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ABSTRAK 

Indra Nur kholik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2018. Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Melalui Community Development (Studi Desa Kasiman Kecamatan 

Kerek Kabupaten Tuban). 

Dosen Pembimbing: Fathur Rahman S.IP., M.A dan Dr. George Towar Ikbal 

Tawakkal, S.IP., M.Si 

Pada penelitian ini akan membahas tentang program pemberdayaan 

masyarakat CSR PT Semen Indonesia yang berada di Desa Kasiman Kecamatan 

Kerek Kabupaten Tuban. Program tersebut bernama Program Desa Perkasa 

program ini merupakan program kerjasama antara CSR PT Semen Indonesia 

dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Implementasi dari program 

tersebut pemeliharaan ternak kambing ayam, itik, dan ayam program tersebut 

dimulai pada 25 September 2015 hingga Desember 2016. Program Desa Perkasa 

dijalankan secara berkelompok, masing-masing desa terdapat sembilan kelompok 

yang dibagi menjadi tiga periode, dalam satu kelompok terdiri dari lima 

orang.Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang 

mandiri kokoh dan sejahtera.  Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana 

proses pemberdayaan masyarakat Di Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat di Desa Kasiman. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun  sumber data yang digunakan 

adalah data-data primer dan sekunder dari hasil wawancara dengan informan 

tentang Program Desa Perkasa serta isu-isu mengenai CSR PT Semen Indonesia. 

Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang 

digunakan adalah model pengembangan masyarakat lokal Jack Rothman. Hasil 

Penelitian, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Perkasa di 

Kasiman belum mampu memberikan perubahan untuk terciptanya masyarakat 

yang mandiri. Hal ini terlihat pada waktu proses berjalannya Program Desa 

Perkasa banyak mengalami permasalahan seperti pengunaan pakan fermentasi 

yang tidak dapat dipraktikan, banyak kelompok yang tidak aktif dan program 

tidak lagi dijalankan secara berkelompok. Selain itu tidak ada penekanan dari 

CSR PT Semen Indonesia dan pendamping terkait masalah tersebut untuk 

terciptanya masyarakat yang mandiri. Partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat 

merupakan kunci keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat, namun 

Partisipasi masyarakat Desa Kasiman sangat rendah hal ini dikarenakan adanya 

dominisasi power dari pihak pendamping. Dominasi pendamping UGM tersebut 

menyebabkan melemahnya peran kelompok ternak maupun perangkat desa 

membuat segala kegiatan yang berkaitan dengan kelompok ternak ditentukan oleh 

pihak pendamping.  

Kata Kunci:Pemberdayaan, masyarakat, Desa Kasiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ABSTRACT 

Indra Nur kholik, Government Science Study Program, Faculty of Social and 

Political Science, Brawijaya University, Malang, 2018. Empowering Villagers 

through Community Development (Study at Kasiman Village, Kerek District, 

Tuban Regency). 

Lecturer : Fathur Rahman S.IP., M.A dan Dr. George Towar Ikbal 

Tawakkal, S.IP., M.Si 

In this research will discuss society empowerment CSR program of PT Semen 

Indonesia, that located in Kasiman Village Kerek District Tuban Regency. The 

program called Perkasa Desa Program, it's mean a cooperation program between 

CSR of PT Semen Indonesia and Faculty of Animal Husbandry, Gadjah Mada 

University. The implementation of this program is to maintain goat, chicken, duck 

and chicken this program start during 25 September 2015 until December 2016. 

Desa Perkasa Program is running in groups every village has nine groups divided 

into three periods, in one group consist of five peoples. The purpose of this 

program is to create an independent society sturdy and prosperous . Formulation 

of the problem in this research is How the process of society empowerment in 

Kasiman Village, Kerek District, Tuban Regency. The purpose of this research is 

to find out how the process of society empowerment in Kasiman Village. This 

research uses qualitative methods with a case study approach. Data source used in 

this research is primary and secondary data from interviews with informant about 

Perkasa Desa Program and issues regarding CSR of PT Semen Indonesia. Data 

will be analyzed by descriptive analysis method. The theory foundation used is 

Jack Rothman local society development model. Research Result, that society 

empowerment through Desa Perkasa Program in Kasiman has not been able to 

provide a change for the creation of an independent society. This can be seen at 

the time of the process Desa Perkasa Program experience many problems such as 

the use of fermented feed which can't be practiced, many inactive groups and the 

program don't run in groups. Besides that, there isn't emphasis from CSR of PT 

Semen Indonesia and assistant related to the problem for create an independent 

society. Active participation and society initiatives are the key to be success from 

society empowerment program, but the participation of Kasiman Village society 

are very low, this is due to dominance power from companion. The UGM 

companion dominance caused weakening role of livestock groups and village 

officials to make all activities related to livestock groups determined by 

companion. 

Keywords: Empowerment, society, Kasiman Village. 
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perundingan dan sebagainya. 

Perusahaan :Tempat terjadinya kegiatan produksi dan  

terkumpulnya semua faktor produksi baik barang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak 

keuntungan bagi masyarakat seperti memberikan kesempatan kerja menyediakan 

barang yang dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar pajak, memberi 

sumbangan dan lain-lain. Namun dibalik itu semua keberadaan perusahaan 

ternyata juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan seperti 

eksploitasi sumberdaya, rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan, polusi udara, 

global warming dan sejenisnya.1 Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi 

munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR). 

CSR atau biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam 

operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan 

berdasarkan kesukarelaan dan kemitraan. Tanggung jawab sosial perusahaan pada 

awalnya hanya sebatas kegiatan philanthrophy dan charity, yaitu pemberian 

sumbangan secara langsung kepada masyarakat. Namun kegiatan pemberian 

sumbangan yang bersifat philanthrophy dan charity belum menyentuh 

kemandirian masyarakat, dikarenakan program bantuan tersebut malah 

menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan.  

Situasi tersebut menunjukan kurangannya keseriusan perusahan terhadap 

program CSR. Padahal seharusnya pelaksanaan CSR dilakukan secara holistic, 

                                                             
1
Nor Hadi.2014. Corporate Social Responsibility.Yogyakarta:Graha Ilmu.hlm 1.  
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artinya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis 

semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya charity menuju kearah CSR 

yang lebih menekankan pada keberlanjutan pembangunan masyarakat (community 

development).2 Pada intinya yaitu melalui community development masyarakat 

lebih mampu secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Sehingga 

dalam hal ini CSR lebih dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi 

perusahaan yang melakukannya. 

Pembangunan jangka panjang melalui program CSR pernah dilaksanakan 

di Nigeria yang diuraikan dalam penelitian Adeolu O. Adewuyi dan Afolabi E. 

Olowookere3 yang berjudul CSR dan pemberdayaan masyarakat yang 

berkelanjutan di Nigeria: WAPCO, sebuah kasus dari industri semen, membahas 

analisis hubungan antara kinerja dan pengeluaran CSR WAPCO serta analisis 

tingkat kontribusi dari kegiatan CSR WAPCO untuk pembangunan berkelanjutan 

dalam komunitas host (SDHCs). Penelitian ini mengadopsi 15 faktor CSR dari 

literatur yang mencakup tiga elemen pembangunan berkelanjutan yaitu masalah 

sosial, ekonomi dan lingkungan. 15 aspek tersebut digunakan sebagai acuan untuk 

menunjukkan sejauh mana WAPCO berkontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan. Dengan bantuan data yang dikumpulkan dari laporan tahunannya, 

penelitian tersebut menunjukan bahwa WAPCO telah melaksanakan bantuan dan 

pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat. 

                                                             
2
 Widianarti dalam Mukti Fajar. 2013. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia: Studi 

Tentang Penerapan Csr Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional Dan Badan Usaha 

Milik Negara. Yogyakarta: Pustka Pelajar. Hlm 269. 
3
 Adeolu O. Adewuyi and Afolabi E. Olowookere. 2010. CSR and Sustainable Community 

Development in Nigeria: WAPCO, A Case From The Cement Industry. Social Responsibility 

Journal, Vol. 6 Issue: 4, pp.522-535. 
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Namun dari 15 aspek tersebut yang berhasil dibahas 13 aspek, dua aspek yaitu 

tentang bidang pelaporan sosial dan lingkungan serta kode etik tentang penyuapan 

dan korupsi belum dibahas. 

Kekurangan dari penelitian tersebut pembahasan tiap aspeknya kurang 

mendetail, data yang disajikan juga kurang dibahas secara jelas dan rinci. 

Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CSR WAPCO juga 

belum dibahas secara mendalam. Penelitian Adeolu O. Adewuyi dan Afolabi E. 

Olowookere berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini akan membahas 

tentang pemberdayaan masyarakat pada salah satu program CSR PT Semen 

Indonesia yaitu Program Desa Perkasa. Proses pemberdayaan masyarakat serta 

dampak dari Program Desa Perkasa akan diuraikan secara mendalam dalam 

penelitian ini selain itu peneliti akan mencari unsur politis dari program tersebut.  

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan CSR merupakan 

sebuah komitmen untuk mengembangankan kemampuan masyarakat lapis bawah 

dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi 

kebutuhan, dan memberdayakan mereka secara bersama-sama.4 Adapun 

keuntungan dan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat terhadap program CSR 

diuraikan dalam penelitian Maimunah Ismail, Siti Noormi Alias and Roziah Mohd 

Rasdi5 yang berjudul Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Program 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Malaysia: Hasil dalam pemberdayaan 

                                                             
4
 Zubaedi.2007.Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan dan 

Pemberdayaan masyarakat. Yogyakarta: AR-RUZZ Media. Hlm 16 
5
 Maimunah Ismail, Siti Noormi Alias and Roziah Mohd Rasdi. 2013. Community as Stakeholder 

of the Corporate Social Responsibility Programme in Malaysia: Outcomes in Community 

Development. Social Responsibility Journal. VOL. 11 NO. 1 2015, pp. 109-130. Emerald Group 

Publishing Limited, ISSN 1747-1117. 
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Masyarakat. Penelitian tersebut menyajikan beberapa temuan yang secara empiris 

untuk mendapatkan keuntungan dari manfaat yang dinikmati oleh masyarakat 

terhadap partisipasi aktif perusahaan di Malaysia.  

Tradisi filantropi kuat di Malaysia, ini adalah bentuk lama CSR yang 

dikenal masyarakat. Selain itu, filantropi dipandang sebagai cara paling langsung 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan menjalankan 

bisnis mereka. Berdasarkan penelitian, responden menikmati praktik CSR dalam 

hal yang berkaitan dengan pendidikan seperti bantuan beasiswa dan bantuan 

penyediaan fasilitas sekolah. Praktik CSR kedua yang paling menguntungkan 

yang dinikmati oleh para peserta adalah inisiatif untuk memperbaiki taraf hidup 

mereka, seperti perbaikan atau pembangunan kembali rumah, penyediaan 

peralatan pertanian, serta bantuan pinjaman usaha. Jenis terakhir dari praktik CSR 

yang dinikmati oleh partisipan terkait dengan aktivitas terkait kesehatan seperti 

pelatihan dan upaya penanggulangan bencana serta sosialisasi kanker payudara.  

Kekurangan dari penelitian di atas yaitu program CSR yang diteliti masih 

bersifat filantropi. Sehingga penelitian pada pada program CSR diatas masih 

belum menunjukan program pemberdayaan masyarakat. Karena filantropi hanya 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang masih bersifat sementara. Berbeda 

dengan penelitian ini karena penelitian ini akan membahas tentang program 

pemberdayaan masyarakat pada CSR PT Semen Indonesia. Pada penelitian 

pemberdayaan masyarakat ini lebih meneliti secara mendalam bagaimana 

program tersebut berjalan serta manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap 

perusahaan. 
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Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pernah diteliti oleh Sapna A. 

Narula6 dengan judul Kerangka Kerja Mata Pencaharian Berkelanjutan Untuk 

Melaksanakan Proyek CSR Di Sektor Pertambangan Batubara. Penelitian 

tersebut dilakukan di India yang merupakan penghasil batubara terbesar ketiga 

dan menyumbang 8% dari total produksi batubara di dunia. Penelitian 

menunjukkan bahwa penambangan terbuka di India memindahkan banyak orang 

dari tanah leluhur mereka. Penambangan terbuka juga berdampak negatif terhadap 

sumber daya alam seperti penggundulan hutan, penggalian lahan, dan lain-lain. 

Selain itu sebagian besar wilayah yang kaya cadangan batubara berada di daerah 

hutan terpencil dan daerah perbukitan yang dihuni oleh masyarakat adat yang 

penduduknya padat. Masalahnya semakin parah karena dominasi penambangan 

terbuka membutuhkan lahan yang lebih luas dan karenanya menghasilkan 

kerugian habitat dan mata pencaharian yang lebih besar 

Perusahaan pertambangan batubara memiliki tanggung jawab khusus 

terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial. Pada penelitian ini 

dibahas tentang CSR dan pertambangan, Pertambangan dan mata pencaharian dan 

pemberdayaan keterampilan. Jadi dalam penelitian tersebut menghubungkan 

kapasitas rencana pembangunan dan mata pencaharian dengan kegiatan CSR dan 

implementasinya di tingkat lokal, dengan model sebagai berikut: Tahap I:Tahap 

pertama melibatkan survei sosio-ekonomi masyarakat. Tahap II: Tahap kedua 

melibatkan pelatihan sumber daya manusia. Tahap III: Penciptaan usaha baru 

                                                             
6
 Sapna A. Narula.2017. A sustainable livelihood framework to implement CSR project in coal 

mining sector. Department of business and Sustainability. TERI university. New Delhi. India 
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berdasarkan keterampilan dari masyarakat. persamaan penelitian tersebut dengan 

penilitian ini yaitu keduanya membahas program pemberdayaan masyarakat oleh 

csr perusahaan. Namun penelitian tersebut hanya membahas bagaimana 

pelaksanaan program, kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dibahas. Sedangkan penelitian ini akan 

membahas pelaksanaan program, faktor politis yang mempengaruhi pelaksanaan 

program hingga pengaruhnya terhadap masyarakat akan dibahas secara mendalam 

dalam penelitian ini.  

Pada penelitian ini akan membahas tentang program PKBL yang ada di 

CSR PT Semen Indonesia yaitu Program Desa Perkasa. Pada pelaksanaan 

Program Desa Perkasa, CSR PT Semen Indonesia melakukan kerjasama dengan 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Sasaran Program Desa Perkasa 

yaitu di Desa Sucorejo, Desa Temandang dan Desa Kasiman. Sasaran lokasi 

program tersebut berdasarkan hasil social mapping yang dilakukan oleh CSR PT 

Semen Indonesia dan pihak UGM selaku pendamping program. Program Desa 

Perkasa ini merupakan program pemberdayaan yang berbentuk pemeliharaan 

ternak kambing.  

Pogram Desa Perkasa dimulai dengan dibuat MoU antara CSR PT Semen 

Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada Fakultas Peternakan Pada tanggal 30 

Desember 2014. Lalu pendampingan pemeliharaan ternak kambing dimulai pada 

25 September 2015 hingga Desember 2016. Program Desa Perkasa dijalankan 

secara berkelompok, masing-masing desa terdapat sembilan kelompok yang 
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dibagi menjadi tiga periode, dalam satu kelompok terdiri dari lima orang.  Adapun 

Pemilihan kelompok dibentuk berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa 

dengan masyarakat. Namun di Desa Kasiman pemilihan anggota kelompok dipilih 

langsung oleh Kepala Desa. Akibat pemilihan kelompok yang tidak sesuai 

ketentuan membuat Desa Kasiman mengalami banyak permasalahan. Hal tersebut 

dikarenakan anggota kelompok yang menerima program tidak berdasarkan 

kebutuhan dan keinginanannya untuk mengelola ternak.  

Kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat pada program CSR PT Semen 

Indonesia Tbk penting untuk diteliti. Pertama, pemberdayaan masyarakat melalui 

Program Desa Perkasa merupakan program pemberdayaan dengan bentuk 

pendampingan yang pertama kali dilakukan oleh CSR PT Semen Indonesia. 

Karena sebelumnya telah terdapat banyak program pemberdayaan tetapi program 

tersebut masih belum bisa memberdayakan masyarakat. Maka dari itu penelitian 

tentang pemberdayaan masyarakat terhadap program CSR PT Semen Indonesia 

ini penting untuk dilakukan agar dapat melihat bahwa apakah program tersebut 

sudah dapat sepenuhnya memberdayakan masyarakat atau belum.  

Kedua, Dalam pelaksanaannya Program Desa Perkasa masih terdapat 

masalah antara lain, terdapat ketidak jelasan dalam pemilihan anggota kelompok 

yang membuat kecemburuan masyarakat terutama masyarakat yang tidak 

diikutsertakan dalam kelompok Program Desa Perkasa, hubungan antar kelompok 

yang kurang baik dan sebelum program tersebut selesai terdapat kelompok yang 

sudah tidak aktif dalam menjalankan program. Hal tersebut melatar belakangi 

penelitian serta pengambilan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui 
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Community Development (Studi Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban) 

1.2 Rumusan Malah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi 

dasar penulisan skripsi adalah, Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Di 

Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian in yaitu untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana program pemberdayaan masyarakat 

melalui program Community Development Di Desa Kasiman Kecamatan Kerek 

Kabupaten Tuban. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi konstribusi ilmiah pada 

kajian tentang Community Development. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

landasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. selain itu dapat 

menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sedangkan manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan positif 

bagi Corporate Social Responsibility PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

dalam menjalakan program pemberdayaan masyarakat.  

2. Memberikan informasi kepada stakeholder dan masyarakat mengenai 

penyelenggaraan Program Desa Perkasa sebagai program pemberdayaan 

yang diberikan oleh CSR PT Semen Indonesia Persero Tbk kepada 

masyarakat.  

3. Sebagai bahan pembanding dalam penelitian sejenis. 
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BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Pada  bagian  ini  dipaparkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  

relevan dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  terdahulu  dapat  

dijadikan  sebagai suatu acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian saat ini. 

Kemudian menjadi bahan perbandingan sekaligus referensi untuk penelitian ini. 

Hal ini karena adanya kemungkinan  persamaan  maupun  keterkaitan  penelitian  

yang  akan  dilakukan dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  

Berikut  beberapa  penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

No 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Keterangan 

 Yofi 

Wahyu 

Sularso. 

Karya 

Ilmiah: 

Skripsi 

2015 

Community 

Development 

oleh Kelompok 

Nelayan Ikan 

Hias Samudera 

Bakti di Desa 

Bangsring 

Kecamatan 

Wongsorejo 

Kabupaten 

Banyuwangi 

 Mengetahui 

bagaimana upaya 

Kelompok Nelayan 

Ikan Hias Samudera 

Bakti (KNIH-SB) di 

Desa Bangsring dalam 

kegiatan community 

development sehingga 

mampu memperbaiki 

keadaan ekologi Desa 

 Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif dan 

pendekatan 

studi kasus 
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Bangsring 

 partisipasi masyarakat 

terhadap kegiatan 

community 

development yang 

dilakukan KNIH-SB 

2 Dedy 

Santiko. 

Karya 

Ilmiah: 

Skripsi 

(2015) 

Sinergi Multi 

Steheholder 

dalam 

Mewujudkan 

Community 

Development 

melalui Program 

Holcim 

Integrated 

Farming (HIFA) 

(Studi pada 

Corporate Social 

Responsibility 

PT Holcim 

Indonesia Tbk 

Tuban Plant di 

Desa Sawir 

Kecamatan 

Tambakboyo 

Kabupaten 

 Mengetahui 

bagaiamana 

pelaksanaan program 

HIFA dalam 

mewujudkan 

community 

development pada 

CSR PT Holcim 

Indoneisa Tbk Tuban 

Plant di Desa Sawir. 

 Mengetahui 

bagaimana Sinergi 

multi stakeholder 

dalam mewujudkan 

community 

development. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif 
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Tuban) 

3 Ella Nur 

Indriawati. 

Karya 

Ilmiah: 

Skripsi 

(2014) 

Implementasi 

Program 

Kemitraan 

dan Bina 

Lingkungan 

(PKBL) 

dalam 

Pembinaan 

Pengrajin 

Batik (Studi 

pada PT 

Semen 

Indonesia 

Persero Tbk 

Tuban dan 

Pengrajin 

Batik Tulis 

“Gedog” di 

Kecamatan 

Kerek 

Kabupaten 

Tuban).   

 Mengetahui 

bagaimana 

implementasi PKBL 

PT Semen Indonesia 

Persero Tbk dalam 

pembinaan pengrajin 

batik. serta faktor-

faktor pendukung dan 

penghambat 

implementasi PKBL 

PT Semen Indonesia 

Persero Tbk dalam 

pembinaan pengrajin 

batik di Kecamatan 

Kerek 

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 
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4 Zenny 

Dian 

Arista. 

Karya 

Ilmiah : 

Skripsi ( 

Implementasi 

Proses 

Pemberdayaan 

terhadap 

Pelaku Usaha 

Batik Tulis 

Gedog (Studi 

Kasus antara 

Pelaku Usaha 

Batik Tulis 

Gedog dan 

Pemerintah 

Daerah di 

Desa 

Margorejo 

Kecamatan 

Kerek 

Kabupaten 

Tuban 

 Mengetahui 

Bagaimana proses 

pemberdayaan yang 

dilakukan pemerintah 

daerah Kabupaten 

Tuban. 

 Mengetahui  

bagiamana pola 

pertukaran sosial yang 

terjadi antara 

pengrajin, pengusaha, 

dan pemerintah daerah 

dalam usaha batik 

tulis gedog. 

Penelitian 

kualitatif 

deskripstif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

5 Herfina 

Imandania. 

Karya 

Ilmiah: 

Corporate 

Social 

Responsibility 

di Indonesia 

Mengetahui bagaimana 

penerapan program CSR 

berdasarkan parameter model 

Model Kanji-Chopra CSR di 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survey 

dengan 
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Skripsi. 

2016 

(Studi 

Evaluasi 

Penerapan 

CSR pada PT 

Semen 

Indonesia 

Persero Tbk 

dan PT Bank 

Negara 

Indonesia 

Persero Tbk, 

berdasarkan 

Model Kanji-

Chopra CSR) 

PT Semen Indonesia Persero 

Tbk dan PT Bank Negara 

Indonesia Persero Tbk. 

mencari 

informasi 

secara mendetil 

melalui 

kuisoner. 

 

Pertama, Yofi Wahyu Sularso, Community Development oleh Kelompok 

Nelayan Ikan Hias Samudera Bakti di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo 

Kabupaten Banyuwangi.1  Tulisan ini membahas upaya Kelompok Nelayan Ikan 

Hias Samudera Bakti (KNIH-SB) di Desa Bangsring dalam kegiatan community 

development sehingga mampu memperbaiki keadaan ekologi Desa Bangsring. 

Selain itu juga membahas bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 

                                                             
1
 Yofi Wahyu Sularso. 2015. Community Development oleh Kelompok Nelayan Ikan Hias 

Samudera Bakti di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.  
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community development yang dilakukan KNIH-SB. Tulisan ini menggunakan 

konsep community development dan teori fungsionalisne struktural. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif 

dan pendekatan studi kasus, dan yang membedakan dengan penelitian sekarang, 

penelitian terdahulu berfokus pada kegiatan community development untuk 

perbaikan keadaan ekologi Desa Bangsrin. Sedangkan penelitian ini berfokus 

pada pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Perkasa melalui 

pemberdayaan dan pendampampingan berupa pemeliharaan hewan ternak di area 

ring satu PT Semen Indonesia persero tbk. 

Kedua, Dedy Santiko, Sinergi Multi Steheholder dalam Mewujudkan 

Community Development melalui Program Holcim Integrated Farming (HIFA) 

(Studi pada Corporate Social Responsibility PT Holcim Indonesia Tbk Tuban 

Plant di Desa Sawir Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban).2  Tulisan ini 

membahas bagaimana pelaksanaan program HIFA dalam mewujudkan community 

development pada CSR PT Holcim Indoneisa Tbk Tuban Plant di Desa Sawir, dan 

bagaimana sinergi multi stakeholder dalam mewujudkan community development. 

Penelitian ini mengacu pada perspektif community development dan teori sinergi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif model 

Spradley.  Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan adalah lokasi 

                                                             
2
 Dedy Santiko. 2015. Sinergi Multi Steheholder dalam Mewujudkan Community Development 

melalui Program Holcim Integrated Farming (HIFA) (Studi pada Corporate Social Responsibility 

PT Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant di Desa Sawir Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban). 

Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 
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penelitian berada di PT Semen Holcim, selain itu penelitian terdahulu juga 

berfokus membahas sinergitas  peran antar aktor. 

Ketiga, Ella Nur Indriawati, Implementasi Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) dalam Pembinaan Pengrajin Batik (Studi pada PT Semen 

Indonesia Persero Tbk Tuban dan Pengrajin Batik Tulis “Gedog” di Kecamatan 

Kerek Kabupaten Tuban).3  Tulisan ini membahas implementasi PKBL PT Semen 

Indonesia Persero Tbk dalam pembinaan pengrajin batik serta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat implementasi PKBL PT Semen Indonesia Persero 

Tbk dalam pembinaan pengrajin batik di Kecamatan Kerek. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan 

dengan penelitian sekarang lokasi penelitian yang sama-sama berada di CSR PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk dan jenis peneltian sama analisis data sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis Miles huberman. Dan yang 

membedakan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu 

berfokus pada program PKBL pembinaan pengrajin batik serta factor-faktor yang 

mendukung dan menghambat program PKBL PT Semen Indonesia. 

Keempat, Zenny Dian Arista, Implementasi Proses Pemberdayaan 

terhadap Pelaku Usaha Batik Tulis Gedog (Studi Kasus antara Pelaku Usaha Batik 

Tulis Gedog dan Pemerintah Daerah di Desa Margorejo Kecamatan Kerek 

                                                             
3
 Ella Nur Indriawati. 2015. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

dalam Pembinaan Pengrajin Batik (Studi pada PT Semen Indonesia Persero Tbk Tuban dan 

Pengrajin Batik Tulis “Gedog” di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). Skripsi, Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Brawijaya. 
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Kabupaten Tuban).4 Diterbitkan pada tahun 2014. Tulisan ini mengulas 

bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten 

Tuban dan bagiamana pola pertukaran sosial yang terjadi antara pengrajin, 

pengusaha, dan pemerintah daerah dalam usaha batik tulis gedog. Penelitian ini 

menggunakan teori pertukaran Peter M Blau dan konsep pemberdayaan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskripstif dengan 

pendekatan studi kasus. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

terdahulu pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah. Berfokus pada pola 

pertukaran sosial antara pengrajin dengan pemerintah.  

Kelima, Herfina Imandania, Corporate Social Responsibility di Indonesia 

(Studi Evaluasi Penerapan CSR pada PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT 

Bank Negara Indonesia Persero Tbk, berdasarkan Model Kanji-Chopra CSR).5 

Tulisan ini membahas bagaimana penerapan program CSR berdasarkan parameter 

model Model Kanji-Chopra CSR di PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT 

Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Penelitian ini menggunakan metode survey 

dengan mencari informasi secara mendetil melalui kuisoner. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang sekarang penelitian terdahulu menggunakan metode 

kuantitatif dan pembahasan berfokus pada perbandingan evaluasi kegiatan CSR 

perusahaan PT Semen Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia, yang 

                                                             
4
 Zenny Dian Arista. 2014. Implementasi Proses Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Batik Tulis 

Gedog (Studi Kasus antara Pelaku Usaha Batik Tulis Gedog dan Pemerintah Daerah di Desa 

Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya.  
5
 Herfina Imandania.2016. Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Studi Evaluasi 

Penerapan CSR PT. Semen ndonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

Tbk. Berdasarkan Model Kanji-Chopra CSR). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya. 
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menjadi persamaan adalah hanya lokasi  penelitian yaitu PT Semen Indonesia 

(persero) Tbk. 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub ini peneliti memaparkan beberapa teori yang berkenaan dengan 

judul yang dipilih beberapa konsep nantinya dapat menjadi acuan dasar peneliti 

dalam membahas penelitian lebih mendalam. 

2.2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan 

lingkungtan.6 Menurut Schermerhorn definisi tanggung jawab sosial perusahaan 

sebagai suatu kepedulian organiasasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik 

eksternal. Secara konseptual CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan 

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam 

interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip 

kesukarelaan dan kemitraan.7 

CSR yang baik (good CSR) memadukan empat prinsip good corporate 

governance, yakni fairness, transparency, accountability, dan responsibility 

secara harmonis. CSR yang baik memadukan kepentingan shareholders dan 

                                                             
6
 Budi Untung Hendrik. 2008. Corporate social Responsibility.Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1  

7
 Edi Suharto. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social 

Responsibilty). Bandung: Revika Aditama Hlm 102. 
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stakeholders yang tidak hanya berfokus pada hasil yang dicapai. Melainkan pada 

proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah dibawah ini bisa dijadikan 

panduan dalam merusmuskan program CSR: 

a. Engagement. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin 

komunikasi dan relasi yang baik. tahap ini juga bisa berupa sosialisasi 

mengenai rencana pemberdayaan program CSR. Tujuan langkah ini adalah 

terbangunya pemahaman, penerimaan dan trust masyrakat yang akan 

dijadikan sasaran program CSR.  

b. Assessment. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan 

dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahap ini bisa dilakukan 

bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi masyarakat), 

melainkan berpijak pada rights-based approach (standar normatif hak-hak 

sosial masyarakat). 

c. Plan of Action. Merumuskan rencana aksi program yang akan diterapkan 

sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat.  

d. Action and Facilitation. Menerapkan program yang telah disepakati 

bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau 

organisasi lokal serta bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak 

perusahaan. Dalam hal ini monitoring dan pendampingan merupakan 

kunci keberhasilan implementasi program. 

e. Evaluation and Termination of Reformation. Menilai sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan 

evaluasi, program akan diakhiri maka perlu adanya semacam pengakhiran 
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kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Bila ternyata 

program CSR akan dilanjutkan, maka perlu dirumuskan lesson learned 

bagi pemberdayaan CSR berikutnya. 

2.2.2 Community Development 

Gagasan community development (pemberdayaan masyarakat) muncul 

dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respons terhadap banyaknya masalah 

yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke-20. Beberapa ahli menyatakan, 

pemberdayaan masyarakat merupakan mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan 

sosial pada tahun 1970-an menyusul bangkitnya kesadaran progresif dari sebagian 

komunitas internasional untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan layanan 

kesejahteraan bagi orang-orang lemah (disadvantage), menerima model 

kesejahteraan redistributive secara radikal, memberikan model kewarganegaraan 

aktif dan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan.8 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan 

sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya 

memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling 

menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang 

menghubungkan seluruh komponen masyarakat. pemberdayaan masyarakat 

menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, 

kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal-balik, dan 

pembelajaran terus-menerus. Inti pemberdayaan masyarakat adalah mendidik dan 

                                                             
8
 Op.cit. Zubaedi. Hlm 15. 
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mebuat anggota masyarakat mampu mengerjakan suatu dengan memberikan 

kekuatan atau saranan yang diperlukan dan memberdayakan mereka.9 Di samping 

itu pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan 

masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata 

menyangkut masa depannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat difokuskan 

pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja 

sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan, melakukan 

kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.10  

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu 

Pertama, pemberdayaan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak 

pada sebuah kepentingtan (disinterest). Pemberdayaan masyarakat dalam 

kerangka ini berupaya untuk menampakan nilai-nilai dan mengartikulasikannya 

secara jelas. Para aktivis pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari 

mengidentifikasi berbagai pandangan yang berbeda-beda, termasuk mereka yang 

menentang, mengumpulkan, dan menganalisa data secara jujur, namun dalam 

aktualisasi penggunaan data mereka bersikap partisan. Mereka menggunakan data 

untuk kepentingan masyarakat, yang mereka sedang bekerja bersama dan untuk 

masyarakat. Meskipun demikian, para aktivis pemberdayaan masyarakat tetap 

harus menjadi analitis, teliti, dan kritis pada diri sendiri. Dengan demikian, 

pemberdayaan masyarakat menolak objektivitas dan kejujuran. Sebaliknya, ia 

berkomitemen bagi:11 

                                                             
9
 Ibid hlm 18. 

10
 Ibid hlm 19. 

11
 Ibid. Hlm 56. 
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a. Masyarakat miskin dan keadilan sosial 

b. Hak asasi manusia dan kewarganegaraan 

c. Pemberdayaan dan penentuan diri sendiri 

d. Tindakan kolektif 

e. Keanekaragaman 

Prinsip pemberdayaan masyarakat yang kedua adalah mengubah dan 

terlibat dalam konflik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengubah 

struktur yang diskriminatif, memaksa, dan menindas di masyarkat. Untuk 

memenuhi tujuan ini, pemberdayaan masyarakat membangkitkan dan 

menghadirkan informasiyang tidak menyenangkan dan kadang-kadang 

mengganggu. Di sini, pemberdayaan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan 

gerakan sosial baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.12 

Prinsip pemberdayaan masyarakat ketiga adalah membebaskan dan 

membuka masyarakat serta menciptakan demokrasi partisipatoris. Pembebasan 

atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, 

perbudakan, dan penindasan. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan 

membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa. 

Penciptaan sebuah masyarakat terbuka melalui mekanisme melalui demokrasi 

partisipatoris menuntut sebuah kebebasan penuh dalam proses politik dan 

penciptaan bentuk-bentuk demokrasi yang dapat diakses oleh semua pihak. Para 

aktivis pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator, bukan seorang pemimpin, 

atau ahli penghasut dalam proses pembebasan masyarakat.13 

Prinsip yang kempat dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan 

mengakses program-program pelayanan masyarakatan. Pemberdayaan masyarakat 

                                                             
12

 Ibid. Hlm 57. 
13

 Ibid. Hlm 58. 
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menempatkan program-programnya dilokasi yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui 

mempunyai suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, 

formal dan tertekan.14 Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan pemberdayaan 

masyarakat bisa dijelaskan menurut dua pendekatan: pendekatan “professional” 

dan pendekatan “radikal”. Dengan pendekatan profesional, pemberdayaan 

masyarakat menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan 

memperbaiki system pemberian pelayanan dalam rangka relasi-relasi sosial.15 

Berdasarkan kerangka diatas, pemberdayaan masyarakat dapat 

diklarifikasi kedalam enam model sesuai dengan gugus professional dan radikal. 

Keenam model tersebut meliputi:16 perawatan masyarakat, pengorganisasian, 

pemberdayaan masyarakat pada gugus professional, aksi sosial kemasyarakatan 

berdasarkan kelas sosial, aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender, dan aksi 

sosial kemasyarakatan berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal. 

Sementara itu, menurut pendekatan radikal yang berpijak pada teori structural 

neo-Marxis, feminism dan analisis anti rasis, kegiatan pemberdayaan masyarakat 

lebih difokuskan pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial 

yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab 

kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. 

Pemberdayaan masyarakat difokuskan untuk membantu masyarakat lapis 

bawah dalam mengendalikan secara mandiri terhadap kehidupannnya. Proses ini 

                                                             
14

 Ibid. Hlm 59.  
15

Edi Suharto dalam Zubaedi. Ibid. Hlm 75 
16

 Domineli dan Mayo dalam Zubaedi. Ibid 76. 
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menurut intervensi terhadap proses dan struktur yang memfasilitasi akses dan 

kendali terhadap sumber daya dan mengembangkan cara-cara berpikir serta 

mengerjakan sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dan 

tidak beruntung. Menurut Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, 

Three Models of Community Organization Practice, terdapat tiga model dalam 

dalam memahami konsepsi tentang pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) 

pemberdayaan massyarakat lokal (locality development);(2) perencanaan sosial 

(social planning); dan (3) aksi sosial (social action). Dalam praktiknya ketiga 

model tersebut saling bersentuhan satu sama lain, serta dalam setiap 

komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi yang ada.17 

Tabel 2.1 

Model Pemberdayaan Masyarakat 

No PARAMETER PEMBERDAYAAN MASYARKAT LOKAL 

1 Orientasi tujuan Kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat 

(tujuan proses) 

2 Asumsi mengenasi struktur 

masyarakat dan kondisi 

masalah  

Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan 

pemecahan masalah  

3 Asumsi mengenai 

kepentingan masyarakat 

Kepepentingan umum atau perbedaan- perbedaan 

yang dapat diselaraskan 

4 Konsepsi mengenai 

kepentingan umum 

Rasionalit-unitary 

5 Orientasi terhadap struktur 

kekuasaan 

Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan 

6 Sistem klien atau sistem 

perubahan 

Masyarakat secara keseluruhan 

7 Konsepsi mengenai klien 

atau penerima pelayanan 

Warga masyarakat atau Negara  

8 Peran masyarakat Partisipasi dalam proses pemecahaan masalah 

9 Peran pekerja sosial Pemungkin, coordinator, pembimbing 

                                                             
17

 Op.cit. Edi Suharto. Hlm 42-43. 
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10 Media perubahan Mobilisasi kelompok-kelompok kecil 

11 Strategi perubahaan Pelibatan masyarakat dalam pemecahaan masalah 

12 Teknik perubahan Konsesus dan diskusi kelompok, partisipasi, brain 

storming, role playing, bimbingan dan penyuluhan 

Sumber: Edi Suharto. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR 

(Corporate Social Responsibilty). Bandung: Revika Aditama. Hlm 43. 

a. Pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah 

proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi 

bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat 

itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan 

proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh 

pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan 

mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan 

yang diharapkan. 

b. Perencanaan sosial. Perencanaan sosial menunjuk pada proses untuk 

menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam pemecahaan 

masalah sosial seperti kemiskinan pengangguran dan lain-lain. Berbeda 

dengan pemberdayaan masyarakat lokal,perencanaan sosial lebih 

berorientasi pada tujuan tugas. Pekerja sosial berperan sebagai perencana 

sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima 

pelayanan”. Keterlibatan penerima pelayanan dalam proses pembuatan 

kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan merupakan 

prioritas karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial 

dilembaga-lembaga formal atau swasta (LSM).  

c. Aksi sosial. Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-

perubahan dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses 
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pendistribusian kekuasaan, distribusi sumber daya, dan pengambilan 

keputusan. Pendekatan aksis sosial didasari suatu pandangan bahwa 

masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban 

ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena sengaja dimiskinkan dan 

mereka lemah karena dilemahkan oleh kelompok elit masyarakat yang 

menguasai sumber-sumber ekonomi, sosial, politik dan kemasyarakatan. 

Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. 

Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan 

masyarakat dan aksi untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih 

memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan dan keadilan.  

2.3 Alur Pikir Penelitian  

Sebagai salah satu upaya dalam memudahkan peneliti untuk mencari data, 

menganalisa, dan memaparkan hasil analisa, maka dibuatlah sebuah alur pikir 

penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Bedasarkan pemaparan 

peneliti terkait latar belakang, fokus penelitian, hingga konsep/teori yang 

digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir 

sebagai berikut.
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Model pengembangan masyarakat menurut Jack Rothman yaitu dengan parameter berikut:  

a. Orientasi tujuan, Belum memberikan perubahan yang lebih baik yaitu terciptanya masyarakat yang kokoh mandiri dan 
sejahtera.  

b. Asumsi mengenasi struktur masyarakat dan kondisi masalah, Penggunaan pakan fermentasi belum bisa diterapkan. 

c. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat, masyarakat Desa Kasiman pasif dalam mengutarakan keluhan dan 

keinginannya kepada CSR PT Semen Indonesia 

d. Konsepsi mengenai kepentingan umum, Masyarakat Desa Kasiman belum mengetahui akan kebutuhan mereka. 

e. Orientasi terhadap struktur kekuasaan, Perangkat Desa Kasiman terlalu banyak terlibat dalam Program Desa Perkasa  

f. Sistem klien atau sistem perubahan, tidak ada kententuan atau kriteria yang dibuat oleh CSR PT Semen Indonesia dalam 

menentukan calon anggota kelompok yang akan menerima program.  

g. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan, CSR PT Semen Indonesia tidak lagi menganggap masyarakat area ring 

satu sebagai korban dari aktivitas perusahaan yang hanya menerima program melainkan masyarakat merupakan stakeholder 

penting yang dianggap belum mampu mengerti akan kebutuhannya sendiri.  

h. Peran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemecahan masalah hal ini dikarenakan adanya dominasi 
kekuasaan pendamping dalam teknis pelaksanaan program karena penguasaan kapasitas ilmu pengetahuan tentang ternak 

membuat semua kegiatan dan permasalahan diatur oleh pendamping. 

i. Peran pekerja sosial, CSR berperan sebagai fasilitator program dan penyedia dana sedangkan untuk pelaksanaan teknis dan 
pendampingan dilakukan oleh pihak pendamping.  

j. Media perubahan, Program dilaksanakan dengan cara berkelompok namun pada pelaksanaannya banyak anggota kelompok 

yang tidak aktif dan ada beberapa kelompok yang telah bubar hal ini dikarenakan tidak ada penekanan dari pihak 

pendamping, CSR PT Semen Indonesia dan Pemerintah Desa untuk mempersatukan kelompok.  

k. Strategi perubahaan, partisipasi masyarakat pada Program Desa Perkasa masih sangat rendah. Perumusan program 

ditentukan oleh pihak pendamping dan CSR PT Semen Indonesia tanpa melibatkan masyarakat. 

l. Teknik perubahan, sebelum pelaksanaan program kelompok diberikan pelatihan dan studi banding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program pemberdayaan dengan 

bentuk pendampingan yang 

pertama kali dilakukan oleh CSR 

PT Semen Indonesia. 

 Pemilihan Anggota kelompok 

berdasarkan kekuasaan kepala 

desa, hubungan antar kelompok 

kurang baik, sebelum program 

selesai banyak kelompok yang 

bubar 

 Pembentukan kelompok periode I  

25 september 2015 

 Pembentukan kelompok periode II 

5 januari 2016 

 Pembentukan kelompok periode III 

1 juni 2016  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa bagian yang mengulas tentang 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun bagian-bagian dalam 

metode penelitian ini diantaranya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian-

bagian tersebut digunakan peneliti dalam menyusun penelitian maupun hasil 

penelitian. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Dalam Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman yang dikemukakan 

oleh Douglas (1976) dikemukakan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya 

merupakan suatu proses penyidikan, mirip pekerjaan detektif yang meyakinkan.1 

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah sebagai 

berikut:2 

Penelitian kualitatif berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan 

dokumen. Sedangkan deskriptif merupakan suatu laporan yang berisi kutipan data 

                                                             
1
 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1988, Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber 

tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi; 

Pendamping, Mulyarto, 47.  
2
 Lexy J Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset. Hlm 9.  
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untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal 

dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis 

data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.  

Penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alamiah (natural setting) 

para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan dilokasi di mana 

para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif 

tidak membawa individu-individu ini ke dalam laboratorium (atau situasi yang 

telah di setting sebelumnya), tidak pula membagikan instrument-instrumen kepada 

mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-

orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural inilah yang 

menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif. Dalam lingkunan yang alamiah, 

para peneliti kualitatif melakukan interaksi face to face sepanjang penelitian.3 

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu 

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.4 Studi kasus merupakam rancangan 

penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti 

mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus. Kasus-kasus dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas, serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap 

                                                             
3
 John W. Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 

Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2016. Hlm. 247-248 
4
 Hadari Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hlm 72. 
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dengan  menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu 

yang telah ditentukan.5 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa ring satu CSR PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk yaitu di Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat berguna bagi peneliti untuk mempermudah dalam 

menentukan keputusan yang tepat. Dengan adanya fokus penelitian dimaksudkan 

untuk membatasi pengumpulan data mengenai data mana yang relevan terhadap 

permasalahan yang sudah menjadi tujuan penelitian. Selain itu dengan adanya 

fokus penelitian, maka temuan informasi yang didapatkan di lapangan dipilah 

sesuai dengan permasalahan sehingga dalam hal ini akan diketahui data mana 

yang perlu untuk dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. 

Fokus penelitian ini juga merupakan sarana untuk memandu dan mengarahkan 

jalannya penelitian. Sehubungan dengan pokok masalah yang diteliti, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: Pemberdayaan masyarakat Desa Kasiman 

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban melalui program Community Development. 

3.4 Jenis Data 

Dalam rangka menunjang penelitian ini maka peneliti membutuhkan 

banyak data yang relevan dengan topik penelitian. Adapun jenis data yang 

                                                             
5
 Stake, Yin dalam John W. Creswell. Op.cit.,2016, Hlm 19. 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sumbernya yaitu data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pegumpul data.6 Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang terkait 

langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara. Sumber data 

primer yang akan diperoleh peneliti berasal dari informan kunci dan 

informan pendukung secara langsung yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Sumber data primer dalam hal ini yaitu melalui wawancara. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan 

stakeholder Program Desa Perkasa antara lain, kelompok peternak, 

pendamping program, dan csr PT Semen Indonesia. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara kepada narasumber tentang hal yang 

berkaitan tentang  Program Desa Perkasa. 

b. Data sekunder adalah jenis data yang sumber datanya tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.7 Misalnya data diperoleh 

melalui pihak lain yaitu tidak secara langsung diperoleh peneliti dari 

subjek penelitiannya, bisa juga data yang berwujud dokumen atau data-

data laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti memperoleh data sekunder dari hasil wawancara dengan 

Pemerintah Kecamatan Kerek, dan Pemerintah Desa Kasiman. Selain itu 

peneliti juga mendapatkan laporan Program Desa Perkasa Tahun 2017, 

                                                             
6
 Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 225 

7
 Loc.cit. 
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Laporan Tahunan Pemberdayaan Masyarakat Community Development 

2014. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara.8 Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat 

pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian. Adapun 

teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu dengan cara 

wawancara dan juga dokumentasi. 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian dalam wawancara 

kualitatif, peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadap-

hadapan) dengan partisipan, mewancarai mereka dengan telepon, atau terlibat 

dalam facus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri 

dari enam-sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara-wawancara 

seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak 

terstruktur dan bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk memunculkan 

pandangan dan opini dari para partisipan.9 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara dengan cara wawancara secara langsung dengan informan 

                                                             
8
 Sugiyono. Ibid. 224-225 

9
 Loc.cit 
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(face to face interview). Adapun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan peneliti 

dalam melakukan wawancara dengan narasumber dapat dilihat di lampiran 1. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, dapat di tetapkan beberapa informan 

yang dikelompokan dalam kategori informan kunci, informan utama, dan 

informan tambahan guna mendukung proses penelitian. Bagong menyatakan 

bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu10 : 

1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang di teliti, 

3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti. 

 

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan pemahaman tentang realitas dari 

obyek yang diteliti. Hal ini dibutuhkan informasi dari pihak-pihak yang 

bersangkutan. Teknik yang diambil dalam pengambilan informan sesuai dengan 

tujuan yang sebelum turun ke lapangan. Peneliti menentukan target wawancara 

namun tidak menutup kemungkinan pula adanya narasumber baru ketika terdapat 

usulan dari narasumber sebelumnya. Berikut merupakan daftar informan yang 

telah diwawancarai oleh peneliti 

Table 3.1 

Daftar Informan Penelitian 

No Informan Keterangan 

1 Siswoyo 

 

Ketua Seksi Bina Lingkungan CSR PT Semen Indonesia 

                                                             
10

 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

Kencana, Jakarta, 2010, hlm 228. 
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2 Hari Siswoyo Ketua Pelaksana Program Sahabat Prima 

3 Angga Susianto Staf Sahabat Prima 

4 Ari Sekcam Kecamatan Kerek 

3 Rumadi Kepala Desa Kasiman 

4 Darmadi Sekretaris Desa Kasiman 

5 Sulis Ketua Kelompok Mugi Barokah 

6 Darkup Ketua Kelompok Mekarsari 

7 Masidi Anggota Kelompok Langeng Joyo 

8 Dasmuri Ketua Kelompok Maju Makmur 

9 Suyitno Ketua Kelompok Sumber Waras 

10 Tono Ketua kelompok Bondo Moro 

11 Zein Pendamping Program Desa Perkasa 

12 Samsul Pendamping Program Desa Perkasa 

13 Rusdi Masyarakat Desa Kasiman 

14 Aam Dosen Universitas Ronggolawe Tuban 

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018 

Tabel 3.2 

Daftar Kategori Informan Penelitian 

No Informan Keterangan 

1 Siswoyo 

 

Informan Kunci 

2 Hari Siswoyo Informan Kunci 

3 Angga Susianto Informan Kunci 

4 Ari Informan Tambahan 

3 Rumadi Informan Kunci 

4 Darmadi Informan Utama 

10 Tono Informan Utama 

11 Zein Informan Kunci 

12 Samsul Informan Kunci 

13 Rusdi Informan Tambahan 

14 Aam Informan Tambahan 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018 
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3.5.1 Dokumentasi 

Menurut Basrowi dan Suwandi, dan dokumentasi adalah catatan-catatan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap 

sah dan bukan pemikiran.11 Data-data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung bersifat data primer yang 

didapat langsung dari pihak pertama.12 Berikut data yang berupa dokumentasi 

yang digunakan oleh peneliti. 

Table 3.3 Tabel Dokumentasi 

No Nama 

1 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perbatas. 

2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 Tentang Program 

Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

4 Proposal Program Desa Perkasa PT Semen Indonesia (Persero) 2014 

5 Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2015 

6 Laporan Pemberdayaan Masyarakat Community Development 2014 

7 Laporan Program Desa Perkasa Tahun 2017 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti telah menganalisis data-data yang sudah 

dikumpulkan dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan metode 

penelitian yang dilakukan. Huberman dan Miles mengajukan metode analisis data 

                                                             
11

 Basrowi. Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 158 
12

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penulisan Sosial edisi Kedua, Bumi 

Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 69 
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yang disebutnya model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama 

yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

Namun sebelum tiga tahapan tersebut perlu adanya tahapan awal yaitu 

pengumpulan data.13 Menurut Huberman reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat, 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk 

membangun wawasan umum yang bersifat “analisis”.14  Analisis data 

dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data 

terkumpul dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang 

digunakan. Dalam menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat 

mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui 

metode yang harus dipakai pada tahap berikutnya.15 

a. Pengumpulan data / Data Collection 

Penelitian ini data yang terkumpul yaitu dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Sesuai data yang terkumpul, data akan di analisis sesuai dengan 

kebutuhan akan strategi analisis. Sebelum mengolah data melalui tahap reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, perlu 

dilakukan terlebih dahulu tahapan pengumpulan data. 

                                                             
13

 H.B Sutopo.2002.Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya dalam 

Penelitian. Surakarta: UNS Press. Hlm 91-92. 
14

 Matthew B. Miles. Op.cit. Hlm 19. 
15

 Munawaroh. 2012. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Malang: Intimedia. Hlm 85. 
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Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan 

informan utama. Peneliti juga mewancarai informan penunjang untuk 

mendapatkan tambahan data. Hasil wawancara peneliti direkam dan difoto untuk 

sebagai bukti dokumentasi peneliti. Pengumpulan data juga dilakukan dengan 

melakukan observasi langsung di lapangan. Dalam melakukan observasi lapangan 

peneliti juga melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan peneliti. serta 

didukung dengan pencarian data melalui dokumentasi dari berbagai sumber 

sebagai kelengkapan data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan pengumpulan data 

tersebut berlangsung secara berulang-berulang dan terus menerus sesuai dengan 

kebutuhan penelitian sehingga data yang diperoleh sangat bayak dan kompleks. 

Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks, masih kasar dan 

belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan melakukan 

reduksi data. 

b. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis ketika peneliti turun di lapangan. Reduksi data 

bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Namun reduksi merupakan bagian 

dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana 

yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, 

serta cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Semua hal itu merupakan pilihan-

pilihan analitis. Sehingga reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan verivikasi.16 Pada penelitian ini peneliti telah melakukan 

pemilihan data yaitu data-data yang dianggap penting data tersebut didapatkan 

berdasarkan catatan dilapangan ketika peneliti turun lapangan. 

c. Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada 

umumnya penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Melalui penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi.17 

d. Kesimpulan 

Langkah terkahir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang 

dikemukakan dalam masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan.18 

                                                             
16

 Ibid. Hlm 16.  
17

 Sugiyono. Op.cit. Hlm 249.  
18

 Ibid. Hlm 252-253 
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 Kesimpulan-kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya sehingga makna yang muncul dari data 

merupakan validitasnya.19 Adapun analisis data dengan pendekatan diatas dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.2 

 Teknik Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles and Huberman 

Sumber: Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Hlm 20 

 

                                                             
19

 Matthew B. Miles. Op.cit. Hlm 19. 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-keimpulan: 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Pembagian Wilayah Program CSR Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terkait wilayah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat CSR PT Semen 

Indonesia Persero Tbk membagi empat  wilayah, yaitu ring 1, ring 2, ring 3  ring 

4.  

Gambar 4.1 

Pembagian Wilayah Program CSR Pemberdayaan Masyarakat 

 

Sumber: Laporan pemberdayaan Masyarakat Community Development 2014 Hlm 15 

Berdasarkan gambar di atas, diklasifikasikan secara jelas area yang terkena 

dampak dari aktivitas perusahaan. Area Ring 1 sebagai area yang paling dekat 

dengan lokasi perusahaan, biasanya terkena dampak fisik seperti polusi debu, 

getaran dan suara akibat aktivitas tambang. Area ring 1 merupakan wilayah yang 

berpotensi terganggu aktivitas usaha sehingga ring 1 ini adalah area yang paling 

dirugikan dari adanya kegiatan tambang. Selanjutnya area Ring 2 merupakan area 
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yang wilayahnya tidak terkena dampak fisik namun berpotensi terkena dampak 

sosial (kesenjangan ekonomi). Ring 2 ini yaitu area yang menjadi jalan 

transportasi untuk distribusi semen, salah satunya yaitu distribusi dari pabrik ke 

pelabuhan. Pembatasannya yaitu area kabupaten. Selanjutnya area Ring 3 

merupakan wilayah pemasaran semen pertama, pembatasannya yaitu area 

provinsi. Terakhir yaitu area Ring 4 yang cakupannya lebih luas yaitu wilayah 

Negara Indonesia.  

Klasifikasi area di atas tujuannya untuk menjadikan area prioritas dari 

realisasi program CSR PT Semen Indonesia Persero Tbk. Adapun lokasi desa 

binaan PT Semen Indonesia Persero Tbk mencakup lima kecamatan 26 desa 

(Lihat Lampiran 2). Desa binaan tersebut merupakan desa yang mendapatkan 

program bantuan berupa pinjaman, hibah, pemberdayaan ataupun pendampingan 

untuk mewujudkan desa yang mandiri, kokoh dan sejahtera. 

4.2 Gambaran Desa Kasiman 

Adapun Luas Desa Kasiman yaitu sebesar  670.375 km. Topografi 

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 61 M di atas 

permukaan air laut. Secara administratif desa Kasiman terletak di wilayah 

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga. Batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Mliwang Kecamatan Kerek 

sebelah selatan Desa Jarorejo Kecamatan Kerek sebelah barat Desa Kedungrejo 

Kecamatan Kerek dan sebelah timur yaitu Desa Sumberarum Kecamatan Kerek. 

Demikian adalah gambaran dari desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban. 
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4.2.1 Struktur Pemerintah Desa 

Desa Kasiman memiliki struktur organisasi pemerintahan yang bertujuan 

untuk membantu mengoperasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di 

Desa Kasiman. Bagian-bagian yang ada di struktur organisasi pemerintahan Desa 

Kasiman yang pertama adalah seorang Kepala Desa yang bernama H. Rumadi. 

Selain itu terdapat BPD yang membantu dalam mengoperasikan pemerintahan 

desa. BPD Desa Kasiman yaitu Yuliharto S.H. Setelah itu memiliki Sekretaris 

Desa yaitu  Darmadi dan ada 6 kepala urusan atau seksi-seksi diantaranya adalah 

Kaur Umum dan Pemerintahan yaitu Dasmuri, Kaur Ekonomi dan Keuangan yaitu 

Srihadi, Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Warnoto, Seksi 

Pertanian dan Pengairan yaitu Rukayati, Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu 

Rasdan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat yaitu Suyitno.Ali Imron, seksi 

kesejahteraan M Munib, seksi pelayanan Istikaroh, seksi keuangan Siti Masrikah 

dan seksi umum dan perencanaan M Ismail. Desa Kasiman memiliki 3 dusun 

yang dipimpin oleh ketua dusun diantaranya yaitu Ketua Dusun Siman yaitu 

Darkup, Katua Dusun Tegalpojo yaitu Sulis, Ketua Dusun Sembungsari Sutomo. 

Berikut adalah gambaran struktur pemerintah Desa Kasiman: 
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Bagan 4.1 

Struktur Pemerintah Desa Kasiman 

 

4.2.2 Kondisi sosial 

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di desa Minggirsari, apalagi 

mayoritas masyarakat Desa Kasiman beragama Islam. Dalam hal kegiatan agama Islam 

misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini 

tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, masih adanya budaya slametan, 
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tahlilan, mithoni dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya 

Islam dan Jawa. 

 

 

 

4.2.3 Pendidikan  

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM yang 

dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dari 

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan 

masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan 

kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program 

pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya 

kualitas tingkat pendidikan di Desa Kasiman tidak terlepas dari terbatasnya sarana 

dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan 

pandangan hidup masyarakat. Berikut adalah rincian tamatan pendidikan 

masyarakat di Desa Kasiman. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak 45 

2 Sekolah Dasar 29 

3 SMP / SLTP 26 

4 SMU / SLTA 24 

5 Akademi / D1 – D3 1 

6 Pondok Pesantren 2 

7 Madrasah 19 
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       Jumlah Total 146 

Sumber : Profil Desa Kasiman 

4.2.4 Mata Pencahariaan 

Penduduk di desa Minggirsari ini cukup banyak, mata pencahariaan 

masyarakat Minggirsari didominasi oleh petani sebanyak 682 orang. Hal ini 

karena lahan pertanian di Desa Kasiman juga luas oleh sebab itu mayoritas 

penduduk bermata pencahariaan sebagai petani. Berikut adalah tabel jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharaian 

 

No Mata pencaharian Jumlah 

1 Pegawai negeri sipil 6 

2 Swasta 65 

3 Pedagang 75 

4 Petani 682 

5 Buruh tani 68 

6 Pertukangan 23 

7 Pensiun 1 

8 Jasa 5 

Sumber : Profil Desa Kasiman 

4.2.5 Keuangan Desa 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berikut adalah data keuangan dan 

sumber-sumber pendapatan Desa Kasiman tahun 2017. 

Tabel 4.3 

Keuangan Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa 
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Uraian Jumlah Anggaran 

1) Keuangan : 

a.  Sisa anggaran tahun lalu 

b.Penerimaan Anggaran Rutin 

c. Pengeluaran Anggaran Rutin 

d. Penerimaan Anggaran Pembangunan 

e.  Pengeluaran Anggaran Pembangunan 

 

Rp. – 

Rp. 247.332.000 

Rp. 247.332.000 

Rp.  348.245.000 

Rp.  348.245.000 

2) Sumber Pendapatan Asli Desa : 

a.  Tanah kas desa 

b. Pasar Desa 

c.  Pungutan Desa 

d. Swadaya Masyarakat 

e.  Hasil Gotong royong 

f.  Lain-lain 

 Jumlah  

 

Rp.  102.000.000,- 

Rp. - 

Rp.     3.000.000,- 

Rp.     -  

Rp.     3.000.000,- 

Rp. 111.035.000,- 

Rp. 219.035.000,- 

3) Bantuan Pemerintah : 

a.  Pemerintah Pusat 

b. Pemerintah Provinsi 

c.  Pemerintah Kabupaten / ADD 

Jumlah  

 

Rp. 110.000.000,- 

Rp.  60.000.000,- 

Rp.   55.960.000,- 

Rp.  225.960.000,- 

Sumber: Profil Desa Kasiman  

4.3 Gambaran Program Desa Perkasa 

”Desa Perkasa” adalah segugus gagasan yang berawal dari mulai 

diterapkannya Undang-Undang Desa di mana isu utamanya adalah 

mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dari sana, 

tercetuslah program ”Desa Perkasa” yaitu kepanjangan dari Desa Produktif, 

Kokoh dan Sejahtera melalui program pendampingan dan pemberdayaan potensi 

lokal dan pembinaan kelembagaan desa secara komprehensif integratif. 

Perusahaan kemudian menginiasi sebuah program pemberdayaan masyarakat 

dengan tema Desa Perkasa (Produktif, Kokoh & Sejahtera) yang dilaksakan 

berdasarkan kerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada 
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Yogyakarta.1 Pihak UGM tersebut sekaligus menjadi pendamping dalam 

pelaksanaan Program Desa Perkasa. Pendampingan program tersebut merupakan 

bentuk yang lebih operasional dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan intensitas tertentu kepada 

kelompok sasaran. Adapun bentuk komunikasi antara pendamping dan kelompok 

sasaran dapat berupa:2  

1) Perumusan teknis pelaksanaan program (action plan); 

2) Kelembagaan pengelolaan program; 

3) Pemilihan dan implementasi teknologi tepat guna;  

4) Kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan program;  

5) Analisa sosial ekonomi; 

6) Proses monitoring dan evaluasi. 

Adapun tujuan dari pelaksaan Program Desa Perkasa yaitu pertama 

mewujudkan desa yang kokoh pangan, kokoh energi dan masyarakat produktif 

dan sejahtera Kedua Menciptakan socio-enterpreneur yang berpengaruh pada 

pemberdayaan masyarakat di suatu kawasan. Lokasi kegiatan Program Desa 

Perkasa yaitu di Desa Temandang Kecamatan Merakurak Tuban, Desa Kasiman 

Kecamatan Kerek Tuban dan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Tuban. Durasi 

Program Desa Perkasa dimulai dengan berbagai pembahasan sejak oktober 2014 

yang lalu diikuti dengan pelaksanaan program hingga tahun 2017.3  

Program Desa Perkasa merupakan program pemberdayaan masyarakat 

yang diberikan oleh CSR PT Semen Indonesia kepada masyarakat area ring 1 PT 

Semen Indonesia Persero Tbk. Melalui program ini akan dikembangkan berbagai 

                                                             
1
 Ibid. Laporan Community Development. Hlm 99 

2
 Laporan Program Desa Perkasa Kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dengan 

PT. Semen Indonesia. Hlm 9.  
3
 Loc.cit. Laporan Comdev. 
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potensi pangan yang ada di lokasi sasaran, baik dalam pengertian meningkatkan 

produktivitas maupun mengembangkan variasi produk yang akan dihasilkan. 

Program ini juga akan menjadi ajang bagi pengembangan sumber-sumber energi 

alternatif. Salah satu contohnya adalah pengembangan biogas dari kotoran hewan 

ternak ataupun sampah perkotaan. Pengembangan energi alternantif ini juga 

mengacu pada penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Selain itu 

dapat dikembangankan juga pola-pola efisiensi dalam mengkonsumsi energi di 

masyarakat. 

Kemandirian pangan dan energi hanyalah ruang lingkup kecil bagi 

keinginan mewujudkan masyarakat desa perkasa, yang lebih esensial sebenarnya 

yaitu memupuk kesadaran masyarakat akan potensi yang ada pada diri dan 

lingkungan sekitarnya. Sehingga mampu mengolahnya secara mandiri dan 

berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif, kokoh dan 

sejahtera. Produktif karena memanfaatkan segala potensi lokal yang ada sehingga 

tidak ada warga yang tidak bekerja. Kokoh karena semua warga bersinergi saling 

berkerja sama memanfaatkan potensi lokal sehingga persatuan warga menjadi 

lebih kuat. Sejahtera karena semua warga masyarakatnya telah tercukupi 

kebutuhan pangan, sandang, papan serta kesehatan dan pendidikan. 

Implementasi dari program Desa Perkasa yaitu berupa pendampingan 

usaha ternak bagi desa Kasiman, Sucorejo dan Temandang. Pada setiap desa 

terdapat sembilan kelompok usaha ternak, dari sembilan kelompok pelaksaannya 

dibagi menjadi 3 periode. Pada pelaksanaan program kelompok didampingi oleh 
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pendamping dari pihak Fakultas Peternakan UGM. Ruang lingkup kegiatan yang 

dilakukan dalam pendampingan program desa perkasa terdiri dari:4 

1) Identifikasi dan sosialisasi sasaran program   

2) Workshop persiapan pelaksanaan program  

3) Pelaksanaan program  

4) Membentuk kelompok peternak ayam, bebek, kambing, dan domba 

binaan  

5) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peternak binaan  

6) Pendampingan kapasitas dan teknis kepada peternak   

7) Fasilitasi temu kordinasi secara berkala kelompok binaan melalui 

pendampingan yang akan dikoordinasikan oleh fasilitator program. 

Berikut adalah sembilan kelompok di Desa Kasiman yang dibagi menjadi tiga 

periode. 

Tabel 4.4 

Nama Kelompok Program Desa Perkasa 

Periode  Nama Kelompok  

Periode 1 

(25 September 2015) 
Mekarsari, Mugi Barokah, Langgen Joyo  

Periode 2 

(5 januari 2016) 
Bondo Moro, Sumber Waras, Maju Makmur 

Periode 3 

(Juni 2016) 
Sugih Arto, Kurnia Indah, Sri Rejeki 

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018 

Program Desa Perkasa ini diukur seberapa besar tingkat keberhasilan atau 

capaiannya melalui 4 indikator utama berikut:5 

a. Terbentuknya kelompok usaha peternakan di Desa Temandang, 

Desa Socorejo, dan Desa Kasiman yang solid.   

b. Berkembangnya skala dan jenis usaha peternakan yang dijalankan 

oleh kelompok binaan.  

c. Meningkatknya pendapatan kelompok binaan secara bertahap.  

d. Berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kelompok binaan 

dalam mengelola usaha peternak

                                                             
4
 Op.cit. Laporan Program Desa Perkasa. Hlm 8. 

5
 Ibid. Laporan Program Desa Perkasa. Hlm 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB V 

 

PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DESA KASIMAN 

MELALUI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang membahas tentang 

pemberdayaan masyarakat Desa Kasiman melalui Community Development. 

Pembahasan ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada yang dikaitkan 

dengan teori yang penulis pilih. Disini penulis memaparkan hasil dari lapangan 

yang tentunya berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori 

pemberdayaan masyarakat menurut Jack Rothman. 

5.1 Orientasi Tujuan 

Tujuan utama program desa perkasa yaitu mengembangkan segala potensi 

sumber daya alam yang ada di desa. Selain itu juga untuk mengurangi 

ketergantungan masyarakat desa dengan pihak perusahaan. Hal ini di dukung dari 

hasil wawancara dengan Staf Biro Humas dan CSR yaitu Yeni yang menyatakan 

bahwa.
1
 

“dari hasil FGD yang pernah dilakukan oleh seksi bina lingkungan CSR 

Semen Indonesia hampir semua warga yang berada di area ring 1 ingin 

bekerja sebagai karyawan di pt semen, ini sangat membahayakan bagi 

kami sebab perusahaaan semen kan perusahaan yang memanfatkan hasil 

sumberdaya alam yang lama kelamaan akan habis otomatis perusahaan 

semen ini tidak selamanya ada. Jika semua masyarakat ingin berkerja 

disini mau kerja kemana mereka kalo perusahaan semen ini sudah ga ada” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Yeni terlihat bahwa masyarakat area ring 

                                                             
1
 Hasil Wawancara dengan Yeni Selaku Staff Biro Humas  dan CSR. Pada tanggal 3 Mei 20178 

Pukul 15.00 WIB 
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1 yaitu  area terdekat  yang secara otomatis  terkena dampak  langsung dari  

kegiatan perusahaan. Pada umumnya masyarakat tersebut mengharapkan untuk 

dapat bekerja menjadi karyawan PT Semen Indonesia dan mereka 

menggantungkan nasibnya kepada PT Semen Indonesia. Padahal keberadaan PT 

Semen Indonesia tidak selamanya ada di wilayah mereka. Oleh karena itu CSR PT 

Semen Indonesia berupaya untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan 

kepada masyarakat sekitar agar kedepannya mereka lebih madiri melalui Program 

Desa Perkasa. 

 

CSR PT Semen Indonesia melakukan pemberdayaan dan pendampingan 

melalui kerjasama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM) 

selaku pihak ketiga atau vendor dalam Program Desa Perkasa.  Hal ini didukung 

dari hasil wawancara dengan Hari Siswoyo yang menyatakan bahwa.
2
 

“Program Desa Perkasa merupakan program hasil kerjasama PT Semen 

Indonesia dengan Universitas Gajah Mada, kerjasama ini dilakukan selama 

tiga tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Program ini 

berbentuk pengelolaan ternak yaitu ternak kambing, ayam dan itik. 

Harapan kami dengan adanya pendampingan, program pemberdayaan ini 

bisa berjalan dengan lebih efektif dan masyarakat bisa lebih aktif dalam 

menjalankan program” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari Hari Siswoyo bentuk dari implementasi 

dari Program Desa Perkasa adalah pendampingan pengelolaan hewan ternak 

kambing, ayam, dan itik dalam kurun waktu tiga tahun. Pendampingan tersebut 

dimaksudkan agar program tersebut bisa berjalan efektif serta masyarakat bisa 

lebih aktif dalam menjalankan program.  

                                                             
2 Hasil Wawancara dengan Hari Siswoyo selaku Ketua Regu Sahabat Prima CSR PT Semen 

Indonesia. Pada tanggal 3 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB 
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Program Desa Perkasa merupakan program pemberdayaan dan 

pendampingan pertama yang dilakukan PT Semen Indonesia. Sebelumnya 

terdapat program pemberdayaan tanpa pendampingan tetapi program tersebut 

tidak berjalan dengan efektif. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Ari 

yang menyatakan bahwa.
3
 

“Dulu pernah terdapat program pemberdayaan tanpa pendampingan yaitu, 

masyarakat diberikan sapi nanti setelah berkembang biak indukan sapi 

tersebut bisa diroling kepada masyarakat yang lain untuk 

dikembangbiakan lagi. Tetapi perkembangbiakan baru berjalan sekali, 

program tersebut sudah tidak berjalan lagi dikarenakan sapinya sudah 

dijual sama masyarakat dan yang jual siapa- siapa juga tidak jelas.” 

Berdasarkan hasil wawancara dari Ari bahwa dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan perlu adanya sebuah pendampingan sebagai pengawasan. Tanpa 

adanya suatu pengawasan membuat masyarakat berbuat seenaknya sendiri seperti 

melakukan penjualan terhadap program yang yang diberikan ke masyarakat.   

Melalui adanya program pendampingan, harapannya melalui Program Desa 

Perkasa ini dapat mampu memaksimalkan program pemberdayaan yang dilakukan 

PT Semen Indonesia kepada masyarakat.   

Selain  program  sapi  gilir  juga  terdapat  program  pemberdayaan  

pelatihan kepada ibu-ibu didesa sekitar perusahaan namun programnya juga 

dirasa juga belum hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Darmadi 

yang menyatakan sebagai berikut.
4
 

“Dulu dari semen pernah memberikan pelatihan menjahit, membatik dan 

bikin kue mas untuk ibu-ibu rumah tangga, tetapi ya gitu setelah 

pelatihannya selesai ya semuanya selesai. Lanjutannya bagaimana tidak 

                                                             
3 Hasil Wawancara dengan Ari selaku Sekretaris Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pada 

tanggal 12April 2018 Pukull 13.00 WIB 
4
 Hasil Wawancara dengan Darmadi selaku Sekretaris Desa Kasiman Kec. Kerek Kab. Tuban Pada 

Tanggal 16 April 2018 Pukul 09.00 WIB 
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ada lanjutan, ya mereka tidak bisa berkembang. Harapannya kan nanti 

diberikan pelatihan bikin roti nanti supaya bisa jualan tapi, mereka tidak 

bisa memasarkan jadinya ya rotinya dimakan sendiri. kayak membatik itu 

ya alat ya diberikan, tekhnik membatik ya diberikan tapi setelah itu ya 

dilepas mas” 

 

Berdasarkan pernyataan Darmadi tersebut menunjukkan bahwa program 

pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat ternyata tidak cukup apabila 

hanya diberikan pelatihan keahlian di bidang tertentu. Mereka memerlukan 

pendampingan setelah pelatihan agar masyarakat mampu mengembangkan 

keahlian mereka secara bekelanjutan. Maka dari itu dibuatlah Program Desa 

Perkasa yaitu pemberdayaan dan pendampingan bagi masyarakat desa sekitar 

perusahaan yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan. 

Program Desa Perkasa ini merupakan pemanfaatan potensi lokal secara 

komprehensif, terpadu dan total solution untuk membentuk desa yang mandiri. 

Hal ini di dukung dari hasil wawancara dengan Zein yang menyatakan bahwa.
5
 

“lewat Program Desa Perkasa kami berupaya untuk meciptakan 
masyarakat desa yang mandiri, dengan memanfaatkan potensi sumber 

daya alam sebagai penunjang   kegiatan   peternakan.   Kami   akan   

mengoptimalkan   potensi “lewat Program Desa Perkasa kami berupaya 

untuk meciptakan masyarakat desa yang mandiri, dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam sebagai penunjang   kegiatan   peternakan.   

Kami   akan   mengoptimalkan   potensi peternakan sebagai sumber 

pendapatan dengan cara transfer teknologi tepat guna yaitu pembuatan 

pakan ternak dengan model fermentasi. Soalnya nanti akan ada kelebihan 

jika dibandingkan dengan peternak-peternak secara tradisional. Selain itu 

kelompok akan kami ajarkan pemanfaatan limbah dari ternak menjadi 

pupuk organik yang nantinya bisa dipasarkan untuk menambah 

pendapatan kelompok  selain  itu  pemanfaatan ini  kami  lakukan  agar 

tidak mencemari lingkungan mas.” 

 

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Zein selaku pendamping Program Desa Perksa pada tanggal 28 April 

2018 Pukul 10.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein, melalui Program Desa Perkasa 

akan  tercipta masyarakat  yang mandiri  dan  sejahtera  dengan  cara  

memanfaatkan potensi lokal sebagai kegiatan peternakan. Masyarakat akan 

diberikan pelatihan softskill dan hardskill tentang pengelolaan ternak dan transfer 

teknologi tepat guna untuk pembuatan pakan fermentasi, serta pemanfaatan 

limbah perternakan sebagai pupuk organik sebagai tambahan pendampatan untuk 

kelompok. 

Adapun sasaran Program Desa Perkasa yaitu dilihat dari data monografi 

desa. Data monografi tersebut didapatkan dari hasil pemetaan sosial (social 

mapping) yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai pendamping program. Social 

mapping dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2015. Berdasarkan 

hasil social mapping terdapat tiga desa memiliki potensi sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai perternakan, diantaranya yaitu Desa Jenu di 

Kecamatan Sucorejo, Desa Temandang di Kecamatan Merakurak dan Desa 

Kasiman di Kecamatan Kerek. Setelah social mapping, Pada bulan Maret 2015 

CSR PT Semen Indonesia melakukan sosialisasi dan workshop persiapan 

pelaksanaan program dengan mengundang masing-masing Kepala Desa   Jenu, 

Temandang dan Kasiman untuk. Koordinasi tindak lanjut program pada 

tanggal 19 April 2015 diputuskan komoditas ayam, bebek, dan kambing. 

 

Selanjutnya pelatihan kewirausahaan dan teknis pemeliharan diberikan 

sebelum pelaksanaan pemeliharaan ternak. Pada tanggal 16-18 September 2015 

dilaksanakan studi banding perwakilan ketua kelompok periode pertama ke 

Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta. Kemudian pelaksanaan program periode 
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pertama dimulai pada tanggal 25 September 2015, diawali dengan pembentukan 

kandang, kemudian pengisian ternak kambing dan fasilitas sarana produksi. 

Pendamping UGM memberikan pendampingan teknologi secara rutin baik terkait 

dengan pemeliharaan, pemberian pakan, maupun pemberian obat-obatan. 

 

Pada awal hingga akhir program Desa Perkasa pengelolaan ternak kambing 

di Desa Kasiman dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut. Aktivitas pada 

periode pertama berlangsung sebagai proses pembelajaran sehingga banyak 

mengalami kendala diantaranya yaitu kelompok Mekarsari pertumbuhan 

kambingnya sangat lambat, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

anggota kelompok, terutama manajemen pakan. Peternak memberikan pakan 

ramban dan rumput seadanya. Kelompok ini juga sulit untuk dibimbing dan 

diarahkan. Peternak suka menjual dan membeli kambing sesukanya tanpa 

pemberitahuan ke pendamping, apabila diberikan nasehat cenderung marah-

marah. Permasalahan serupa juga terjadi pada kelompok Langgen Joyo, 

pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam beternak kurang terutama 

manejemen pakan yaitu peternak kesulitan dalam mencari pakan. Kelompok ini 

juga kurang solid karena pemeliharaan kambing hanya dilakukan oleh salah satu 

anggota yaitu Pak Masidi yang dibantu oleh istri dan anak-anaknya dalam 

memelihara kambing kelompok. Pada tahap pertama hanya kelompok Mugi 

Barokah yang mengalami kemajuan dengan baik karena pengetahuan dan 

keterampilan peternak sudah baik diantaranya peternak sudah mampu mendeteksi 

kambing yang birahi, selain itu sanitasi kandang juga baik kondisi kandang juga 

bersih. 
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Pada periode kedua permasalahan kelompok sama dengan kelompok 

pertama yaitu terkait pakan seperti pada kelompok Bondo Moro kualitas pakan 

seadanya, pemberian pakan telat, kebersihan kandang tidak dijaga sehingga 

berpengaruh negatif terhadap produktivitas ternak. Kemampuan peternak dalam 

deteksi birahi juga masih kurang. Pada kelompok Sumber Waras, kesulitan pakan 

juga menjadi permasalahan utama sehingga pakan kambing lebih sering berupa 

daun sing kong padahal pakan ini mengandung asam sianida yang dapat 

meracuni ternak. Pemberian pakan daun singkong tersebut juga terjadi pada 

kelompok Maju Makmur, sebab kelompok ini juga kesulitan dalam memberikan 

pakan. Manajemen kesehatan dan penanganan penyakit pada kelompok ini 

kurang baik, kerjasama kelompok ini juga kurang baik, pembagian tugas tidak 

berjalan karena saling iri dan kurangnya rasa memiliki. 

Pada periode ketiga, kesulitan pakan bukan menjadi permasalahan utama 

karena anggota kelompok pada periode ketiga ini mayoritas anggotanya adalah 

peternak. Sehingga mayoritas anggota kelompok sudah memiliki pengalaman 

beternak. Seperti pada kelompok Sugih Arto, pengetahuan dan keterampilan 

anggota dalam memelihara ternak tergolong baik mulai dari pemeliharaan, 

pemberian pakan, kebersihan kandang, perkawinan, deteksi birahi, deteksi 

kebuntingan dan sebagainya. Kelompok Kurnia Indah, pengetahuan dan 

keterampilan kelompok dalam memelihara ternak juga sudah baik mulai dari 

penyediaan  pakan, perkawinan, deteksi birahi, deteksi kebuntingan, dan 

penanganan kelahiran ternak. Kelompok Sri Rejeki, Pengetahuan dan 

keterampilan beternak anggota kelompok sudah baik, peternak sudah mampu 
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mendeteksi birahi, metode pemberian pakan dan jenis pakan berkualitas baik. 

Namun sanitasi, kebersihan kandang dan manajemen kesehatan ternak masih 

tergolong kurang. 

Adapun perkembangan kelompok ternak desa kasiman periode 1 hingga 

periode tiga dapat dilihat di Lampiran 3. Berdasarkan kondisi pengelolaan ternak 

kambing pada sembilan kelompok di Desa Kasiman, terlihat bahwa dari 

sembilan kelompok tersebut lima kelompok kesulitan dalam manajemen pakan, 

kerjasama kelompok kurang, serta pengetahuan dalam beternak masih minim jadi 

masih perlu bimbingan dan pendampingan dalam menjalankan pengelolaan 

ternak. Sehingga proses pendampingan yang berjalan belum dapat mewujudkan 

peternak yang mandiri dan sejahtera. 

Pada pemberdayaan masyarakat lokal menurut Jack Rothman 

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan lebih memberikan penekanan pada 

proses. Program Desa Perkasa sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan 

masyarakat yang kokoh mandiri dan sejahtera, namun yang terjadi di Desa 

Kasiman dianggap masih belum memberikan perubahan signifikan pada 

kesejahteraan kelompok. Hal ini disebabkan pada proses berjalannya Program 

Desa Perkasa banyak mengalami permasalahan yang menghambat perkembangan 

program. Seharusnya pendamping dan Pemerintah Desa Kasiman memberikan 

penekanan kepada masyarakat atau kelompok agar proses pelaksanaan Program 

Desa Perkasa terlaksana sesuai dengan tujuan dan ketentuan awal program. Selain 

itu yang tidak kalah penting adalah perlu pengawasan langsung dari CSR PT 

Semen Indonesia agar memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk program 
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dapat dimaksimalkan dengan baik, serta mengawasi perkembangan program 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

5.2Asumsi mengenasi struktur masyarakat dan kondisi masalah 

 

Permasalahan kemungkinan besar pasti muncul dalam menjalankan suatu 

program ataupun kegiatan, seperti pada pelaksanaan Program Desa Perkasa di 

Desa Kasiman terdapat beberapa permasalahan yang muncul salah satunya yaitu 

manajemen pakan yang kurang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Dasmuri 

bahwa.
6
 

“Di desa sini memang banyak mas daun-daunan tapi masalahnya itu belum 

tentu milik mereka sendiri dan tidak semua orang juga punya. Kalau mau 

nyari buat pakan kambing kan harus milik sendiri dan kalau mau minta 

warga lain setiap hari juga ga enak. Saya dan peternak lain sampek beli mas 

gara-gara tidak punya daun-daunan sendiri. Kalau dihitung-hitung saya ya 

rugi kalau disuruh beli daun-daunan terus buat pakan” 

 

Berdasarkan pernyataan Dasmuri kendala yang dihadapi oleh kelompok 

peternak adalah masalah pakan, walaupun di Desa Kasiman kaya akan sumber 

daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, namun tidak semua itu 

milik peternak pribadi. Mengenai masalah pakan dari pihak pendamping 

sebernarnya sudah memberikan pelatihan pembuatan pakan ternak alternatif yaitu 

pakan fermentasi, seperti yang dijelaskan oleh Zein bahwa
7
 

“Selain diberikan pelatihan pengelolaan hewan ternak kami disini juga 

memberikan transfer teknologi yaitu pelatihan cara membuat pakan 
alternatif mas yaitu pakan fermentasi dengan memanfaatkan limbah dari 

pertanian. Mereka kami ajari dari pemilihan bahan pakan sampai teknik 

pembuatannya agar pakan dapat memenuhi asupan gizi pada kambing. Nah 

dengan menggunakan pakan fermentasi ini nanti kambing yang dipelihara 
pertumbuhannya akan lebih cepat jadi nanti masyarakat bisa cepat 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan Dasmuri selaku ketua kelompok ternak Maju Makmur Desa Kasiman 

pada tanggal 20 April 2018 pukul 10.16 
7 Op. Cit Wawancara dengan Zein 
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melakukan penjualan.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein untuk pengelolaan hewan ternak 

khususnya dalam pemberian pakan pihak pendamping sudah mempersiapan 

pakan tersendiri yaitu pakan fermentasi. Dengan diberikan pakan fermentasi 

perkembangan kambing yang dipelihara oleh masyarakat perkembangannya akan 

lebih cepat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat segera menjual ternak 

mereka dengan cepat dan pengelolaan ternak dalam waktu yang singkat. Namun 

pada kenyataannya mayoritas kambing peternak di Desa Kasiman tidak mau 

memakan pakan fermentasi tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Dasmuri 

bahwa.
8
 

“ya menurut saya ya itu kesalahannya dari PT Semen sendiri mas sama 

pendamping.  Dulu  waktu  ada  pertemuan-pertemuan  di  Desa  

Temandang, maupun di PT Semen. Untuk masalah pakan katanya gausah 

kawatir soalnya nanti pakanya akan disediain oleh pendamping. Kata 

mereka kambingnya itu nanti pakannya mau dikasih konsentrat 

(fermentasi), tapi setelah dikirim kambingnya itu kok tidak mau makan 

kalau dikasih pakan fermentasi mas, dari pendamping sendiri disuruh 

memaksa dikasih konsentrat tapi yaa dasarnya kambingnya tidak mau ya 

tidak mau. Kami memang dikasih pelatihan bagaimana cara membuat 

pakan sendiri (konsentrat) ya kami prakteknya bisa lha tapi lo ujungnya-

ujungnya kambingnya dikasih fermentasi juga enggak mau kan ya 

percuma.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dasmuri, pihak PT Semen Indonesia 

dan pendamping sudah mempersiapkan cara agar masyarakat tidak kesulitan 

dalam masalah pakan yaitu dengan cara menggunakan pakan fermentasi yang 

dibuat oleh anggota kelompok sendiri. Pada praktiknya ternyata kambing 

kelompok di Desa Kasiman tidak mau memakan pakan fermentasi tersebut. 

Mengenai masalah pakan ternak yang ada di Desa Kasiman Zein menyatakan 
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11 
 

bahwa
9
 

“jadi gini mas untuk masalah pakan alternatif   pertama kami untuk tahun 

pertama itu kami memang seedikit kesulitan soalnya bahan di Yogyakarta 

sama di Tuban beda mas, disini kami perlu menemukan bahan baru yang 

ada di Daerah Tuban yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pakan 

fermentasi. Kedua terkait permasalahan yang ada di Desa Kasiman 

sebenarnya disebabkan kurangnya kesabaran peternak dalam memberikan 

pakan mas soalnya kambing perlu adaptasi terlebih dahulu dan kambing 

yang ada didesa temandang dan juga sucorejo mau makan kok. Selain itu 

kelompok ternak yang ada di Desa Kasiman semua milih kambing jawa 

mas dan  kambing jawa itu memang kadang pilih-pilih dalam hal 

makanan. Sebenarnya dulu saya sudah menyampaikan masalah ini dan 

menyarankan kelompok untuk jangan terlebih dahulu memilih kambing 

jawa untuk awal saya menyarankan yang jenis domba biar mudah tapi 

mereka ngotot pengen yang jawa.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Zein, untuk masalah pakan ternak 

diperlukan kesabaran dalam memberikan pakan fermentasi pada kambing sebab 

kambing perlu melakukan  adaptasi  dan  permasalahan  yang terjadi  di  Desa  

Kasiman  sebenarnya permasalahan tersebut muncul karena pada awalnya dalam 

program Desa Perkasa kelompok disarankan untuk memelihara kambing domba 

mudah perwatannya yang cocok dengan pakan fermentasi. Namun kelompok 

menolak karena harga jual kambing domba rendah, jadi mereka mengajukan 

permintaan untuk mengelola kambing jawa karena memiliki harga jual yang 

tinggi. Oleh karena itu pendamping memberikan kambing jawa untuk Program 

Desa Perkasa di Desa Kasiman, tetapi pada kenyataannya kambing jawa tersebut 

tidak mau makan pakan fermentasi sehingga membuat kelompok kebingungan. 

Permasalahan tersebut sebenarnya muncul akibat permintaan kelompok di 

Desa Kasiman yaitu ternak kambing jawa. Tetapi dengan adanya pendamping, 
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seharusnya pihak pendamping dan kelompok menjalin kerjasama untuk mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu malah 

sering terjadi pergantian pendamping. Seperti wawancara dengan Dasmuri yang 

menyatakan bahwa
10

 

“ya menurut saya pendampingnya itu kurang bertanggung jawab mas 

mengenai masalah pakan ini saya sudah sering bilang ke pendamping 

mas, tapi ya tetap belum ada solusi selain itu pendampingnya jarang 

sekali datang ke kandang kalau ga kita panggil dan pendampinnya sering 

ganti mas jadi kurang maksimal dan pengawasannya juga kurang” 

 

Bisa terlihat bahwa pendampingan dan pengawasan tidak berjalan 

maksimal, karena  pendamping  tidak  rutin  mendampingi  dan  pergantian  

pendamping  sering terjadi. Sehingga koordinasi antara anggota kelompok 

dengan pendamping kurang berjalan dengan maksimal. Akibat kurangnya 

pendampingan dan pengawasan menyebabkan kerjasama kelompok menurun dan 

tidak maksimal dalam mengelola program. Sehingga kelompok membuat 

kebijakan sendiri untuk menentukan bagaimana menjalankan program, yaitu 

mereka membuat kesepakatan untuk mengelola kambing secara pribadi. Hal ini 

didukung dari pernyataan Darkup yang menyatakan bahwa
11

 

“Untuk pembagian tugas perawatan kambing sebenarnya sudah saya 

jadwal dan saya bagi mas. Tapi ya malah tidak jalan soalnya jadwalnya 

sering bertabrakan sama kepentingan yang lain jadi mereka banyak yang 

minta kalau kambingnya untuk dibagi rata saja dipelihara dirumah 

masing-masing. Selain itu juga ada yang mengeluh karena lokasi kandang 

yang jauh dari rumah membuat peternak agak kesulitan dalam melakukan 

perawatan” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Darkup yang menyebabkan pecahnya 

                                                             
10

 Op. Cit Wawancara dengan Dasmuri 
11

 Hasil wawancara dengan Darkup selakunketua kelompok ternak Mekarsari Perkasa Pada tanggal 

22 April 2018 pukul 09:47 
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kelompok Desa Perkasa adalah perencanaan kelompok yang kurang baik dalam 

menentukan jadwal dan lokasi kandang. Seharusnya pada tahap awal mereka 

melakukan koordinasi mengenai penentuan lokasi kandang supaya tidak ada 

pihak yang dirugikan dan melakukan penjadwalan ulang dalam pembagian tugas. 

Akibat tidak adanya penjadwalan ulang dan koordinasi yang baik dari anggota 

kelompok maka pengelolaan kambing dibagi rata kepada masing- masing 

anggota kelompok untuk dikelola dirumah masing- masing. Hal tersebut 

menyebabkan kerjasama antar anggota kelompok semakin hilang. Seperti yang 

dijelaskan Suyatno bahwa.
12

 

“Karena sudah tidak jadi satu kandang sekarang koordinasinya juga 

jarang mas, dulu pernah ada anggota kelompok menjual kambing 

tanpa sepengetahuan saya dan pendamping dan hasil penjualan 

kambing semua uangnya dipakai sendiri untuk keperluan pribadi 

dan tidak dibelikan kambing lagi.” 

Menurut pernyataan Suyatno akibat dari pengelolaan kambing yang dibagi 

rata, koordinasi dan kerjasama antar anggota kelompok semakin tidak terjalin 

dengan baik. Seiring berjalannya waktu kambing-kambing tersebut malah dijual 

dan uang penjualan tersebut digunakan secara pribadi oleh anggota kelompok. 

Selain itu bubarnya kelompok ternak di Desa Kasiman banyak anggota kelompok 

yang tidak aktif kemudian mengalihkan tugas perawatan ternaknya kepada 

anggota yang rumahnya dekat dengan lokasi kandang. Sehingga anggota 

kelompok  yang diberikan beban tersebut kesulitan dan terbebani dalam 

merawat kambing. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Masidi yang 

                                                             
12 Hasil wawancara dengan Suyitno selaku ketua kelompok ternak Sumber Waras pada tanggal 22 

April 2018 pukul 11.32 
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menyatakan bahw
13

 

“dulu waktu kambing ada dalam satu lokasi  banyak anggota kelompok 

saya yang tidak aktif mas, dan kandangnya lokasinya ada dibelakang 

rumah saya akibatnya kambing dibebankan kepada saya dalam 

memberikan pakan dan membersihkan kandang saya sampai dibantu 

sama anak dan istri saya. Walaupun sudah dijadwal mas yang kerja paling 

banyak tetap yang deket dengan lokasi kandang. Akhirnya kami sepakat 

untuk kambing dibagi rata untuk dirawat dirumah sendiri-sendiri” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Masidi walaupun sudah di bentuk 

pembagian jadwal kelompok ternak di Desa Kasiman, mayoritas anggota 

kelompok kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap jadwal mengelola 

ternak.  Sehingga beban mengelola ternak secara tidak langsung diserahkan 

kepada salah satu anggota kelompok yang dekat dengan kandang. Bisa terlihat 

bahwa kesadaran masing-masing anggota kelompok di Desa Kasiman begitu 

rendah. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Zein bahwa
14

 Kelompok ternak di Desa 

Kasiman sebenarnya kesadaran dan rasa tanggung jawabnya sangat rendah mas, 

seperti tidak ada keseriusan dalam menjalankan program contohnya juga 

kebersihan kandang tidak dijaga dengan baik, kambing juga sering dikasih pakan 

seadanya. 

 

Menurut zein, bubarnya kelompok ternak yang ada di Desa Kasiman adalah 

kurangnya kerjasama antar anggota kelompok. Hal ini disebabkan kesadaran dan 

rasa tanggung jawab kelompok ternak di Desa Kasiman sangat rendah terlihat 

banyak anggota kelompok yang tidak aktif, pekerjaan ternak dibebankan kepada 

anggota lain dan kebersihan kandang juga kurang diperhatikan. Dalam menjaga 

                                                             
13 Hasil wawancara dengan Masidi selaku ketua kelompok Laggeng Joyo pada tanggal 2 April 

2018pukul 11.32 
14 Loc.Cit Wawancara dengan Zein 
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keutuhan kelompok sebenarnya sudah ada upaya pendamping dalam menyatukan 

kelompok supaya tetap utuh namun usaha tersebut tidak ada hasilnya hal ini 

dukung dari pernyataan Zein yang menyatakan bahwa
15

 

“saya sudah meminta kepada para peternak untuk tetap memelihara 

kambing dalam satu lokasi mas, tapi mereka tetap tidak mau malah jika 

saya kasih sedikit penekanan mereka malah ada yang marah-marah. Saya 

sudah meminta tolong kepada pak inggih mengenai masalah ini tapi tidak 

ada tindakan dari beliau sendiri untuk mempersatukan kelompok yang 

sudah bubar mas. Malah orangnya bilang kalau suruh biarin anggota yang 

tidak mau diatur” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein upaya pendamping untuk 

mempersatukan kelompok yaitu dengan memelihara kambing dalam satu lokasi. 

Namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan karena kelompok ternak Desa 

Kasiman tetap memilih untuk memelihara kambing dirumah sendiri-sendiri. 

Selain itu tidak ada peran dari Kepala Desa Kasiman untuk mempersatukan 

kelompok. Mengenai bubarnya kelompok ternak Rumadi menyatakan bahwa
16

 

“untuk masalah anggota kelompok yang bubar itu biar sesuka mereka nek 

memang ga bisa diarahin yaudah dibiarin saja. Penting kalau mau 

merawat kambing dirumah masing-masing itu kalau mau jual harus lapor 

dulu ke saya atau ketua kelompok jangan langsung jual. Kalau tidak 

sanggup ngerawat ya sudah ga papa kan bisa dipasrahin ke yang lain. 

Pernyataan Rahmadi menunjukkan bahwa tidak ada penekanan dari Kepala Desa 

sendiri agar Pogram Desa Perkasa dijalankan secara berkelompok. Akibat tidak 

adanya aturan yang jelas dan kuat oleh Kepala Desa menyebabkan kelompok 

bertindak semau mereka sendiri karena tidak ada rasa tanggung jawab yang 

tinggi dari masing- masing anggota kelompok. Selain itu akibat dari kambinng 

                                                             
15 Ibid 
16 Hasil wawancara dengan Rumadi selaku Kepala Desa Kasiman pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 

09.00WIB 
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dikelola secara pribadi menyebabkan program sulit untuk diawasi oleh 

pendamping, seperti pernyataan Zein bahwa
17

 

“karena kambing tidak dipelihara dalam satu lokasi, pendamping 

kesulitan dalam melakukan pengawasan soalnya kambingnya 

mencar-mencar, sehingga untuk mengembangkan program sampai 

ke tahap pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk sulit untuk 

dilakukan” 

Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada di Desa Kasiman 

menunjukkan bahwa anggota kelompok tidak menerapkan program yang telah 

disepakati bersama yaitu tiap kelompok pengelolaan kambing berada dalam satu 

kandang. Akibat kurangnya komitmen tersebut meyebabkan kelompok semakin 

sulit bagi pendamping untuk mengawasi dan melakukan pendampingan. 

Kurangnya komitmen dan kerjasama antar anggota kelompok tersebut seiring 

berjalannya waktu menyebabkan kelompok bubar pada saat program masih 

berlangsung. 

Hal diatas terjadi karena pendamping belum maksimal dalam melakukan 

pendampingan dan pengawasan, hal tersebut dilihat dari tidak adanya solusi atas 

permasalahan kelompok dan sering bergantinya pendamping yang menyebabkan 

kelompok menjalankan program semau mereka sendiri. Permasalahan tersebut 

muncul karena CSR PT Semen Indonesia tidak mengontrol jalannya program 

secara berkala. Akibatnya pelaku Program Desa Perkasa menjalankan program 

sesuai keinginan mereka pribadi karena tidak ada aturan yang mengikat dan 

pengawasan dari pihak CSR PT Semen Indonesia. 

 

5.3 Asumsi mengenai kepentingan masyarakat 
 

Aktivitas perusahaan yang berada di tengah-tengah masyarakat pasti 
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memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat lingkungan sekitar 

perusahaan. Lingkungan yang mengalami dampak aktivitas PT Semen Indonesia 

secara langsung yaitu masyarakat area ring 1. Desa Kasiman sebagai salah satu 

desa yang berada di area ring 1 mengeluhkan masalah polusi. Selain itu keluhan 

masyarakat yaitu peran CSR PT Semen Indonesia dalam memberikan bantuan 

kurang merata. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Dasmuri bahwa
18

 

“di Desa Kasiman itu mengeluhkan masalah bantuan mas soalnya 

masyarakat itu sekarang sudah jarang dapat bantuan jika dibandingkan 

dengan desa yang lain. Padahal didesa lain itu sering mendapatkan bantuan 

seperti pengobatan gratis, sembako gitu. Tidak seperti disini paling bantuan 

setahun hanya sekali dan kadang juga disuruh bayar. Padahal disini itu 

merupakan desa area ring satu dampaknya juga besar kena debu dan kalau 

malem ga bisa tidur mas karena suara” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dasmuri terlihat bahwa PT Semen 

Indonesia dalam menjalankan program CSR khususnya yang berada di area ring 

satu masih belum merata. Seperti yang terjadi di Desa Kasiman yang selama ini 

mendapatkan perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan desa lain. 

Apabila dilihat secara mendalam perbedaan perlakuan tersebut karena 

masyarakat Desa Kasiman tidak pernah menyatakan pendapat dan keinginannya 

kepada CSR PT Semen Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Aam bahwa.
19

 

“jadi begini semakin masyarakat tidak punya pengaruh terhadap semen 

masyarakat tidak bakal diperhatikan oleh perusahaan mereka ga akan 

peduli. Pengaruh disini yang saya maksud pengaruh yang negatif yang 

dapat merugikan kelangsungan perusahaan. Tapi semakin masyarakat 

punya pengaruh di lingkaran industri, semen pasti bakal memperhatikan 

dan melibatkan. Makanya di Desa Jenu pernah muncul aksi demo yang 

hanya 10 orang bayangkan kenapa itu terjadi, itu semua dilakukan agar 

mendapatkan bantuan” 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Aam, menunjukkan bahwa 

perusahaan selalu menjaga nama baiknya dalam kelangsungan bisnisnya maka 

dari itu mereka akan selalu menutupi citra buruk perusahaan dengan 

memperhatikan kelompok masyarakat yang protes atau demo karena hal ini akan 

berdampak pada citra perusahaan. Begitu pula dengan PT Semen Indonesia, 

mereka akan memperhatikan kelompok masyarakat yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap citra buruk perusahaan. Sehingga desa yang tidak aktif 

merespon aktivitas PT Semen Indonesia akan mendapatkan sedikit kemungkinan 

untuk diperhatikan oleh CSR PT Semen Indonesia. Hal ini yang terjadi di Desa 

Kasiman seperti yang dijelaskan Dasmuri bahwa
20

 

“masyarakat Desa Kasiman itu kan masyarakat tenang mas tidak pernah 

protes atau demo. Kemaren pernah ada demo dari beberapa desa tapi sini 

ya nggak ikut mas. Soalnya disini itu tidak ada yang nggerakin mas jadi 

nggak pernah demo sama sekali” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dasmuri masyarakat Desa Kasiman 

merupakan masyarakat yang tidak aktif merespon aktivitas PT Semen Indonesia. 

Hal ini karena masyarakat Desa Kasiman sangat pasif untuk mengutarakan 

keluhan dan keinginannya kepada CSR PT Semen Indonesia. Sehingga CSR PT 

Semen Indonesia lebih  memperhatikan  desa  yang  secara  langsung  

menyuarakan  keinginan  atau ketidakpuasan terhadap aktivitas dan bantuan dari 

PT Semen Indonesia. 

5.4 Konsepsi mengenai kepentingan umum 
 

                                                             
20

Op.Cit wawancara dengan Dasmuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Keberadaan PT Semen Indonesia secara tidak langsung membuat 

masyarakat menggantungkan nasibnya kepada PT Semen Indonesia. Menurut 

Siswoyo yaitu
21

 

 

“selama ini masyarakat khususnya area ring satu sangat bergantung 

kepada kami mas, contohnya semua kegiatan acara selalu 

melibatkan kami tapi itu bukan masalah bagi kami mas soalnya 

yang namanya minta bantuan ya pasti kami bantu yang penting 

sifatnya baik. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah selama 

ini masyarakat hanya menyampaikan keinginan bukan kebutuhan 

mas. Contohnya mereka itu hanya ingin bantuan seperti uang, 

sembako, itu kan sifatnya sementara mas sehingga masyarakat 

belum punya pemikiran untuk meminta bantuan yang bentuknya 

pemberdayaan. ” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siswoyo, selama ini masyarakat area 

ring satu secara tidak langsung menggantungkan hidupnya kepada perusahaan. 

Hal ini dilihat dari segala kegiatan acara selalu melibatkan dengan meminta 

bantuan, namun yang menjadi permasalahan adalah selama ini masyarakat area 

ring satu hanya menyampaikan keinginan yang bersifat sementara (charity) 

belum dalam bentuk pemberdayaan yang bersifat keberberlanjutan. Bisa terlihat 

masyarakat area ring satu belum dapat memanfaatkan keberadaan CSR PT 

Semen Indonesia dengan meminta bantuan yang bersifat keberlanjutan. Hal 

tersebut dipertegas oleh pernyataan Siswoyo bahwa
22

 

“mulai tahun 2015 kami disini sudah mencoba memberikan ruang bagi 

desa yang berada di ring satu dengan cara memberikan dana maksimal dua 

ratus lima puluh juta per tahun untuk satu desa yang ada di ring satu mas. 

Harapan kami dana tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi 

pemerintah desa untuk membuat program yang sifatnya pemberdayaan 

yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun 

selama ini dana tersebut hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja 

mas, seperti perbaikan kantor desa, pembangunan gapura jadi belum ada 
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yang bersifat pemberdayaan mas. Selain itu, kalo keinginan masyarakat 

yang paling banyak itu ingin bekerja menjadi karyawan pabrik mas” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siswoyo, sejak tahun 2015 CSR PT 

Semen Indonesia telah memberikan dana sebesar dua ratus lima puluh juta setiap 

satu tahun sekali untuk desa yang ada di area ring satu. Dana tersebut diharapkan 

bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat untuk membuat 

program yang sifatnya pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun yang 

terjadi selama ini mereka hanya menggunakan dana tersebut sebagai 

pembangunan yang bersifat fisik. Dalam rangka untuk mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap PT Semen Indonesia, CSR PT Semen 

Indonesia memberikan program pemberdayaan yang harapannya kedepan dapat 

berjalan secara berkelanjutan salah satunya yaitu Program Desa Perkasa. 

Selain permasalahan masyarakat yang bergantung terhadap bantuan dari 

CSR PT Semen Indonesia, masyarakat juga memiliki keinginan untuk bekerja 

menjadi karyawan PT Semen Indonesia. Persepsi masyarakat ingin menjadi 

karyawan muncul pada masyarakat area ring 1 yang terkena dampak langsung 

aktivitas perusahaan. Seperti di Desa Kasiman salah satu desa yang berada pada 

area ring 1, pada umumnya keinginan masyarakat adalah ingin bekerja sebagai 

karyawan perusahaan PT Semen Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu 

keinginan yang wajar sebab berdirinya perusahaan ditengah-tengah masyarakat 

konsekuensinya yaitu masyarakat pasti berharap menjadi karyawan di perusahaan 

tersebut. Keinginan tersebut didasari dari kondisi ekonomi masyarakat yang 

mayoritas bekerja sebagai petani dan serabutan sehingga mereka ingin memiliki 
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pendapatan atau gaji yang lebih besar dengan menjadi karyawan di PT Semen 

Indonesia. Permasalahan tenaga kerja tersebut menurut Siswoyo yaitu
23

 

“Kami tidak ingin keberadaan semen di tengah masyarakat ini membuat 

semua masyarakat ingin bekerja di semen mas. Kan untuk dapat bekerja di 

perusahaan itu pasti dipertimbangkan keahlian dan kemampuannya, tidak 

asal menerima karyawan. Kalaupun kita memprioritaskan menerima 

karyawan dari area ring1, lalu kedepan jika perusahaan semen sudah 

tidak beroperasi di Tuban lagi, bagaimana dengan kesejahteraan mereka. 

Kan tidak segampang itu menerima karyawan, jadi csr disini hadir 

memberikan bantuan program, memberdayakan masyarakat serta 

rmerubah mindset masyarakat area ring 1 untuk dapat menjadi mandiri 

tanpa bergantung kepada perusahaan.” 
 

Berdasarkan pernyataan Siswoyo bahwa dengan hadirnya perusahaan 

ditengah- tengah masyarakat, tidak seharusnya membuat masyarakat ingin 

bekerja menjadi karyawan perusahaan. Karena perusahaan semen Indonesia tidak 

selamanya beroperasi di Kabupaten Tuban. Tetapi masyarakat tidak perlu 

khawatir karena perusahaan PT Semen Indonesia akan terlibat dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program 

pemberdayaan CSR PT Semen Indonesia. 

5.5 Orientasi terhadap struktur kekuasaan  

 

Pada awal Desa Kasiman akan menerima Program Desa Perkasa, CSR PT 

Semen Indonesia menyampaikan kepada pemerintah desa melalui rapat antara 

Kepala Desa dengan pihak CSR PT Semen Indonesia. Kemudian hasil rapat 

tersebut seharunya disampaikan kepada masyarakat desa namun yang terjadi 

Kepala Desa Kasiman hanya menyampaikan hasil rapat kepada perangkat desa 

sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya Program Desa 
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Perkasa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Sulis yang menyatakan 

bahwa
24

 

“Mengenai Program Desa Perkasa ini awalnya masyarakat banyak yang 

tidak tahu mas soalnya kepala desa tidak mensosialiasi program ini 

kepada masyarakat, mereka baru mengetahui setelah kelompok yang 

sudah dibentuk mendapatkan kambing. Jadi yang tau awalnya cuma Pak 

Inggih sama perangkat desa.” 
 

Berdasarkan pernyataan Sulis pemerintah desa tidak memberikan informasi 

kepada masyarakat desa tentang adanya program Desa Perkasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah  Desa Kasiman tidak  transparan kepada 

masyarakat.  Selain itu pemilihan anggota kelompok dan ketua kelompok dipilih 

langsung oleh kepala desa tanpa adanya musyawarah. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Darmadi yang menyatakan bahwa
25

 

“dulu yang memilih ketua kelompok Program Desa Perkasa adalah pak 

inggih mas, orangnya memilih perangkat desa sebagai ketuanya. Mereka 

ya nurut aja apa kata pak inggih, tapi ada beberapa perangkat yang tidak 

mau menerima tawaran tersebut termasuk saya, sebab kami malu kalau 

dipandang orang masa perangkat ikut-ikutan.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmadi sebagian besar perangkat 

desa dipilih menjadi ketua kelompok ternak, adapun jumlah kelompok ternak 

yang diketuai oleh  perangkat  desa  berjumlah  enam  kelompok  sisanya  tiga  

kelompok  diketuai masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu ketiga 

kelompok yang diketuai oleh masyarakat tidak sanggup menjalankan program. 

Maka dari itu mandat ketua tersebut diberikan kepada kepala desa. Sehingga 

Kepala Desa mengetuhai lebih dari satu kelompok. Hal ini didukung dari hasil 
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wawancara dengan Sulis yang menyatakan bahwa.
26

  

“Awalnya ada enam kelompok diketuai oleh perangkat desa mas, 

dan tiga kelompok diketuai masyarakat tapi setelah berjalannya 

waktu ketiga kelompok yang diketuai masyarakat itu semua 

ketuanya tidak sanggup akhirnya dilempar ke pak inggih. Jadi pak 

inggih mengetui empat kelompok mas.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulis, terjadi ketidak jelasan dalam 

management kelompok Program Desa Perkasa yang ada di Desa Kasiman. Seperti 

yang dilakukan Kepala Desa Kasiman yang memegang lebih dari satu kelompok 

dikarenakan ketiga kelompok yang diketuai oleh masyarakat merasa tidak 

sanggup. Jadi semua kelompok ternak yang ada di Desa Kasiman semua diketuai 

oleh perangkat desa. 

Akibat sikap Kepala Desa Kasiman yang kurang transparan dan banyak 

perangkat Desa Kasiman ikut andil dalam kelompok Program Desa Perkasa, 

menyebabkan munculnya rasa kekecawaan dan kecemburan bagi masyarakat 

khususnya yang tidak menerima program. Hal ini didukung dari pernyataan 

Rusdi yang menyatakan bahwa
27

 

“masyarakat sebenarnya banyak yang pengen mas mendapatkan 
bantuan kambing, tapi ya gimana mereka tidak tahu sama sekali pak 

inggih ga pernah mengajak untuk musyawarah. Malah ada yang 

bilang masa perangkat desa dapat bantuan sedangkan masyarakat 

yang ga punya malah ga dapat.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdi kebijakan Kepala Desa yang 

menunjuk perangkat desa sebagai ketua kelompok membuat masyarakat Desa 

Kasiman kecewa. Karena yang mengelola program desa perkasa tersebut 

sebelumnya sudah memiliki pekerjaan, padahal seharusnya sasaran program desa 
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perkasa tersebut untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga 

program tersebut dapat membantu membuka lapangan kerja untuk masyarakat. 

Kepala Desa mempunyai peran penting dalam menjalin hubungan antara 

desa yang berada diarea ring satu dengan perusahaan hal ini dibuktikan dengan 

wawancara dengan Rumadi yang menyatakan bahwa.
28

 

“Kepala Desa itu memiliki peran penting mas bagi Desa dengan semen. 

Semen meminta agar Kepala Desa yang ada diring satu itu sebisa 

mungkin mengkondisikan warganya gausah ada dema-demo. Kalau misal 

ada masalah supaya diselesaikan secara baik-baik. Biasanya kalau ada 

warga dari desa yang melakukan demo itu kalau nggak Kepala Desanya 

baru njabat ya paling orangnya punya masalah sama semen mas hahaha” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Rumadi, Kepala Desa mememiliki peran 

yang penting dalam menjalain hubungan antara PT Semen Indonesia dengan 

masyarakat sekitar perusahaan. Kepala Desa yang memiliki kewenangan 

tertinggi di desa diharap mampu untuk mengkondisikan warganya untuk tidak 

melakukan aksi demo. Selain itu Kepala Desa menjadi jembatan bagi masyarakat 

dengan CSR PT Semen Indonesia hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan 

Rumadi yang menyatakan sebagai berikut.
29

 

“Kami setiap tiga bulan sekali ada rapat semua Kepala Desa se ring satu 

dengan CSR PT Semen Indonesia biasanya kalau desa mau mendapat 

bantuan atau program disampaikan pada rapat ini terlebih dahulu selain 

itu, membahas tentang perkembangan desa serta aspirasi warga. Pokonya 

semen itu kita butuh apa pengennya gimana yang penting itu niatan baik 

pasti di bantu. ” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rumadi Pemerintah Desa memiliki 

peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan semen. Melalui rapat yang 

dilakukan tiga bulan sekali Kepala Desa bisa menjadi jembatan dan juga 
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penyalur aspirasi masyarakat. Namun pada kenyatannya yang terjadi di Desa 

Kasiman adalah Kepala Desa dirasa kurang mampu untuk bisa menjadi 

membawa aspirasi masyarakat hal ini didukung dari hasil wawancara dengan 

Sulis yang menyatakan
30

 

 

“Disini itu Kepala Desanya diam saja mas seperti ga ada niatan inisiatif 

mau memajukan desa dan orangnya sangat tertutup. Kalau habis rapat 

sama semen hasil rapatnya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. 

Masyarakat tidak pernah diajak musyawarah, kalau desa pengen buat apa 

atau desa mau dapat bantuan dari semen orangnya cuma menyampaikan 

ke perangkat desa saja. 
 

Dalam pemberdayaan masyarakat lokal struktur masyarakat menjadi koordinator 

atau perwakilan. Namun bisa terlihat bahwa yang terjadi pada Program Desa 

Perkasa  di  Desa  Kasiman  pemerintah  desa terlalu  mengambil  peran  dalam 

mengatur  kelompok,  hal  ini  dilihat  dari  kebijakan  Kepala  Desa  yang  

menunjuk perangkat desa menjadi ketua kelompok dan menunjuk anggota 

kelompok berdasarkan keinginannya pribadi tanpa disampaikan kepada 

masyarakat.. Seharusnya program diberikan kepada masyarakat secara terbuka. 

Namun sikap Kepala Desa yang tertutup membuat masyarakat tidak mengetahui 

akan adanya Program Desa Perkasa. Berdasarkan hasil temuan adapun tujuan 

Kepala Desa bersikap tidak transparan yaitu ingin menempatkan orang-orang 

yang dulu menjadi pendukungnya dalam pemilihan Kepala Desa untuk dijadikan 

anggota kelompok penerima Program Desa Perkasa. Seharusnya Kepala Desa 

dan perangkat desa bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan CSR PT 

Semen Indonesia untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat agar 

                                                             
30

Op. Cit wawancara dengan Sulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

program yang diberikan bisa berjalan secara efektif. 

5.6 Sistem klien atau sistem perubahan 

Sasaran utama Program Desa Perkasa yaitu diberikan kepada masyarakat 

area ring satu yang berjumlah tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Jenu, 

Kecamatan Kerek dan Kecamatan Merakurak. Dari tiga kecamatan tersebut 

diwakili masing- masing satu desa. Penentuan tiga desa tersebut melalui social 

mapping yang dilakukan oleh Tim UGM. Hasil survey kemudian di analisis 

dengan melihat berbagai peluang, tantangan, dan daya dukung usaha yang paling 

cocok untuk dijalankan. Koordinasi penentuan program melibatkan Tim UGM, 

dan CSR PT Semen Indonesia. Pada April 2015 kelompok ternak Desa Kasiman 

memutuskan untuk memilih memelihara kambing.Selanjutnya untuk penentuan 

anggota kelompok yang menerima Program Desa Perkasa di Desa Kasiman 

yaitu diputuskan oleh Kepala Desa Kasiman. Pemilihan anggota kelompok 

beserta ketua kelompok tersebut tanpa dilakukan musyawarah. Sehingga Program 

Desa Perkasa tersebut tidak diketahui oleh masyarakat keseluruhan. Adapun latar 

belakang status ekonomi anggota kelompok yaitu mayoritas masyarakat menegah 

keatas, dan semua ketua kelompok merupakan perangkat desa. Padahal 

seharusnya yang tepat menerima Program Desa Perkasa yaitu golongan 

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan masyarakat kurang mampu. 

 

Munculnya keputusan pemilihan anggota kelompok dan ketua kelompok 

yang ditentukan oleh Kepala Desa ini didasarkan pada CSR PT Semen Indonesia 

tidak memiliki ketentuan dan syarat bagi penerima Program Desa Perkasa. Hal 

tersebut menjadikan kewenangan  pemilihan  anggota kelompok  berada pada 
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Kepala Desa. Akibatnya Kepala Desa menunjuk anggota kelompok berdasarkan 

pada keuntungannya pribadi. Padahal seharusnya pemerintah desa melibatkan 

perwakilan masyarakat melalui musyawarah untuk memutuskan jalannya 

Program Desa Perkasa. Sehingga Program Desa Perkasa tepat sasaran dan dapat 

memberdayakan masyarakat desa khususnya Desa Kasiman. 

 

5.7 Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan 

 

Sasaran utama program CSR PT Semen Indonesia adalah masyarakat desa 

area ring satu, area tersebut merupakan wilayah yang paling dekat dengan 

perusahaan dan yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Area 

ring satu berjumlah dua puluh enam desa yang terbagi dalam lima kecamatan. 

Mulai tahun 2018 menurut CSR dua puluh enam desa yang berada di ring satu 

tersebut tidak lagi disebut sebagai desa ring, penyebutan desa ring berganti 

menjadi desa pengembangan perusahaan. Hal ini dinyatakan dengan hasil 

wawancara dengan Siswoyo yang menyatakan bahwa
31

 

“Jadi desa ring satu itu ada dua puluh enam desa dan desa tersebut 

menjadi prioritas program kami mas dan sekarang kami menyebutnya 

bukan desa ring lagi tetapi menjadi desa pengembangan perusahaan. 

Karena kami ingin mengajak masyarakat merubah cara pandang lokasi 

desanya bukan menjadi korban aktivitas perusahaan tetapi menganggap 

bahwa desanya merupakan desa yang belum mampu mengembangkan 

potensi lokal desanya.” 
 

Berdasarkan wawancara dengan Siswoyo dua puluh enam desa yang 

berada di area ring satu merupakan sasaran utama program CSR PT Semen 

Indonesia. Dua puluh enam desa tersebut kedepan akan dikembangangkan 
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potensi lokalnya. Karena sejauh ini sebagian besar desa pengembangan 

perusahaan ini belum mampu memanfaatkan potensi sumberdaya lokal untuk 

dikembangkan. Adapun harapan kedepan desa pengembangan perusahaan dapat 

menghasilkan produk yang dapat diunggulkan, hal tersebut dingkapkan Siswoyo 

bahwa
32

 

“Harapan kami dua puluh enam desa pengembangan perusahaan ini 

memiliki produk yang bisa diunggulkan mas minimal satu desa itu 

menghasilkan satu produk. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira 

desa ini potensinya apa yang bisa dikembangkan. Mungkin di bidang 

makanan apa wisata, atau bisa kebudayaannya. Dengan begitu desa yang 

kami bina bisa mandiri mampu menciptakan kesempatan usaha yang baru. 

Kami tahu banyak potensi desa yang bisa untuk dikembangkan tapi 

mereka selama tidak menyadari maka dari itu kami disini ingin membantu 

menyadarkan mereka dalam mengembangkan potensi tersebut mas” 

 

Berdasarkan  wawancara  dengan  Siswoyo,  CSR  PT  Semen  Indonesia  

menilai masyarakat desa pemberdayaan perusahaan belum menyadari akan 

potensi desa yang mereka miliki. Oleh karena itu CSR PT Semen Indonesia 

membantu desa - desa tersebut untuk menggali potensi desa yang dapat 

dikembangkan. Harapannya desa tersebut memiliki produk yang bisa 

diunggulkan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, baik 

dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. 

Perubahan cara pandang tersebut akan mempengaruhi program CSR yang 

akan diberikan kepada dua puluh enam desa tersebut. Dimana masyarakat yang 

selama ini dianggap dan menganggap lokasi desanya sebagai korban hanya 

sebagai penerima program yang mayoritas bersifat charity, akan berubah 

menjadi menjadi stakeholder penting dalam menjalankan program yaitu terlibat 
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dalam merumuskan program yang akan diberikan. 

5.8 Peran masyarakat 

 

Pada Program Desa Perkasa masyarakat hanya berperan sebagai penerima 

program mereka tidak ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan. Pembuatan 

program dilakukan dengan pendekatan top down. Hal ini didukung dalam 

wawancara dengan Dasmuri yang menyatakan bahwa
33

 

“dulu yang membuat program itu ya semen sama pendamping mas 

masyarakat tidak terlibat kami hanya tinggal menjalankan. Semua yang 

ngatur sana mas seperti pembelian kambing dan keperluan ternak. Misal 

ada ada masalah seperti kambing sakit itu ya pendamping yang ngobati. 

Pokoknya kita itu tinggal menjalankan sesuai apa kata mereka mas” 
 

Berdasarkan  wawancara  dengan  Dasmuri,  bahwa  peran  masyarakat  

dalam Program Desa Perkasa hanya sebagai penerima program. Perumusan 

program serta pembelian keperluan ternak semua dilakukan oleh pendamping 

tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu dalam menjalankan program ternak 

masukan dari peternak tidak pernah diterima oleh pihak pendamping UGM. Hal 

ini dinyatakan dalam wawancara dengan Dasmuri yang menyatakan bahwa
34

 

“ya dulu sebenarnya kami juga memberi masukan seperti pembuatan 

kandang, pembelian kambing tapi masukan kami ga pernah dijalankan 

mas. mereka selalu punya alasan untuk nolak. ya kami tahu mereka kan 

kuliah dan pasti ilmu mereka lebih banyak. tapi terkadang kan yang 

namanya praktek sama teori itu berbeda, akhirnya ya nurut aja mas apa 

kata mereka entah nanti jadinya gimana pasrah saja hahaha. Jadi bila ada 

permasalahan yang ngatasi semua ya pendamping mas” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dasmuri, pendamping tidak pernah 

menerima masukan dari masyarakat terkait pengelolaan ternak. Semua kegiatan 

yang berkaitan dengan ternak diatur oleh pendamping sehingga masyarakat 
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hanya tinggal menjalankan program saja sesuai dengan arahan pendamping. 

Mengenai hal tersebut menurut pendamping yang kurang menerima masukan 

dari masyarakat dikarenakan pengetahuan terkait peternakan sangat rendah hal 

ini didukung dari pernyataan Zein yang menyatakan bahwa
35

 

“pengetahuan ilmu tentang ternak kelompok yang ada didesa kasiman 

masih sangat rendah mas. Seperti memberikan pakan pada kambing juga 

kelompok banyak yang memberikan daun-daunan seadanya seperti daun 

ketela padahal itu mengandung zat sianida makanya dulu pernah ada yang 

sampai mati karena daun ketela mengandung racun. Dan mereka dalam 

melakukan penjualan melihat pasar sangat rendah, kelompok sangat 

berani menjual kambing dengan harga yang rendah.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein, pengetahauan tentang ilmu 

ternak kelompok didesa kasiman sangat rendah. Terlihat ditemukan kambing 

peternak yang sampai mati karena diberikan pakan seadanya selain itu 

pengetahuan melihat harga kambing juga sangat rendah peternak sangat berani 

menjual ternak dengan harga yang sangat rendah. Terkait masalah kurangnya 

pengetahuan kelompok ternak dalam hal pengelolaan kambing seharusnya 

pendamping dan masyarakat bisa melakukan diskusi terkait kegiatan dalam 

pengelolaan ternak. Apabila ada permasalahaan dapat diselesaikan secara 

bersama namun sikap pendamping yang tidak pernah menerima masukan dari 

peternak membuat semua kegiatan ataupun masalah yang mengatur adalah 

pendamping. 

 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat dominasi kekuasaan oleh 

pendamping UGM terkait teknis Pelaksanaan Program Desa Perkasa karena 

penguasaan kapasitas ilmu pengetahuan ilmu peternakan dan pemegang 

management keuangan program. Hal ini menyebabkan melemahnya kelompok 
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ternak dan juga Perangkat Desa membuat segala kegiatan yang berkaitan dengan 

kelompok ternak ditentukan oleh pihak pendamping. 

5.9 Peran pekerja sosial 

Program Desa Perkasa merupakan program pemberdayaan dan 

pendampingan. Terdapat dua perkerja sosial yang terlibat dalam program tersebut 

yaitu CSR PT Semen Indonesia dan pendamping program dari Universitas 

Gadjah Mada. Dua perkerja sosial ini  masing-masing  memeliki  peran  yang  

berbeda.  Peran  dari  pendamping  dalam program ialah sebagai perencanaan 

awal program dengan melakukan social mapping dan pendamping dalam hal 

teknis pelaksanaan program hal ini didukung dari pernyataan Zein yang 

menyakan bahwa
36

 

“dalam perencanaan kami pertama melakukan social mapping setelah itu 

baru kami menentukan program. Kami juga akan  mendampingi dalam hal 

teknis pelaksanaan program dimulai dari pembuatan kandang perawatan   

sampai pemasaran bila ada kelompok yang kesulitan akan langsung kami 

bantu dan terkadang kami juga mengadakan diskusi dan sharing dengan 

peternak, dengan adanya pendampingan ini program pemberdayaan yang 

kami berikan bisa lebih efektif.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein, pendamping Program Desa 

Perkasa berperan sebagai perencanaan awal program dengan melakukan social 

mapping terlebih dahulu. Namun yang terjadi dalam proses awal perencanaan 

melakukan social mapping masyarakat atau Pemerintah Desa tidak dilibatkan 

social mapping. Hal ini didukung dari hasil wawancara Tono yang menyatakan 

“dulu ya katanya programnya ini berdasarkan hasil survey mas yang 

melakukan survey ya pendamping dari UGM itu, tapi mereka itu 

melakukanya kapan kami perangkat desa ga ada yang tahu. Tiba-tiba 
dapat kabar kalau desa kasiman dapat bantuan program ternak gitu aja” 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Tono terlihat bahwa Program Desa 

Perkasa ini dibuat masih bersifat top down hal tersebut terlihat pada awal 

perencanaan program hanya dilakukan oleh pihak pendamping dan CSR PT 

Semen Indonesia tanpa melibatkan  masyarakat  maupun  Pemerintah  Desa.  

Padahal  dalam  pemberdayaan masyarakat lokal partisipasi masyarakat sangat 

penting dalam hal perencanaan, agar program pemberdayaan dibuat berdasarakan 

kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Selain sebagai pelaksana teknis pendamping berperan sebagai pengatur 

keuangan. Program Desa Perkasa memiliki nilai anggaran yang sangat besar 

yaitu satu desa diberi lima ratus juta rupiah (Rp 500,000,000) jadi total anggaran 

ketiga desa adalah jumlah satu setengah milyar. Hal ini didukung dari hasl 

wawancara Angga yang menyatakan bahwa
37

 

“untuk anggaran Program Desa Perkasa ini sebesar satu setengah milyar 

mas, jadi masing-masing desa mendapat lima ratus juta tapi uangnya tidak 

diserahkan ke desa gitu enggak. Uangnya itu yang megang pendamping 

digunakan untuk semua biaya operasional dimulai dari pembelian hewan 

ternak, serta kebutuhan perlengkapan ternak dan untuk biaya pembuatan 

kandang ada anggaran tersendiri kami memberikan bantuan dana lima juta 

rupiah untuk satu kelompok” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Angga, pendamping juga memiliki 

peran sebagai pemegang keuangan. Program Desa Perkasa memiliki nilai 

anggaran sebesar 1,5 M (satu setengah milyar)  belum termasuk biaya pembuatan 

kandang sebesar lima juta jadi total 1,65 (satu milyar enam ratus lima puluh juta). 

Namun uang tersebut tidak semata-mata diberikan langsung ke Desa melainkan 

uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional dan perlengkapan ternak. 

                                                             
37 Hasil wawancara dengan Angga selaku Staff Regu Sahabat Prima CSR PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk 
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Menurut Zein
38

 pelaporan keuangan dari pendamping diserahkan Kepala Desa 

untuk disampaikan kepada kelompok. Namu pada  kenyataannya  Kepala  Desa  

tidak  menyampaikan  ke  kelompok.  Sehingga kelompok hanya menerima 

program tanpa mengetahui rincian anggaran yang dikeluarkan oleh pendamping 

maupun CSR PT Semen Indonesia. Hal tersebut di dukung dengan wawancara 

Dasmuri yang menyatakan bahwa.
39

 

“ya programnya itu katanya anggaran sebesar lima ratus juta rupiah mas 

dan lima juta untuk satu kelompok untuk pembuatan kandang. Selama ini 

desa maupun kelompok tidak pernah menerima uang tersebut soalnya 

uangnya itu hanya dipakai untuk keperluan ternak dan biaya 

pendampingan. Masalah habisnya berapa untuk rinciannya kami semua juga 

tidak tahu soalnya kami selama ini belum pernah menerima laporan dari 

pendamping maupun Kepala Desa. Kami disini hanya tinggal menjalankan 

program saja” 
 

Berasarkan hasil wawancara dengan Dasmuri, selama ini masyarakat tidak 

mengetahui laporan rincian keuangan Program Desa Perkasa karena laporan 

keuangan yang dibuat oleh pendamping hanya ditunjukan kepada Kepala Desa 

namun Kepala Desa tidak menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat 

atau kelompok. Seharusnya pendamping membuat laporan keuangan dan 

menyampaikannya kepada Kepala Desa dan kelompok. 

 

Selanjutnya CSR PT Semen Indonesia memiliki peran sebagai fasilitator 

dalam Program Desa Perkasa. Semua kebutuhan pendamping maupun kelompok 

peternak akan di fasilitasi oleh CSR PT Semen Indonesia. Hal ini dukung dari 

hasil wawancara dengan Hari Siswoyo yang menyatakan sebagai berikut.
40

 

“kami akan memfasilitasi masyarakat apa saja kebutuhan mereka, nanti 

                                                             
38 Op. Cit wawancara dengan Zein 
39

Op. Cit wawancara dengan Dasmuri 
40 Op. Cit wawancara dengan Hari Siswoyo 
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apabila ada masalah kami menerima laporan dari pihak pendamping 

bahwa mereka membutuhkan apa maka kami bantu. Kami akan selalalu 

memantau perekembangan kelompok ternak mas. Kami meminta laporan 

secara rutin dari pihak pendamping tentang bagaimana perkembangan 

Program Desa Perkasa. dan juga terkadang kami melakukan monitoring 

langsung kelapangan. Pokoknya kami sagat mendukung dan berusaha 

agar program ini berhasil” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari Siswoyo, CSR PT Semen 

Indonesia memiliki peran sebagai fasilitator masyarakat dalam menjalankan 

Program Desa Perkasa. CSR akan memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat 

dan juga melakukan monitoring tentang perkembangan kelompok Program Desa 

Perkasa. Namun yang terjadi pada kenyataannya CSR PT Semen Indonesia tidak 

pernah melakukan pengawasan secara langsung hal ini didukung dari wawancara   

dari Sulis yang menyatakan
41

  

“lha iku mas jane kan semen iku sebulan sekali atau tiga bulan sekali 

ngecek perkembangan kelompok lha ini enggak mas. Mereka itu kesini 

pertama dan terakhir ya pas waktu pemberitahuan kalau desa kasiman itu 

mau mendapatkan program desa perkasa. Kan kalau semen sering liat ke 

kandang kelompok akan merasa diawasi terus jadi ada penegasannya biar 

nggak bubar. Soalnya yang mengawasi selama ini cuma pendamping dan 

orang sini tidak takut sama pendampingnya” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulis, pada pelaksanaan Program 

Desa Perkasa yang menyebabkan kelompok peternak banyak yang bubar yaitu 

kurangnya pengawasan langsung dari CSR PT Semen Indonesia dan selain itu 

dalam melihat perkembangan kelompok CSR hanya menerima laporan dari 

pendamping. Hal ini menyebabkan kelompok merasa tidak diawasi sehingga 

mereka dengan bebas untuk memilih kambing dipelihara tidak dalam satu 

kelompok (kelompok bubar). Seharusnya CSR PT Semen Indonesia melakukan 

pengawasan secara langsung kekandang secara rutin  agar  masyarakat  merasa  

                                                             
41 Ibid 
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lebih  diawasi  supaya  mereka  lebih  serius  dalam menjalankan program. 

Apabila dilihat secara mendalam berdasarkan hasil temuan dilapangan, 

CSR PT Semen Indonesia terlalu menyerahkan Program Desa Perkasa ini ke 

pendamping UGM. Pemantauan dalam melihat perkembangan kelompok ternak 

hanya dilakukan melalui laporan dari pihak pendamping yang dilakukan secara 

berkala. Selain itu kurangnya ketegasan CSR PT Semen Indonesia dalam 

menjalan Program Desa Perkasa dan tidak ada aturan yang dibuat secara jelas 

mengenai SOP (standar operational prosedur) dalam menjalankan Program Desa 

Perkasa. Hal terlihat tidak ada peloporan yang jelas yang diketahui oleh 

masyarakat dan ada beberapa kelompok ternak di Desa Kasiman yang sudah 

bubar dan  Selama ini tidak pernah ada tindakan dari CSR PT Semen Indonesia 

dalam memberikan penekanan untuk tercapainya masyarakat yang mandiri kokoh 

dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari Program Desa Perkasa. 

5.10 Media perubahan 

Kegiatan pendampingan Program Desa Perkasa pada perencanaannya 

berlangsung hingga masyarakat benar-benar siap dan mandiri dalam pengelolaan 

kambing secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pendamping maupun CSR 

PT Semen Indonesia. Namun dalam prosesnya hingga terbitnya laporan Program 

Desa Perkasa dari pihak pendamping, masyarakat belum mampu mandiri dalam 

melaksanakan  program.  Karena  hingga  program  berakhir  4  indikator  

capaian keberhasilan belum dapat tercapai sepenuhnya dari semua kelompok, 

indikator capaian yang dirumuskan pendamping diantaranya yaitu
42

  

                                                             
42 Loc.cit. Laporan Desa Perkasa Hlm 9. 
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1. Terbentuknya  kelompok  usaha  peternakan  di  Desa  

Temandang,  Desa Socorejo, dan Desa Kasiman yang solid. 

2.  Berkembangnya skala dan jenis usaha peternakan yang dijalankan 

oleh kelompok binaan. 

3. Meningkatknya pendapatan kelompok binaan secara bertahap. 

4. Berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kelompok binaan 

dalam mengelola usaha peternakan. 

Pada pelaksanaan Program Desa Perkasa banyak kelompok kurang 

memiliki kerjasama yang baik akibatnya kambing tidak dikelola bersama dalam 

satu kandang. Hal tersebut tidak sesuai perencanaan awal bahwa kambing 

dikelola secara berkelompok. Awal mula kambing dibagi pada masing-masing-

masing anggota kelompok karena terdapat kambing yang bunting dan menurut 

anggota kelompok pengelolaan lebih intensif jika dilakukan dirumah, akhirnya 

kambing dibagi pada masing-masing anggota kelompok. Namun mayoritas 

anggota kelompok tidak mengembalikan kambing ke kandang kelompok tetapi 

dikelola secara pribadi dirumah masing-masing. Seiring berjalannya waktu 

kambing-kambing tersebut dijual dan hasil penjualan kambing tidak dibelikan 

kambing lagi untuk dikelola secara berkelanjutan, seperti yang dijelaskan oleh 

Dasmuri bahwa
43

 

“Program ini ga berhasil mas saat program masih berjalan banyak 
kelompok yang telah bubar mas. Mereka kebanyakan meminta supaya 

kambing dipelihara dirumah masing-masing dengan dibagi rata. Lalu 

dalam hal pembuatan pakan fermentasi  juga  tidak  ada  bisa  dipraktikan  

karena  kambingnya  tidak  mau makan, disini juga tidak ada 

pemberdayaan pembuatan pupuk kompos seperti desa yang lain 

                                                             
43 Op. Cit wawancara dengan Dasmuri 
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Berdasarkan pernyataan Dasmuri Program Desa Perkasa di Desa 

Kasiman ini tidak berhasil karena saat program berjalan banyak kelompok yang 

bubar sebab kambing dikelola secara pribadi dirumah masing-masing kemudian 

kambing dijual dan tidak dibelikan kambing lagi, sehingga Program Desa 

Perkasa berhenti. Bisa terlihat bahwa kurangnya kerjasama dan tanggung jawab 

antar anggota kelompok salah satunya yaitu pada kelompok Langgen Jaya, 

menurut Masidi selaku anggota kelompok bahwa:
44 Kelompok saya tergolong 

kurang solid mas, soalnya yang mengelola kambing hanya saya, akibatnya 

pertumbuhan kambing kurang optimal bahkan cenderung kurus. Selama ini saya 

lebih banyak dibantu oleh istri dan anak-anak saya mas, anggota lain sibuk 

dengan urusan masing-masing. Kurangnya kerjasama kelompok ini terjadi pada 

mayoritas kelompok di Desa Kasiman, seperti yang juga terjadi pada kelompok 

Maju Makmur menurut Zein bahw
45

 

“anggota kelompok terdiri dari 5 orang, pada peiode I yang aktif 

mengelola kambing hanya ketua yaitu Pak Dasmuri, sehingga beliau 

merasa kewalahan mengurus ternak sebanyak 10 ekor, terutama kesulitan 

dalam mencari rambanan. Pada periode II, Pak Dasmuri tidak mau lagi 

memelihara ternak karena masih trauma, kambing hasil pembelian 

dibagikan ke 4 anggota lainnya dan dipelihara sendiri di rumah masing-

masing.” 
 

Selain permasalahan kurangnya kerjasama kelompok, pemanfaatan 

teknologi tepat  guna  yaitu  pembuatan pakan  fermentasi  untuk  mempercepat  

perkembangan kambing dan untuk menekan biaya pengeluaran pakan tidak 

berhasil dijalankan di Desa Kasiman karena kambing tidak mau makan. Menurut 

                                                             
44 Op. Cit wawancara dengan Masidi 
45 Op. Cit wawancara dengan Zein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

pendamping bahwa sebenarnya butuh kesabaran dan ketekunan untuk 

memberikan pakan fermentasi tersebut, karena pada awalnya kelompok sendiri 

yang meminta ternak kambing jawa, padahal kita ingin memberikan kambing 

domba sebaba sudah terbukti mau diberikan pakan fermentasi. Karena hal 

tersebut seharusnya kelompok lebih sabar untuk mencoba memberikan pakan 

fermentasi. 

Disamping itu pembuatan pupuk organik yang tidak dijalankan di Desa 

Kasiman karena kelompok tidak mau menjalankan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Samsul bahwa
46

mayoritas anggota kelompok tidak ingin diberikan edukasi 

membuat kompos karena mereka tidak mau ribet. Sebenarnya ada yang pengen 

tapi karena tidak ada persetujuan dari anggota kelompok lain maka tidak bisa 

dijalankan. Menurut Samsul hal tersebut sangat disayangkan karena rencananya 

pendampingan berlangsung hingga masyarakat benar-benar siap dan mandiri 

dalam pengelolaan kambing secara berkelanjutan tanpa bergantung pada 

semen namun  kenyataannya dengan  adanya pendamping dalam rentang waktu 

yang lama tersebut masyarakat kurang memanfaatkannya dengan baik. Sehingga 

pengelolaan ternak dikatakan selesai hingga tahap anggota kelompok banyak 

yang menjual kambing dan tidak dibelikan kambing kembali. Program Desa 

Perkasa di Desa Kasiman tidak berjalan secara efektif, program pemberdayaan 

hanya dijalankan jangka pendek yaitu hanya berlangsung selama dua tahun 

sehingga adanya program tersebut kurang membawa perubahan terhadap kondisi 

ekonomi anggota kelompok. 

                                                             
46 Hasil wawancara dengan Samsul selaku Pendamping Program Desa Perkasa 
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5.11 Strategi perubahaan 

Sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh, dan besar di tengah-tengah 

masyarakat, perseroan harus senantiasa berupaya memberikan kontribusi optimal 

kepada masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat perlu untuk 

disosialisasikan agar bisa diterima dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi 

publik pada program tersebut. Perusahaan melakukan identifikasi forum-forum 

yang sering digunakan masyarakat untuk membahas kepentingan publik. 

Berdasarkan forum tersebut, perusahaan dapat menyerap aspirasi sekaligus 

mensosialisasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat. 

Namun pada Program Desa Perkasa ini program langsung ditentukan oleh 

CSR PT Semen Indonesia melalui pemetaan sosial yang dilakukan oleh pihak 

UGM. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut kemudian disampaikan kepada 

Kepala Desa yang menerima Program Desa Perkasa. Jadi Program Desa Perkasa 

dirumuskan oleh CSR PT Semen Indonesia tanpa melibatkan aspirasi 

masyarakat. Sehingga Program Desa Perkasa ini bersifat top down, yaitu 

masyarakat hanya sebagai objek tanpa dilibatkan dalam perumusan dan 

perencanaan program. 

Adapun pembentukan kelompok penerima Program Desa Pekasa tidak 

dilakukan  CSR  PT  Semen  Indonesia,  namun  pembentukan  kelompok  

tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan musyawarah di tingkat 

desa. Menurut hasil wawancara Hari Siswoyo menyatakan bahwa,
47

 

“Untuk pembentukan kelompok kami disini menyerahkan kepada 
pemerintah desa mas jadi biar melakukan musdes, karena kami merasa 

                                                             
47 Op. CIt wawancara dengan Hari Siswoyo 
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pemerintah desalah yang tahu nanti siapa saja masyarakat yang dianggap 

mampu untuk menerima program ini. Setalah pemerintah desa 

menyerahkan data kelompok setelah itu kami yang akan menangani 

proses selanjutnya” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari Siswoyo untuk pembentukan 

kelompok Program Desa Perkasa diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan 

melakukan musyawarah dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena 

Pemerintah Desa lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa itu 

sendiri, sehingga diharapkan implementasi program Desa Perkasa ini tepat 

sasaran. Namun yang terjadi adalah pembentukan kelompok yang ada di Desa 

Kasiman dibentuk langsung oleh Kepala Desa tanpa melakukan musyawarah 

terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara 

dengan Sulis yang menyatakan sebagi berikut.
48

 

 

“Setelah saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, saya disuruh pak inggih 

untuk mencari anggota kelompok. Namun Setelah saya usulkan, ternyata 

usulan saya malah ditolak dan diganti dengan nama-nama pilihan 

orangnya sendiri yang dipilih itu kebanyakan orang yang dekat sama dia 

dan juga anak buahnya  dan pemilihannya juga tanpa memandang status 

ekonomi mereka. Mereka itu kebanyakan adalah pendukung politik saat 

pencalonan Kepala Desa dulu mas.” 
 

Berdarkan hasil wawancara dengan Sulis, pemilihan anggota kelompok 

ternak di  Desa  Kasiman  dipilih  secara  langsung  oleh  Kepala  Desa  tanpa  

dilakukannya musyawarah terlebih dahulu. Pembentukan kelompok yang dipilih 

secara langsung oleh Kepala Desa membuat kelompok yang dibentuk tidak ada 

keseriusan dalam menjalankan program hal ini didukung dari pernyataan sulis 

yang menyatakan
49 anggota kelompok ternak desa sini itu seperti tidak ada 

keseriusan mas dalam menjalankan program, tidak ada motivasi kelompok. 

                                                             
48 Op. Cit wawancara dengan Sulis 
49 Ibid 
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Soalnya mereka mikirnya penting sudah diberikan kambing. 

Padahal seharusnya sosialisasi dan pelibatan elemen-elemen masyarakat 

dalam penyusunan program secara berkelanjutan akan mempertinggi akurasi 

program berdasarkan tingkat dan perkembangan kebutuhan masyarakat, 

memberikan informasi tentang penyesuaian program yang belum sesuai, 

perbaikan program yang belum terlaksana dengan baik dan mempertinggi 

kepuasan masyarakat. Sosialisasi penyusunan   dan   evaluasi   program   akan   

meningkatkan   pemahaman   program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk 

CSR yang dapat mengurangi sumber- sumber bias yang mempengaruhi ketidak 

puasan. 

5.12 Teknik Perubaan 

Pada awal pelaksanaan Program Desa Perkasa periode satu dibentuk tiga 

kelompok, kemudian ketiga kelompok tersebut melakukan kunjungan bersama 

pemerintah desa dan pendamping program ke Fakultas Peternakan Universitas 

Gadjah Mada untuk diberikan sosialisasi dan pelatihan. Hal tersebut didukung 

dari hasil wawancara dengan Suyitno yang menyatakan bahwa.
50

 

“Setelah kelompok dibentuk kami perwakilan kelompok melakukan 
kunjungan ke Fakultas Peternakan UGM mas, kami diberikan 

sosialisasi dan pelatihan tentang pemeliharaan ternak. Selain itu 

kami juga melakukan studi banding di peternak yang telah berhasil 

menjalankan pemeliharaan ternak. Sosialisasi ini diikuti oleh 

kelompok dari Desa Kasiman, Temandang dan Sucorejo yang tahap 

pertama dan beberapa perangkat desa.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyitno bahwa sebelum dimulainya 

Program Desa Perkasa, kelompok yang sudah terbentuk melakukan kunjungan ke 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada untuk diberikan sosialisasi serta 
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studi banding ke peternak ayam, kambing dan itik   yang telah berhasil 

dibimbing oleh pihak UGM. Kunjungan ini dilakukan untuk pengenalan dan 

pembelajaran dalam pemeliharaan ternak. 

 

Pasca kunjungan ke peternak di Yogyakarta, kelompok yang telah dibentuk 

tersebut melakukan musyawarah untuk memutuskan ternak apa yang akan dipilih 

dalam menjalankan Program Desa Perkasa. Hal ini didukung dari hasil 

wawancara dengan Darkup yang menyatakan bahwa
51

 

“Setelah kami melakukan studi banding, kami disuruh milih mas sama 

pendamping, mau ngerawat ternak apa ayam joper, bebek, apa kambing 

untuk kambing ada yang penggemukan dan perkembangbiakan. Jadi kami 

disuruh rungdingan terlebih dahulu sama anggota kelompok untuk 
memutuskan ternak apa yang akan dipilih. semua kelompok ternak di Desa 

Kasiman memilih ternak kambing mas.” 

Berdasarkan wawancara dengan Darkup, setelah kelompok diberikan 

sosialisasi dan studi banding di Yogyakarta. Kelompok melakukan musyawarah 

untuk memutuskan ternak apa yang akan dipilih degan pilihan yaitu ternak ayam, 

itik dan kambing. Pada pelaksaannya di Desa Kasiman semua kelompok memilih 

untuk memelihara kambing. Setelah itu pendamping melakukan pelatihan kepada 

tiga kelompok pada periode pertama. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk 

melatih kemampuan pengelolaan ternak pada kelompok periode satu yang 

harapannya kedepan akan ditularkan kepada kelompok periode selanjutnya. 

 

Pada kenyataannya kelompok periode selanjutnya tidak mendapatkan 

pelatihan pengelolaan kambing, karena kelompok periode pertama tidak 

menularkan pengalamannya mengelola ternak kepada kelompok periode 

selanjutnya. Sehingga kelompok pada periode kedua dan ketiga langsung 
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menjalankan praktik pengelolaan ternak kambing tanpa menerima pelatihan dari 

pihak pendamping. Seperti pernyataan Dasmuri bahwa
52

 

 

“dulu kami yang kelompok tahap dua tidak ada pelatihan mas jadi kita 

langsung praktik pemeliharaan kambing katanya pendamping langsung 

sambil praktik diberikan arahan. Kami juga tidak pernah melakukan diskusi 

antar kelompok baik satu desa maupun desa lain yang juga menjalankan 

ternak kambing. “ 
 

Sehingga pelatihan pengelolaan ternak hanya dilakukan pada periode 

pertama, periode kedua dan ketiga langsung menjalankan program pengelolaan 

ternak yang didampingi oleh pendamping. Selain itu selama pelaksanaan Program 

Desa Perkasa, koordinasi antar kelompok seperti diskusi dan evaluasi program 

tidak pernah dilakukan. Hal tersebut  menunujukkan  bahwa  tidak  adanya  

partisipasi  anggota  kelompok  dalam menjalin koordinasi dan kerjasama dengan 

kelompok lain. Seharusnya pendamping melakukan penguatan kelompok dengan 

cara melakukan kegiatan diskusi rutin ataupun evaluasi antar kelompok satu desa 

maupun desa lain yang juga menjalankan Program Desa Perkasa. Sehingga 

dengan adanya pertemuan rutin antar kelompok dalam satu desa ataupun desa 

lain, dapat menjadi sarana untuk bertukar pikiran sekaligus mempererat kerjasama 

antar anggota kelompok maupun antar kelompok. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan memuat temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti selama 

melakukan proses penelitian di Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban dan CSR PT Semen Indonesia Persero Tbk serta instansi terkait mengenai 

penelitian. Sedangkan rekomendasi memuat saran-saran  yang peneliti 

tawarkan  sebagai masukan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat 

melalui program pemberdayaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. 

6.1 Kesimpuln 

 

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui community development 

dilihat dari model  pemberdayaan masyarakat  lokal menurut Jack Rothman yaitu 

terdapat 12 (dua belas) parameter diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Orientasi tujuan 

 

Program Desa Perkasa memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan 

masyarakat yang kokoh mandiri dan sejahtera, namun dengan adanya program 

tersebut di Desa Kasiman masih belum memberikan perubahan yang lebih baik 

terhadap kesejahteraan kelompok pengelola ternak kambing. Hal ini disebabkan 

pada proses berjalannya Program Desa Perkasa kelompok banyak mengalami 

permasalahan yang menghambat perkembangan program yaitu mayoritas 

kelompok kesulitan memenuhi pakan ternak kambing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Asumsi mengenasi struktur masyarakat dan kondisi masalah  

Awal permasalahan Program Desa Perkasa di Desa Kasiman yaitu 

kelompok akan diberikan ternak kambing domba yang mudah perwatannya dan 

cocok dengan pakan fermentasi, namun kelompok menolak karena harga jual 

kambing domba rendah, jadi mereka mengajukan permintaan untuk mengelola 

kambing jawa karena memiliki harga jual yang tinggi. Setelah permintaan 

kambing jawa dikabulkan, permasalahan selanjutnya yaitu mayoritas kelompok 

kesulitan pakan, pihak pendamping sudah mempersiapkan dengan memberikan 

pakan fermentasi. Namun kambing jawa tersebut tidak mau makan fermentasi, 

akibatnya hal  tersebut  membuat  kelompok  kesulitan dan  kurangnya peran 

pendamping untuk membimbing dan mencarikan solusi, sehingga menyebabkan 

satu per satu kelompok buba 

c.  Asumsi mengenai kepentingan masyarakat 

Masyarakat di Desa Kasiman mengharapkan untuk bekerja menjadi 

karyawan PT Semen Indonesia dan tanpa disadari mereka menggantungkan 

nasibnya kepada PT Semen Indonesia. Namun masyarakat Desa Kasiman sendiri 

tidak aktif dalam merespon aktivitas PT Semen Indonesia, jadi masyarakat Desa 

Kasiman sangat pasif untuk mengutarakan keluhan dan keinginannya kepada CSR  

PT  Semen  Indonesia.  Sedangkan  CSR  PT  Semen  Indonesia  akan 

memperhatikan kelompok masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

citra buruk perusahaan. Sehingga desa yang tidak aktif merespon aktivitas PT 

Semen Indonesia akan mendapatkan sedikit kemungkinan untuk diperhatikan oleh 

CSR PT Semen Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d.   Konsepsi mengenai kepentingan umum 

 
Keberadaan PT Semen Indonesia secara tidak langsung membuat 

masyarakat menggantungkan nasibnya kepada PT Semen Indonesia terkait 

bantuan dan menjadi karyawan di PT Semen Indonesia. Mengenai bantuan CSR 

PT Semen Indonesia memberikan dana setiap satu tahun sekali untuk desa yang 

ada di area ring satu untuk dimanfaatkan membuat program yang sifatnya 

pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi selama ini 

masyarakat menggunakan dana tersebut hanya sebagai pembangunan yang 

bersifat fisik. Selain itu masalah tenaga kerja masyarakat tidak perlu khawati 

karena CSR PT Semen Indonesia akan memberdayakan masyarakat serta 

rmerubah mindset masyarakat area ring 1 untuk dapat menjadi mandiri tanpa 

bergantung kepada perusahaan. 

a.  Orientasi terhadap struktur kekuasaan  

Di Desa Kasiman pemerintah desa terlalu mengambil peran dalam 

mengatur kelompok Program Desa Perkasa, hal ini dilihat dari kebijakan Kepala 

Desa yang menunjuk perangkat desa menjadi ketua kelompok dan menunjuk 

anggota kelompok berdasarkan keinginannya pribadi tanpa disampaikan kepada 

masyarakat. Berdasarkan hasil temuan adapun tujuan Kepala Desa bersikap 

tidak transparan  yaitu ingin menempatkan orang-orang yang dulu menjadi 

pendukungnya dalam pemilihan Kepala Desa untuk dijadikan anggota kelompok 

penerima Program Desa Perkasa. 

b. Sistem klien atau sistem perubahan 

Sasaran utama Program Desa Perkasa yaitu diberikan kepada masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



area ring 1, berdasarkan hasil social mapping Desa Kasiman menjadi salah satu 

penerima program. Pada penentuan anggota kelompok yang menerima Program 

Desa Perkasa di Desa Kasiman yaitu diputuskan oleh Kepala Desa. Pemilihan 

anggota kelompok beserta ketua kelompok tersebut tanpa dilakukan 

musyawarah. Sehingga Program Desa Perkasa tersebut tidak diketahui oleh 

masyarakat keseluruhan. Munculnya keputusan yang ditentukan oleh Kepala 

Desa ini didasarkan pada CSR PT Semen Indonesia tidak memiliki ketentuan dan 

syarat bagi penerima Program Desa Perkasa. Hal tersebut menjadikan 

kewenangan pemilihan anggota kelompok berada pada Kepala Desa. 

c. Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan 

Dua puluh enam desa yang berada di area ring satu merupakan sasaran 

utama program CSR PT Semen Indonesia. Namun mulai tahun 2018 menurut 

CSR PT Semen Indonesia dua puluh enam desa yang berada di ring satu tersebut 

tidak lagi disebut sebagai desa ring, penyebutan desa ring berganti menjadi desa 

pengembangan perusahaan. Dua puluh enam desa tersebut kedepan akan 

dikembangangkan potensi lokalnya, karena sejauh ini sebagian besar 

desapengembangan perusahaan ini belum mampu memanfaatkan potensi sumber 

daya lokal untuk dikembangkan. 

d. Peran masyarakat 

Pada Program Desa Perkasa masyarakat hanya berperan sebagai penerima 

program mereka tidak ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan. Pembuatan 

program dilakukan dengan pendekatan top down. Perumusan program serta 

pembelian keperluan ternak semua dilakukan oleh pendamping tanpa melibatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat. Sehingga masyarakat hanya tinggal menjalankan program saja 

sesuai dengan arahan pendamping. Dominasi pendamping UGM tersebut 

menyebabkan melemahnya peran kelompok ternak dan juga perangkat desa 

membuat segala kegiatan yang berkaitan dengan kelompok ternak ditentukan 

oleh pihak pendamping. 

e. Peran pekerja sosial 

Terdapat dua perkerja sosial yang terlibat dalam program tersebut yaitu 

CSR PT Semen Indonesia dan pendamping program dari pihak UGM. 

pendamping Program Desa Perkasa berperan sebagai perencanaan awal program 

dengan melakukan social mapping, sebagai pengatur keuangan dan sebagai 

pendamping Program Desa Perkasa. Selanjutnya CSR PT Semen Indonesia 

memiliki peran sebagai fasilitator dalam Program Desa Perkasa. Semua 

kebutuhan pendamping maupun kelompok peternak akan di fasilitasi oleh CSR 

PT Semen Indonesia. 

f. Media perubahan 

Pada pelaksanaan Program Desa Perkasa banyak kelompok kurang 

memiliki kerjasama yang baik, seiring berjalannya waktu kambing tidak dikelola 

bersama dalam satu kandang. Sehingga Program Desa Perkasa di Desa Kasiman 

ini tidak berhasil karena saat program berjalan banyak kelompok yang bubar 

sebab kambing dikelola secara pribadi dirumah masing-masing kemudian 

kambing dijual dan tidak dibelikan kambing lagi, sehingga Program Desa 

Perkasa berhenti. 

g. Strategi perubahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program-program pemberdayaan masyarakat perlu untuk disosialisasikan 

agar bisa diterima dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi publik pada 

program tersebut. Perusahaan melakukan identifikasi forum-forum yang sering 

digunakan masyarakat untuk membahas kebutuhan masyarakat. Namun pada 

Program Desa Perkasa ini program langsung ditentukan oleh CSR PT Semen 

Indonesia melalui pemetaan sosial  yang dilakukan oleh pihak UGM.  Jadi 

Program Desa Perkasa dirumuskan oleh CSR PT Semen Indonesia tanpa 

melibatkan aspirasi masyarakat. Sehingga Program Desa Perkasa ini bersifat top 

down, yaitu masyarakat hanya sebagai objek tanpa dilibatkan dalam perumusan 

dan perencanaan program.   

h. Teknik Perubaan 

Pada awal pelaksanaan Program Desa Perkasa periode satu dibentuk tiga 

kelompok, kemudian ketiga kelompok tersebut melakukan kunjungan bersama 

pemerintah desa dan pendamping program ke Fakultas Peternakan UGM untuk 

diberikan sosialisasi dan pelatihan. Kelompok periode selanjutnya tidak 

mendapatkan pelatihan pengelolaan kambing, karena kelompok periode pertama 

tidak menularkan pengalamannya mengelola ternak kepada kelompok periode 

selanjutnya. Sehingga kelompok pada periode kedua dan ketiga langsung 

menjalankan praktik pengelolaan ternak kambing tanpa menerima pelatihan dari 

pihak pendamping. 

 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peneliti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat menjadi 

alternatif dalam memperbaiki pemberdayaan masyarakat melalui program 

pemberdayaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk kedepan. 

Pertama, sebelum program diberikan kepada masyarakat, pendekatan 

awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik sangat 

penting untuk dilakukan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara CSR PT 

Semen Indonesia mengajak Pemerintah Desa yang akan menerima program 

bersama perwakilan masyarakat untuk melakukan sosialisasi program serta 

menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi CSR PT Semen 

Indonesia perlu untuk terjun langsung ke masyarakat agar dapat memastikan 

bagaimana program dapat tersalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan 

kriteria penerima program. Sebab jika CSR PT Semen Indonesia hanya 

menyampaikan program kepada kepala desa, belum tentu kepala desa 

menyampaikan program kepada masyarakat, seperti yang terjadi di Desa 

Kasiman tersebut sehingga tanpa pantauan dari CSR PT Semen Indonesia kepala 

desa dapat memanfaatkan otoritas kekuasaannya untuk menentukan sendiri 

bagaimana jalannya program. 

Kedua, Berhubungan dengan permasalahan pengelolaan kelompok, 

pembentukan kelompok sebaiknya tidak ditentukan dari atas atau kesewenangan 

perangkat desa, karena rentan terhadap timbulnya konflik dan benturan 

kepentingan. Seharusnya dalam untuk mengelola peternakan kambing bisa 

diperioritaskan kepada masyarakat bukan perangkat desa. Pembentukan 

kelompok dilakukan dengan cara terbuka dengan musyawarah agar tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menimbulkan kecemburuan sosial. 

Ketiga, pada pelaksanaan Program Desa Perkasa pertemuan rutin antar 

anggota kelompok beserta pendamping juga penting untuk dilakukan agar dapat 

menjadi sarana bagi pendamping untuk memberikan pelatihan, bimbingan dan 

motivasi kepada kelompok agar pengelolaan ternak kambing berjalan maksimal. 

Selain itu melalui pertemuan rutin tersebut dapat mempererat kerjasama dan 

koordinasi antar anggota kelompok maupun antar kelompok. Selain itu Hal 

tersebut penting untuk dilakukan sebab selama pelaksanaan program kurangnya 

kerjasama antar anggota kelompok tidak terjalin  dengan  baik.  Selain  itu  

manfaat  pertemuan  rutin  antar kelompok  dengan pendamping juga untuk 

memecahkan masalah ataupun kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan 

ternak. Sehingga kerjasama dan koordinasi yang baik dapat tercapai untuk 

memaksimalkan pelaksanaan program pengelolaan ternak. 

Keempat, Pada pelaksaan Program Desa Perkasa CSR PT Semen 

Indonesia sebagai pihak penyedia dana perlu melakukan pengawasan dan 

memantau perkembangan kelompok ternak secara langsung, hal ini perlu 

dilakukan agar masyarakat lebih serius dalam menjalankan program. Sehingga 

dapat meminimalisir permasalahan kelompok pada pelaksanaan program. Sebab 

selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh pendamping dan dalam memantau 

perkembangan Program Desa Perkasa CSR hanya menerima laporan secara 

berkala dari pendamping tanmpa melihat kelapangan. 
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