSR) dengan Program Pembangunan Daerah

Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah oleh 

pemerintah Kabupaten Malang bertujuan agar program CSR dapat lebih 

optimal dalam mewujudkan visi daerah. Integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah membutuhkan penanaman nilai kelembagaan 

agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Upaya pemerintah 

dalam menanamkan nilai kelembagaan maupun keorganisasian kepada

perusahaan diharapkan terjadi perubahan pelaksanaan CSR yang berjalan 

sendiri-sendiri menjadi terintegrasi dengan program pembangunan daerah. 

Adanya tindak lanjut dari integrasi program CSR dengan program

pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang 

menjadi sangat penting karena menjadi bentuk perwujudan tujuan dari adanya 

integrasi CSR.

Bentuk tindak lanjut dari integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah adalah adanya koordinasi perusahaan dengan 

pemerintah dalam rencana program CSR di Kabupaten Malang. Setelah 

forum komunikasi CSR Kabupaten Malang terbentuk pada bulan April 2012, 

maka dilakukan pertemuan kembali antara perusahaan dan pemerintah pada 

bulan Nopember 2012 untuk mengkoordinasikan dan mengsinergikan 
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kegiatan CSR di Kabupaten Malang. Melalui rapat koordinasi dan 

singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Malang, pemerintah berharap 

perusahaan dapat menginformasikan rencana anggaran dari perusahaan untuk 

CSR di tahun 2013. Selain itu pemerintah Kabupaten Malang juga 

memberikan usulan mengenai mekanisme pertemuan antara Pokja CSR dan 

Forum Komunikasi CSR dalam satu tahun kedepan. 

Melalui rapat koordinasi dan singkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten 

Malang, pembahasan rencana kegiatan CSR tahun 2013 belum dapat 

dilakukan karena perusahaan masih belum mempersiapkan rencana program 

CSRnya untuk tahun 2013. Menurut data di lapangan, setiap perusahaan 

memiliki mekanisme pengesahan program CSR yang berbeda-beda. Terdapat 

beberapa perusahaan yang pengesahan program CSRnya dilakukan awal 

tahun, sehingga pada bulan November 2012 perusahaan tidak dapat 

menyampaikan rencana CSRnya. Selain itu terdapat juga beberapa 

perusahaan yang program CSRnya ditetapkan oleh kantor pusat yang ada di 

Jakarta sehingga kantor cabang hanya melaksanakan dari program CSR yang 

telah diputuskan tersebut.

Meskipun pada pelaksanaan rapat koordinasi dan singkronisasi masih 

belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan-

perusahaan yang menghadiri rapat telah menyampaikan rata-rata budget 

untuk program CSR setiap tahunnya. Adanya informasi anggran yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk program CSR dapat membuktikan bahwa 

perusahaan telah terbuka dengan pemerintah terkait program CSR. Upaya
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integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui penanaman aspek kelembagaan 

maupun aspek keorganisasian sebenarnya telah berjalan dengan baik dan 

optimal. Hal itu dapat dipahami melalui upaya pemerintah untuk menjelaskan 

dan memahamkan kepada perusahaan agar ikut serta dalam proses 

pembangunan daerah, bahkan pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan 

akan keterbatasan anggaran dana pembangunan sehingga membutuhkan 

partisipasi dari perusahaan melalui CSR. Selain itu pemerintah juga terus 

memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa tidak terdapat intervensi 

sedikitpun dari pemerintah dalam pelaksanaan CSR, pemerintah berharap 

perusahaan terbuka dengan anggaran maupun program CSR dari perusahaan 

sehingga tidak terjadi overlaping anggaran dari pemerintah.

Jika dilihat dari penanaman aspek keorganisasian dapat diketahui bahwa 

pemerintah telah melakukan pembagian wewenang dan peran antara 

perusahaan dengan pemerintah melalui dua kelompok yaitu Forum 

Komunikasi CSR dan Kelompok Kerja. Pemerintah juga terus 

mengkomunikasikan dengan perusahaan terkait pembagian peran dan 

kewenangan dalam pelaksanaan CSR. Secara praktis pemerintah bahkan 

mengusulkan untuk membuat SOP yang akan menjadi arahan secara jelas 

baik dari perusahaan maupun SKPD dalam melaksanakan kegiatan CSR 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan jika terdapat pelaksanaan pembagian 

wewenang yang tidak sesuai dengan SOP.
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Meskipun upaya pemerintah dalam mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang telah berjalan 

baik dan optimal, namun hasil dari adanya integrasi tersebut belum dapat 

dikatakan optimal. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data di lapangan yang 

menunjukan sampai bulan April 2013 belum dilaksanakan rapat kembali 

antara Pokja dan Forum Komunikasi CSR terkait pelaksanaan CSR di tahun 

2013. Padahal dalam rapat rencana singkronisasi dan koordinasi kegiatan 

CSR yang dilaksanakan bulan Nopember 2012 disepakati di tahun 2013 

pelaksanaan CSR di Kabupaten Malang dapat terintegrasi dengan program 

pembangunan daerah. Masih banyaknya perusahaan yang belum berperan 

aktif serta khawatir adanya intervensi dari pemerintah menjadi kendala utama 

dalam merealisasikan rencana integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah. 

Tindak lanjut dari adanya integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerahyang masih belum optimal sebenarnya disebabkan 

karena dalam proses integrasi dibutuhkan penanaman aspek kelembagaan. 

Sedangkan perubahan perilaku dalam aspek kelembagaan membutuhkan wktu 

yang cukup lama, hal ini seperti pendapat dari Subagyo (2005: 35) yang 

menyatakan bahwa bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan 

bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama.

Meskipun pemerintah telah berupaya menanamkan nilai-nilai kelambagaan 

kepada perusahaan agar terjadi perubahan pelaksanaan program CSR yang 

awalnya berjalan sendiri-sendiri menjadi terintegrasi dengan program 
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pembangunan daerah. Namun sampai saat ini masih belum terjadi perubahan

sikap dari perusahaan dalam melaksanakan program CSR. Pendapat Subagyo 

juga diperkuat dengan data dilapangan bahwa perubahan sikap perusahaan 

dalam melaksanakan CSR untuk terintegrasi dengan program pemerintah 

membutuhkan waktu yang lama. Perusahaan masih merasakan kekhawatiran 

akan adanya intervensi dari pemerintah dalam melaksanakan CSR.

Kekhawatiran perusahaan akan adanya intervensi pemerintah terhadap 

pelaksanaan CSR menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang. 

Adanya kekhawatiran tersebut  tidak terlepas dari kondisi pemerintahan yang 

saat ini cenderung korupsi. Selain itu kekhawatiran perusahaan juga 

disebabkan karena perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kegiatan 

sosial perusahaan yang bersifat sukarela sehingga kegitan CSR seharusnya 

dilakukan tanpa adanya peran pemerintah dalam mengarahkan kegiatan CSR.

Faktor yang menjadi penghambat dalam proses integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah yang lain adalah pemahaman setiap 

perusahaan yang ada di Kabupaten Malang terkait pentingnya CSR. 

Keberadaan Forum Komunikasi CSR yang merupakan hasil dari adanya 

upaya pemerintah dalam mengintegrasikan CSR dengan program 

pembangunan daerah merupakan forum perkumpulan perusahaan baik 

BUMD maupun BUMN serta Swasta untuk mendiskusikan terkait rencana 

program CSR agar dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah. 

Meskipun di dalam SK Bupati menjelaskan bahwa angggota dari Forum 
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Komunikasi CSR adalah seluruh perusahaan, namun sampai saat ini masih 

sebagain kecil perusahaan yang berkontribusi dalam mengintegrasikan

program CSR dengan program pembangunan daerah. 

Berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Malang bahwa tercatat 

sebanyak 37 perusahaan besar yang ada di Kabupaten Malang baik dari 

investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi dari luar negeri (PMA), 

hanya sekitar 12 perusahaan yang aktiv menghadiri rapat dengan pemerintah 

terkait integrasi antara program CSR dengan rencana program pembangunan 

daerah. Hal itu karena pemahaman perusahaan akan pentingnya pelaksanaan 

CSR masih kurang sehingga beberapa perusahaan masih tidak melakukan 

CSR atau melaksanakan CSR namun tidak terbuka dengan pemerintah. Jika 

kondisi ini tidak segera pemerintah respon, dampaknya integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik. 

Seharusnya semua perusahaan melaksanakan CSRnya serta dapat terbuka 

dengan pemerintah agar semakin banyak kegiatan CSR yang dapat 

terintegrasi dengan program pembangunan daerah. Selain itu adanya 

kecemburuan antar perusahaan dalam melaksanakan CSR juga dapat menjadi 

dampak dari adanya kondisi di atas. Jika pemerintah membiarkan perusahaan 

tidak melaksanakan CSR, dalam jangka panjang akan mempengaruhi 

perusahaan yang melaksanakan CSR untuk tidak melaksanakan CSR pula 

sehingga upaya integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah 

juga tidak dapat berjalan.
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Faktor penghambat yang ketiga dalam proses integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang adalah 

kesibukan dari perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Adanya 

integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah membutuhkan 

koordinasi antar perusahaan untuk membahas menganai program-program 

CSR dari setiap perusahaan sebelum di sampaikan kepada pemerintah melalui 

Pokja. Forum Komunikasi CSR diharapkan dapat menjalin komunikasi secara 

intensif antar perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih terbuka jika 

menjelaskan terkait rencana maupun anggaran CSR dengan sesama 

perusahaan. Namun karena setiap perusahaan memiliki kesibukan yang 

berbeda-beda, membuat Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang masih 

sulit untuk rapat atau bertemu untuk membahas terkait program CSR dari 

setiap perusahaan. Kondisi tersebut dapat diselesaikan melalui adanya media 

komunikasi jarak jauh baik melalui pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga perusahaan tidak harus selalu bertemu secara langsung 

untuk membahas rencana maupun pelaksanaan program CSR.

Meskipun secara keseluruhan masih belum terdapat perubahan sikap 

perusahaan dalam melaksanakan CSR di tahun 2013 untuk terintegrasi 

dengan program pembangunan daerah, namun terdapat perusahaan yang 

berupaya terbuka dengan pemerintah terkait program CSR yang akan 

dilaksanakan. Salah satu perusahaan yang mendukung adanya integrasi  

program CSR dengan program pembangunan daerah serta terbuka dengan 

pemerintah terkait pelaksanaan CSR adalah PT. Greenfields Indonesia. 
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Sebenarnya upaya pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR dengan 

program pembangunan daerah tidak untuk merubah secara kesulurahan 

pelaksanaan CSR. Adanya kebijakan tersebut hanya merubah pelaksanaan 

CSR dalam hal keterbukaan program CSR. 

Selama ini CSR dari perusahaan dilaksanakan sendiri oleh perusahaan 

dan sifatnya tertutup. Perusahaan tidak pernah melaporkan kepada pemerintah 

terkait program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui adanya 

kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan program CSR dengan 

pembangunan daerah, pemerintah berharap diawal tahun perusahaan dapat 

terbuka dengan pemerintah terkait rencana program CSR yang akan 

dilaksanakan perusahaan. Selain itu pemerintah juga akan menjelaskan 

beberapa kebutuhan pembangunan daerah agar program CSR dapat 

terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan tersebut. Oleh karena itu secara 

subtansial adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Malang terkait

program CSR agar dapat terintegrasi dengan program pemerintah daerah 

tidak merubah pelaksanaan CSR dari PT. Greenfield Indonesia. 

Sejak pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengintegrasikan

program CSR dengan program pembangunan daerah tahun 2012, tidak 

terdapat perubahan secara signifikan dari pelaksanaan CSR PT. Greenfield di 

tahun 2012 maupun tahun 2013. Hal ini karena selama ini PT. Greenfield 

selalu terbuka kepada pemerintah bahkan semua pihak terkait program

maupun anggran yang dikelurkan perusahaan untuk program CSR. Sehingga 

pelaksanaan CSR yang dilaksanakan PT. Greenfield tidak jauh berbeda 
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dengan ide integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah dari 

pemerintah Kabupaten Malang. 

Berdasarkan data dilapangan, PT. Greenfields juga menjelaskan kepada 

pemerintah sasaran program CSR yang dilaksanakan PT. Greenfields. 

Program CSR yang dari PT. Greenfileds ditujukan kepada masyarakat sekitar 

perusahaan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

CSR yang dilaksanakan PT. Greenfields baik tahun 2012 maupun 2013 secara 

keseluruhan hampir sama. Hal ini sebagai bentuk bahwa PT. Greenfield 

dalam melakukan CSR tidak terputus-putus agar dapat memeberdayakan 

masayarakat. Salah satu program yang sifatnya kontinu adalah lomba Cerdas 

Cermat yang diadakan PT Greenfields. Melalui lomba cerdas cermat yang 

diselenggarakan PT Greenfield diharapkan mampu membantu pemerintah 

untuk meningkatkan jiwa kompetisi dan prestasi anak-anak di daerah sekitar 

perusahaan.

PT. Greenfileds membuat lomba cerdas cermat di tingkat SD pada 

sekolah-sekolah SD yang ada di Sekitar perusahaan yaitu di Kecamatan 

Ngajum dan Wagir. Sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan susu dari PT 

Greenfields kemudian dilombakan melalui lomba Cerdas Cermat. 

Pelaksanaan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh PT. Greenfield

sebagai bentuk dari CSR. Peserta yang memenangkan lomba kemudian 

mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan piala. 

Selain lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh PT Greenfields, 

salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh PT. Greenfields untuk 
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meningkatkan kompetisi antar SD-SD adalah dengan membuat lomba 

sepakbola antar SD didaerah Wagir dan Ngajum. Greenfields Cup merupakan 

salah satu kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh PT Greenfields. Tujuan 

dari adanya Greenfields Cup tidak jauh berbeda dengan adanya lomba cerdas 

cermat, yaitu untuk meningkatkan jiwa kompetisi sehingga anak –anak akan 

saling berkompetisi untuk berprestasi.

Berbagai bentuk CSR dari PT Greenfields ditujukan agar masyarakat 

didaerah sekitar perusahaan dapat maju dan sejatera. Bantuan-bantuan berupa 

susu sebanyak 100 pack per minggu yang diberikan kepada SD-SD yang ada 

di sekitar perusahaan agar membantu meningkatkan nutrisi otak bagi anak-

anak. Masyarakat didaerah sekitar perusahaan tergolong masyarakat yang 

masih memiliki pendidikan rendah. Melalui berbagai program dari PT 

Greenfields diharapkan dapat meningkatkan kompetensi anak-anak daerah 

sekitar perusahaan sehingga ketika perusahaan membutuhkan karyawan, 

masyarakat sekitar mampu bersaing dan bekerja di PT Greenfields. Berbagai 

kegiatan CSR dari PT Greenfields sampai saat ini telah membuahkan hasil 

dimana mampu meningkatkan prestasi anak-anak didesa sekitar perusahaan, 

bahkan beberapa anak yang mendapatkan bantuan susu mampu 

memenangkan lomba tingkat kabupaten. 

Menurut Aniswaty (2010 : 1268) mengemukakan terdapat lima pilar 

aktivitas Corporate Social Responsibility, yang pertama adalah Building 

Human Capital. Secara internal, perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia yang ada. Secara eksternal perusahaan 
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juga dituntut melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kedua hal 

tersebut biasanya dilakukan melalui program community development. Jika 

dikaitkan dengan pelaksanaan CSR dari PT. Greenfields maka dapat 

dipahami program-program CSR yang dilakukan oleh PT Greenfields 

dilakukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Hal itu dapat dilihat 

dari salah satu bentuk CSR berupa kemitraan sapi perah yang melibatkan 140 

peternak di Kecamatan Wagir dan Ngajum dengan populasi ternak mencapai 

588 ekor sapi. Saat ini sapi tersebut mampu memproduksi 4.000 liter per hari.

Pilar aktivitas CSR yang kedua adalah Strengthening Economies. 

Perusahaan dituntut untuk tidak memperkaya diri-sendiri sementara 

komunitas dilingkunganya miskin, perusahaan harus memberdayakan 

ekonomi sekitar. Pilar ini sesuai dengan data dilapangan bahwa motivasi PT. 

Greenfields untuk melakukan CSR adalah untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar perusahaan. PT. Greenfields merasa percuma jika hanya 

perusahaan yang maju namun masyarakat sekitar yang tingkat 

kesejahteraanya masih rendah. Oleh karena itu salah satu bentuk CSR dari 

PT. Greenfileds juga melakukan pemberdayaan di karang taruna desa sekitar 

perusahaan untuk mengolah biogas. Karang taruna juga dilibatkan dalam 

setiap kegiatan CSR yang diselenggarakan di desa sekitar perusahaan.

Pilar aktivitas CSR yang ketiga adalah Assesing Social Chesion. 

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat 

sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. Keberadaan PT.Greenfields 

ditengan masyarakat juga disadari dapat menimbulkan konflik jika tidak 



226

sesuai dengan masyarakat sekitar. Motivasi dari pelaksanaan CSR dilakukan 

di daerah sekitar PT. Greenfields karena perusahaan ingin menjaga 

keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu output dari 

berabagai bentuk CSR dari PT. Greenfields juga diarahkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat sekitar agar ketika 

perusahaan membutuhkan karyawan, masyarakat sekitar dapat berkompetisi 

dengan calon pegawai dari luar daerah.

Pilar aktivitas CSR yang keempat adalah Encouraging Good 

Governance. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan 

tata kelola bisnis dengan baik. Pelaksanaan CSR dari PT. Greenfields 

merupakan bentuk dari perusahaan yang telah menjalankan tata kelola bisnis 

yang baik. Meskipun bentuk bentuk tata kelola bisnis yang baik tidak hanya 

melaksanakan CSR, namun adanya CSR di perusahaan merupakan bentuk 

pertanggung jawaban ekternal perusahaan di Masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Urip (2010:07) yang menjelaskan bahwa corporate social 

responsibilty (CSR) merupakan bentuk dari Good Corporate Governance

yang menjelaskan standar perilaku perusahaan dilingkungan eksternal.

Pilar aktivitas CSR yan ke lima adalah Protecting The Environment. 

Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh PT. Greenfields sebagai bentuk menjaga lingkungan 

adalah dengan membentuk tim audit lingkungan. PT. Greenfields juga telah 

membayar lembaga pengolah limbah B3 yang telah mendapatkan Ijin dari 

KLH. PT. Greenfields juga telah mengolah limbah hasil kotoran sapi menjadi 
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pupuk untuk pertanian warga sekitar perusahaan dengan mendapatkan ijin 

dari KLH. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk dari kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh PT. Greenfields utuk menjaga lingkungan disekitar 

perusahaan.

Berbagai bentuk kegitan CSR yang dilakukan PT. Greenfields secara 

tidak langsung telah membantu pemerintah melakukan agenda pembangunan 

di daerah sekitar perusahaan yaitu Kecamatan Wagir dan Ngajum. 

Berdasarkan observasi saat melakukan penelitian daerah sekitar perusahaan 

termasuk daerah yang terpencil dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup

rendah. Mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan 

peternakan. Kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar perusahaan pada 

dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Adanya program pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan 

peningkatan kesehatan juga perlu dilakukan didaerah tersebut. Namun dengan 

adanya integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah, 

perusahaan dapat lebih terbuka dengan kegiatan CSRnya sehingga 

pemerintah mengetahui bahwa perusahaan juga telah berperan aktif dalam 

melakukan pembangunan didaerah sekitar perusahaan.

Ketika pemerintah telah mengetahui bentuk dari kegiatan CSR yang telah 

dilakukan perusahaan termasuk output dan outcomenya, rencana program 

pembangunan untuk Kecamatan Wagir dan Ngajum dalam hal peningkatan 

kompetisi anak serta peningkatan nutrisi pada anak dapat dialihkan di daerah 

lain yang belum mendapatkan program CSR dari perusahaan. Hasil 
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pelaksanaan CSR tersebut akan menjadi dokumen pembangunan daerah 

sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam mewujudkan program 

pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi tujuan utama adanya integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Malang.

Peran aktif dari PT. Greenfields juga tidak terlepas dari beberapa faktor 

yang mendukung adanya integrasi program CSR dengan program 

pembangunan daerah di Kabupaten Malang. Salah satu faktor yang 

mendukung adalah adanya komitment pemerintah dalam mengintegrasikan 

CSR dengan program pembangunan daerah. Bentuk dari komitment tersebut 

pemerintah mewujudkan dengan membentuk Pokja, kemudian menginisiasi 

adanya Forum Komunikasi CSR serta selalu berperan aktif untuk 

memfasilitasi kebutuhan dari perusahaan terkait proses integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah. Beberapa bentuk dukungan 

penuh pemerintah selain memberikan penjelasan dan fasiltas ketika 

perusahaan ingin melakukan rapat, pemerintah juga berinisiatif untuk 

membuat Perda tentang CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

Perumusan Perda tersebut juga dikomunikasikan kepada perusahaan-

perusahaan agar dapat memberikan masukan terkait pasal-pasal yang 

nantinya dimasukkan di dalam Perda. Perda tersebut hanya dimaksudkan 

untuk memberikan payung hukum kepada perusahaan yang melakukan CSR. 

Adanya komitmen dari pemerintah sejak awal dalam mengintegrasikan

program CSR dengan program pembangunan daerah hingga saat ini mampu 
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mendorong perusahaan untuk melakukan mengarahkan program CSRnya agar 

mampu mendorong terwujudnya visi daerah. 

Faktor pendorong yang kedua adalah dukungan dari perusahaan baik 

BUMN dan perusahaan swasta agar CSR di Kabupaten Malang dapat 

terlembaga. Beberapa perusahaan yang memberikan dukungan positif sejak 

awal rencana integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah

adalah PT Greenfields dan PTPN XII. Kedua peruasahaan ini meyepakati 

serta mendukung rencana pemerintah untuk mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daerah. Perusahaan-perusahaan yang 

merespon baik dan mendukung gagasan pemerintah untuk melakukan CSR 

didasari karena selama ini perusahaan tersebut telah melaksanakan CSR. 

Selain itu ternyata beberapa perusahaan juga membutuhkan data terkait 

daerah-daerah yang membutuhkan bantuan CSR. 

Dukungan dari perusahaan dalam proses integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah sangat penting karena perubahan sikap 

perusahaan-perusahaan yang lain untuk mengintegrasikan program CSR 

dengan program pembangunan daerah dapat terwujud jika yang mendorong 

hal tersebut adalah sesama perusahaan. Meskipun terdapat beberapa 

perusahaan yang mendukung seperti PT. Greenfields dan PT PN XII namun 

masih terdapat pula perusahaan yang masih sulit untuk terbuka dengan 

pemerintah terkait program CSRnya. Oleh karena itu PT. Greenfileds dan PT. 

PN XII dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang masih sulit terbuka 
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dengan pemerintah terkait program CSR agar dapat terintegrasi antara 

program CSR dengan program pembangunan daerah.

Faktor pendorong yang ketiga adalah jaminan pemerintah yang tidak 

akan memberikan intervesi terkait pelaksanaan CSR. Adanya integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah dapat merubah 

mekanisme pelaksanaan CSR, dimana selama ini CSR dilakukan secara 

langsung oleh perusahaan namun setelah adanya integrasi program CSR 

dengan program pembangunan daerah diharapkan program-program CSR 

dapat lebih optimal dalam mewujudkan visi daerah. Didalam setiap forum-

forum pertemuan pemerintah selalu menegaskan bahwa tidak akan ada 

intervensi sedikitpun dari pemerintah dalam pelaksanaan CSR.  Kondisi 

tersebut yang mendorong beberapa perusahaan terutama PT. Greenfields dan 

PT PN XII untuk menyepakati adanya integrasi antara program-program CSR 

dengan program pembangunan daerah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Proses integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) 

dengan program pembangunan daerah dilakukan melalui:

a. Penanaman nilai-nilai kelembagaan. Proses penanaman nilai 

kelembagaan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman 

kepada perusahaan terkait dengan keterbatasan anggaran dana 

pemerintah dalam melaksanakan pembanguanan daerah. Kemudian 

pemerintah juga menjelaskan bahwa selama ini pemerintah tidak 

memiliki data terkait perusahaan yang telah melakukan CSR serta

menurut pemerintah pelaksanaan CSR selama ini bersifat parsial

sehingga perlu di integrasikan antara program CSR dengan 

program pembangunan daerah. Pemerintah juga menjamin tidak 

akan ada intervensi terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dan akan memberikan fasilitas terkait kebutuhan dalam 

proses koordinasi antara perusahaan dan pemerintah.

b. Penanaman peran dan struktur kewenangan dalam menjalankan 

CSR agar dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah. 

Proses penanaman peran dan struktur kewenangan dilakukan 

dengan membentuk Pokja yang berperan dalam memberikan data-
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data terkait rencana pembangunan daerah kepada perusahaan yang 

akan melakukan program CSR. Keanggotaan Pokja adalah seluruh 

SKPD yang ada di Kabupaten Malang. Selain itu dalam proses 

penanaman peran dan struktur kewenangan dilakukan dengan 

membentuk Forum Komunikasi CSR Kabupaten Malang yang 

berperan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan 

pelaksanaan  Program Corporate Social Responsibility (CSR) antar

perusahaan.

2. Tindak lanjut dari adanya integrasi program Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dengan program pembangunan daerah dilakukan 

dengan melakukan rapat singkronisasi dan koordinasi kegiatan CSR di 

Kabupaten Malang. Melalui rapat tersebut pemerintah berharap 

perusahaan dapat menginformasikan rencana anggaran dari 

perusahaan untuk CSR di tahun 2013, namun hal itu belum dapat 

terwujud. Meskipun demikian perusahaan telah menginformasikan 

rata-rata besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR per 

tahunnya. Selain itu melalui rapat tersebut juga disepakati untuk 

membuat website agar mempermudah komunikasi antara Pokja dan 

Forum Komunikasi CSR.

3. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah. Adapaun faktor 

pendukung adalah adanya komitment yang kuat dari pemerintah 

Kabupaten Malang dalam mengintegrasikan program CSR dengan 
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program pembangunan daerah. Kemudian adanya dukungan dari 

beberapa perusahaan dalam mengintegrasikan antara program CSR 

dangan program pembangunan daerah, serta pemerintah menjamin 

tidak akan memberikan intervensi kepada perusahaan dalam 

pelaksanaan CSR. Adapun faktor yang menghambat integrasi program 

CSR dengan program pembangunan daerah yaitu masih adanya 

kekhawatiran perusahaan adanya intervensi pemerintah.  Masih 

banyaknya perusahaan yang tidak memahami pentingnya pelaksanaan 

CSR, serta kesibukan perusahaan dalam menjalankan usaha sehingga 

masih sulit untuk melakukan pertemuan dan koordinasi.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah di Kabupaten Malang, maka diperlukan 

beberapa tindakan sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi yang terstruktur dan terencana secara terus 

menerus mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kepada 

perusahaan yang ada di Kabupaten Malang baik secara langsung 

maupun melalui berbagai media dan forum.

2. Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah 

melaksanakan CSR dengan baik dan tepat sasaran yang dikoordinasikan 

dengan program-program pemerintah daerah.

3. Mengefektifkan Pokja dan Forum Komunikasi CSR yang telah 

terbentuk untuk mengkoordinasikan terkait rencana program CSR dan 
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pelaksanaan CSR yang terintegrasi dengan program pembangunan 

daerah.

4. Meningkatkan penggunaan website sebagai media komunikasi antara 

Pokja dan Forum Komunikasi CSR terkait kebutuhan pembangunan 

daerah ataupun rencana program CSR dari setiap perusahaan.

5. Memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak berperan aktif 

dalam Forum Komunikasi CSR maupun yang tidak melaksanakan CSR 

secara terbuka.

6. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait aspek politis yang terjadi 

dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten.
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