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RINGKASAN LAPORAN  HASIL PENELITIAN 

 
 

SOCIAL MAPPING  PENYUSUNAN PROGRAM  
  CSR  (Corporate Social Responsibility)  

PT. HUTAN RINDANG BANUA  KALIMANTAN SELATAN  
__________________________________________________________________ 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan PT Hutan Rindang Banua   yang melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan tanaman dalam bentuk IUPHHK-HTI di wilayah Kalimantan 

Selatan  diharapkan dapat  memberikan dampak perekonomian, sosial  dan 

pengembangan wilayah yang sangat besar. Dampak perekonomian berupa 

terbukanya lapangan kerja dan  bertambahnya sarana perekonomian seperti sarana 

pasar, perbankan, koperasi dan lain sebagainya. Sedangkan dampak sosial di 

kawasan IUPHHK-HTI  terlihat dengan membaiknya prasarana dan sarana sosial 

seperti sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan lain sebagainya yang dapat 

diwujudkan melalui  program Corporate Social Responsibility ( CSR) 

Berdasarkan konsep Trinidas and Tobaco Bureau of Standards (TTBS) CSR 

atau Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk 

bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan 

ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan 

keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.  

CSR adalah tanggung jawab social perusahaan untuk berkontribusi bagi 

pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan 

perusahaan, keluarga karyawan, masyarakat lokal dan masyarakat luas dalam 

rangka peningkatan kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan mempunyai arti adanya 

kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat 

menanggapi keadaan sosial yang ada, dapat menikmati serta memanfaatkan 

lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus 

memeliharanya. Dengan kata lain CSR merupakan cara perusahaan mengatur 

proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. 
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Dasar hukum CSR antara lain UUD 1945 pasal 33, UU No. UU NO 32 TAHUN 

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,UU No. 22/2001 

tentang minyak dan gas bumi,UU No. 25/2007 tentang penanaman modal,UU No. 

40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permen BUMN No. 5/2007 tentang 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan.Dalam berbagai peraturan ini pada dasarnya telah tersirat berbagai 

upaya yang harus dilakukan pemerintah dan perusahaan (swasta/BUMN) untuk 

melakukan usaha pengembangan dan pemberdayaan masyarakat baik pada aspek 

sosial, pendidikan,ekonomi,kesehatan,kelembagaan dan lain-lain. Hal terpenting 

dari konsep CSR adalah pencapaian keseimbangan pembangunan pada masyarkat 

lokal, regional dan nasional untuk mencapai keadilan dan pembangunan yang 

merata. Nilai-nilai dan prinsip CSR adalah kerjasama, partisipasi, bersandar pada 

kapasitas dan inisiatif masyarakat lokal,berkesinambungan,kebersamaan, soliditas 

dan perubahan dari dalam. 

 Masyarakat sekitar lokasi perusahaan harus mendapatkan manfaat dari 

keberadaan aktivitas IUPHHK-HTI. Dilihat dari sudut pandang  yang luas, 

pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui CSR 

merupakan tantangan yang cukup berat bagi perusahaan. Hal tersebut disebabkan 

begitu kompleksitasnya kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu model yang sistematis dalam perencanaan 

program. Keterkaiatan antara implementasi dan dan apa yang menjadi harapan 

serta kebutuhan  masyarakat sangat diperlukan agar tercapai hasil yang optimal.  

Peningkatan kemampuan pengelolaan pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat melalui CSR sangat erat kaitannya dengan sumber informasi data 

dasar (baseline data) mengenai kondisi dan potensi serta tata nilai sosekbud serta 

lingkungan masyarakat desa disekitar perusahaan yang belum seluruhnya (holistic) 

diketahui.  Disamping itu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang 

secara optimal belum terlaksana dengan baik lebih disinyalir lebih banyak 

disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas mengenai kepentingan substansial dan 

potensi yang ada pada desa-desa yang menjadi wilayah binaan sehingga 

mengakibatkan banyaknya program-program yang masuk ke desa tidak dapat 

memberikan hasil yang optimal karena aparat di pedesaan sendiri tidak mampu 

mengkoordinasikannya, bahkan cenderung menimbulkan dampak negatif kepada 

pola budaya masyarakat yang hanya selalu mengharapkan dan menunggu bantuan. 
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Usaha untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui CSR di 

wilayah pedesaan yang menjadi binaan perusahaan diharapkan mampu menjadi 

wilayah pedesaan yang produktif dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Mendorong pembangunan perekonomia ke arah pembangunan sektor produktif 

jangka panjang yang berbasis pada penguatan ekonomi lokal.Untuk itulah 

diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan desa yang mampu 

mengkoordinasikan semua program serta sistem pembinaan masyarakat secara 

intensif yang dikelola secara profesional untuk mencapai hasil optimal. Sehingga 

keberadaan perusahaan yang bersentuhan langsung dengan segala kegiatan 

pedesaan diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat desa tanpa 

harus memberikan peluang langsung untuk bekerja di perusahaan karena 

keterbatasan kemampuan  untuk  menampung  para  pekerja,   namun   demikian   

dengan   keberadaan perusahaan justru dapat terjadi “trickle down effect” dan 

“spread effect” kepada lingkungan di sekitar lokasi perusahaan.Untuk mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar perusahaan, melalui  

program  pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan desa dengan 

sumberdaya manusianya yang mandiri. 

Untuk itulah Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat melalui Tri 

Dharmanya yakni; Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sangat peduli 

terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas masyarakat desa sekitar 

IUPHHK-HTI  PT Hutan Rindang Banua yang menjadi binaan perusahaan dan 

berusaha untuk turut serta dalam usaha mendukung peningkatan percepatan 

pembangunan dan perekonomian masyarakat desa sekitar perusahaan  guna 

tercapainya  masyarakat yang sejahtera. Maka melalui penelitian ini diharapkan 

dapat terhimpun baseline data mengenai kepentingan substansial masyarakat dan 

potensi pedesaan melalui CSR perusahaan mencakup data biofisik, sosekbud dan 

lingkungan sehingga dapat  memberikan dampak perekonomian, sosial  dan 

pengembangan wilayah yang sangat besar dimasa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. 

B. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan umum yang diinginkan dengan adanya kegiatan pengkajian dan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang 

kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat didalam dan sekitar perusahaan 

yang akan atau sedang diusahakan/dibina melalui program CSR.  
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II. METODE PENELITIAN  

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dari 

gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi, dan budaya  maupun lingkungan.  Ciri khas 

penelitian ini adalah pengumpulan data melalui observasi dan survey, dengan cara 

wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

kuesioner. 

 

III. HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Biofisik 

    Potensi lahan di wilayah 10  desa yang menjadi objek penelitian sebagian 

besar lahannya sudah  digunakan untuk kegiatan hutan tanaman industri, 

perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan kegiatan pertambangan 

batubara. Karakteristik lahan apabila dilihat dari sifat-sifat lingkungan fisik  (iklim 

dan tanah) tidak memiliki faktor penghambat yang berarti sehingga sesuai 

digunakan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, perkebunan 

maupun kehutanan. 

   Tata guna dan pemanfaatan lahan  adalah sumberdaya ekonomi yang 

penting di pedesaan dan memiliki kemampuan substansial untuk mengarahkan 

vitalitas ekonomi penduduk pedesaan. Lahan beragam dalam potensi ekonomi 

yang dimiliki dan dengan demikian beragam pula nilai tanahnya. Di pedesaan 

keberadaan lahan merupakan asset produktif terpenting untuk 

mempertahankan mata pencaharian. Akses pada lahan penting bagi 

kesejahteraan rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan 

kemiskinan secara berkelanjutan. Pola pemanfaatan lahan dan jenis vegetasi 

pertanian yang banyak diusahakan penduduk adalah karet dan  kelapa sawit. 

Sedangkan vegetasi kehutanan berupa jenis meranti dan rimba campuran 

lainnya. Vegetasi lainnya adalah jenis –jenis vegetasi berkayu yang tumbuh di 

lahan pekarangan masyarakat berupa tanaman buah-buahan seperti durian, 

langsat, kelapa, mangga, rambutan,jambu dan  tanaman penghasil kayu seperti 
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sengon, sungkai, jati dan lain-lain. Tanaman jenis holtikultura juga tersedia 

dibeberapa desa karena masyarakatnya ada melakukan kegiatan penanaman 

ubi kayu, jagung dan kacang tanah. 

    Bentuk penggunaan lahan di wilayah desa-desa yang menjadi wilayah 

penelitian   memiliki berbagai macam bentuk penggunaan lahan untuk berbagai 

macam kegunaan. Penggunaan lahan merupakan bentuk tata ruang yang kalau 

dilihat dari peta, menggambarkan tutupan lahan berupa lahan terbuka, areal 

hutan primer/sekunder/mangrove, perkebunan sawit, pemukiman, semak 

belukar, tegalan, tambak dan pertambangan. Padang alang-alang dan semak 

belukar yang tersedia masih cukup luas dan cukup sesuai untuk 

pengembangan pertanian perkebunan karet dan atau peternakan maupun 

untuk pertambakan sesuai tata guna lahan yang ada. Pada kawasan hutan 

mangrove dapat digunakan sebagai areal pertambakan dan terdapat di 

sebagian Desa Sebamban Baru dan Desa Sebamban Baru. Di Desa 

Mangkalapi dan Hati’if   terkonsentrasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan 

perkebunan kelapa sawit dan kegiatan perkebunan karet. Pada Kecamatan 

Sungai Loban juga terkonsentrasi kegiatan peternakan sapi. 

B. Pemetaan Sosial 

 Propil sosial; penelitian ini menggambarkan bahwa  kelompok 

masyarakat desa yang bermukim disekitar dan di dalam wilayah kerja PT. 

Hutan Rindang Banua  meliputi 5 kecamatan dan 10 desa.  Kecamatan Jorong 

meliputi Desa Jorong, Asam-Asam dan Simpang Empat Sungai Baru. 

Kecamatan Kintap meliputi Desa Pandansari dan Salaman. Kecamatan Satui 

meliputi Desa Sumber Arum. Kecamatan Sungai Loban meliputi Desa 

Sebamban Baru dan Sebamban Lama. Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa 

Mangkalapi dan Hatiif. Pada 10 desa tersebut terdapat  8 suku/etnik yaitu 

Banjar, Bugis, Bali, Jawa, Lombok, Dayak, Batak  dan Sunda.  Suku Banjar 

umumnya bermukim di Desa Asam-Asam, Simpang Empat Sungai Baru, 

Salaman,  Sebamban Lama, Sebamban Baru, Mangkalapi dan Hati’if.  Suku 

Bugis lebih banyak bernukim wilayah pesisir pada beberapa RT di Desa 

Sebamban Lama dan Sebamban Baru.  Suku Jawa kehadirannya merata 

disetiap desa, kecuali Mangkalapi dan Hati’if. Sedangkan orang Bali umumnya 

bermukim di desa Trimartani.  Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 
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masyarakat di desa-desa wilayah penelitian didominasi dengan lama tingga 

kurang dari 10 tahun.  Kemudian diikuti dengan lebih dari 35 tahun.   

Berdasarkan data profil Desa tahun 2013 maupun 2014, pada wilayah 

penelitian belum ada penempatan bangunan rumah sakit, namun puskesmas 

sudah ada di Desa Jorong, dan Simpang Empat Sungai Baru, sedangkan  di 

desa Asam-asam, Pandansari, Salaman hanya ada puskesmas pembantu. 

Sebanyak  78% masyarakat memanfaatkan sarana kesehatan yaitu puskesmas, 

demikian pula pusat pelayanan terpadu (posyandu) juga telah dipergunakan 

untuk keperluan ibu hamil dan anak balita dengan persentase sebesar 92%.  

Penyakit dominan yang pernah dialami sebagian besar masyarakat di semua 

desa/kecamatan pada kawasan penelitian adalah penyakit berbasis lingkungan 

yang masih merupakan masalah kesehatan terbesar  masyarakat Indonesia dan 

selalu masuk dalam 10 besar penyakit di hampir seluruh Puskesmas di 

Indonesia. Beberapa penyakit yang timbul akibat kondisi lingkungan yang buruk 

seperti ISPA, TBC, diare, DBD, malaria, kecacingan, dan penyakit kulit hampir 

merata dialami disemua kecamatan pada kawasan penelitian.  Berdasarkan 

aspek sanitasi tingginya angka penyakit berbasis lingkungan banyak 

disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat. 

   Dalam setiap aktifitas atau kegiatan pemerintahan desa pelibatan 

lembaga sosial desa menjadi penting sebagai motor penggerak masyarakat di 

pedesaan. Pelibatan/partisipasi lembaga sosial dalam masyarakat merupakan 

suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap 

masyarakat setempat,  yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan 

gagal/tidak berhasil. Dalam konteks jenis interaksi sosial masyarakat, 88% 

responden menyebutkan kegiatan yasinan sebagai interaksi sosial yang paling 

banyak dilakukan, baik yasinan para Bapak maupun para Ibu  disusul dengan 

silaturahmi, gotong royong, yasinan, dan kegiatan pada hari-hari besar.  Jenis 

interaksi lain yang persentasenya di atas 50% adalah pada kegiatan 

pelaksanaan kematian suatu warga yakni dengan sudah terbentuknya rukun 

kematian di hampir semua desa di wilayah penelitian. 

Propil ekonomi; Sebaran pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat dari 

informasi sangat beragam dan tercatat sebanyak 17 macam pekerjaan.  

Bervariasinya pekerjaan masyarakat mencerminkan bahwa lapangan kerja 

cukup tersedia bagi penduduk desa di wilayah penelitian. Banyaknya macam 

perkerjaan yang bisa ditawarkan menjadikan wilayah ini sebagai faktor 
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pendorong sekaligus sebagai faktor penarik bagi pencari kerja bagi penduduk 

dari daerah lainnya di Kalimantan Selatan maupun dari pulau jawa. Secara 

umum terlihat penghasillan masyarakat pada desa-desa di wilayah penelitian 25 

– 80 % berada pada grade diatas 500.000,- s/d 1.000.000,- per bulan, kemudian 

10-45 % diatas 1.000.000,- s/d 1.500.000,- per bulan serta  5 – 30 %  

berpenghasilan diatas 1.500.000,- per bulan. Sementara itu terdapat pula 

responden yang berpenghasilan di bawah 500.000,- per bulan. Sarana dan 

prasarana ekonomi seperti pasar, kios/warung bahkan koperasi pada umumnya 

cukup tersedia pada desa-desa wilayah penelitian.  

Propil lingkungan; status kependudukan penduduk desa sebagian besar 

adalah pendatang. Akan tetapi pada desa-desa yang bukan berasal dari 

penempatan transmigrasi dihuni oleh masayakat  asli Banjar.  Baik penduduk asli 

maupun pendatang sudah menatap antara 10 sampai 35 tahun. Status rumah 

penduduk disini dilihat dari sudut kepemilikan.  Terbagi atas 6 (enam) kriteria 

yaitu rumah sendiri, warisan orang tua, milik dinas, sewa/kontrak, pinjam pakai 

dan lainnya.  Berdasarkan hasil penelitian maka  kondisi rumah yang ada di 

masyarakat terbagi atas 3 kategori yaitu rumah permanen, rumah semi 

permanen dan rumah sederhana. Ada yang yang mengelompokannya menjadi  

permanen, semi permanen, pondok, rumah panggung dan darurat.Tiga golongan 

terakhir dimasukkan ke dalam kategori rumah sederhana.  

Kondisi lantai rumah tempat tinggal responden kebanyakan terbuat dari 

keramik dan kayu yaitu berupa papan, disisi yang lain banyak juga yang masih 

berupa pelesteran dan teraso.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 

gangguan kamtibmas didominasi pada wilayah Kecamatan Jorong.  Dengan 

jenis gangguannya berupa pencurian, perampokan, minuman keras dan 

narkoba.  Hal ini wajar terjadi dikarenakan Kecamatan Jorong merupakan salah 

satu kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang cukup berkembang dengan 

pesat.  Biasanya perkembangan suatu wilayah juga diiringi dengan peningkatan 

gangguan lingkungan. Berdasarkan jawaban responden, umunya masyarakat 

merasakan nyaman melakoni kehidupan dan tidak merasa cemas/takut tinggal 

pada desa dimana mereka menetap, walaupun masih ada gangguan kamtibmas 

disekitar mereka. 
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Dari informasi responden di bawah ini menjelaskan bahwa secara umum 

tidak ada konflik dengan perusahaan-perusahaan disekitar desa, baik 

perusahaan kelapa sawit maupun batu bara, akan tetapi jika ada konfik pada 

beberapa desa, itu dikarenakan; masyarakatnya merasa belum adil didalam 

pengelolaan sumber daya alam, kemudian sengketa tanah yang sengaja/ belum 

ada penyesaiannya dengan perusahaan sawit/batubara, tuntutan kesempatan 

kerja bagi penduduk lokal diperusahaan, janji-janji yang belum ditepati sampai 

kepada dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan tanpa 

adanya kompensasi.misalnya perbaikan jalan dan atau jembatan, penanganan 

debu serta persoalan limbah. 

Propil budaya; upacara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat 

relatif hampir tidak ada pada desa-desa yang menjadi sasaran penelitian 

kecuali pada desa yang mayoritas penduduknya dari Bali, akan tetapi masih  

terdapat benda-benda yang dikeramatkan diantaranya; makam, benda pusaka 

seperti keris, mandau, maupun batu, kemudian pohon tertentu seperti 

beringin/kariwaya dan tanah bapujung (unggukan tanah menyerupai kuburan 

dan biasanya adalah sarang rayap tanah). Walaupun upacara adat tidak ada 

namun beberapa tradisi masyarakat masih dilakukan oleh berbagai suku/etnik 

dan agama.  Beberapa tradisi masyarakat yang mempunyai prosentase 

tertinggi adalah selamatan kematian/haul, disusul selamatan/mantenan, palas 

bidan dan aruh ganal.  Selamatan kematian/ haul telah menjadi adat dan tradisi 

masyarakat kalimantan  termasuk di sekitar desa penelitian, hal ini sebagai 

bukti kecintaan anak terhadap orang tua yang telah tiada dan juga kecintaan 

murid terhadap guru/ulama.  Sedang tradisi bapalas Bidan merupakan ritual 

doa pada anak yang baru lahir agar diberikan keselamatan.  Bapalas Bidan, 

sebagai bentuk ucapan terimakasih orang tua si anak kepada bidan, yang 

membantu kelahiran anaknya. 

Benda-benda keramat adalah benda-benda yang dipercaya memiliki 

kekuatan ghoib yang dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup 

seperti : keris,pedang,batu mulia,batu kristal, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan data responden pada tabel 68 memberikan penjelasan bahwa 

penduduk pada desa-desa yang menjadi objek penelitian sebagian besar sudah 

tidak ada yang memperlakukan benda untuk dikeramatkan, hanya sebagian 
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kecil saja, yakni pada makam dan peninggalan benda pusaka (keris,mandau, 

batu-batuan).   

Propil peranan wanita dan pemuda;  wanita di desa-desa wilayah 

penelitian telah berperan penting dalam berbagai sektor pekerjaan.  Persentase 

terbesar terdapat pada peranan wanita pada sektor pekerjaan ringan di sektor 

pertanian padi (49 %) disusul sebagai buruh tani (48 %) seperti mengambil 

upah pada kegiatan penanaman, pemeliharan dan pemanen padi. Sementara 

itu disektor perkebunan, mereka juga bekerja sebagai buruh sawit untuk 

kegiatan penanaman, pemeliharan/pemebersihan rumput dan daun serta 

pemupukan/pengapuran dan buruh pada kebun karet. Di sektor kelembagaan 

desa, terlihat bahwa wanita berperan aktif dalam semua kelembagaan, baik dari 

lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan (LKMD,PKK, 

Yasinan). Mereka juga aktif di kegiatan PKK (52%),Kelompok Tani (50%) dan 

Karang Taruna (25%) misalnya di desa Asam-asam sudah membentuk 

beberapa Pokja PKK yakni PKK Pokja 4 (kesehatan) jalan, Pokja 2 (pendidikan) 

jalan, Pokja 1 Jalan, Desa Salaman dengan perkumpulan ibu-ibu untuk 

kegiatan menjahit, sedang Karang Taruna di Desa Sebambang Lama 

mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu dalam berwirausaha Dari jawaban respoden 

para wanita juga memiliki kesempatan yang sama didalam pemerintahan desa.  

Tidak berbeda dengan wanita, pemuda pada desa-desa wilayah 

penelitian sangat memegang peranan penting dalam membantu perekonomian 

rumah tangga, peranan tersebut diantaranya adalah dalam bentuk adanya 

berbagai pekerjaan yang dilakukan di pedesaan. Di sektor pertanian para 

pemuda bekerja dipekarangan dengan melakukan kegiatan usaha tani seperti 

menanam tanaman semusim (sayuran) maupun tanaman tahunan (lombok, 

terong, singkong, pisang dll). Mereka juga melakukan pekerjaan ringan sampai 

berat di sawah seperti menanam padi, pemeliharaan dan panenan. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari responden, para pemuda banyak yang  bekerja 

sebagai buruh tani dengan persentase sebesar 91%, seperti mengambil upah 

pada kegiatan penanaman, pemeliharan dan pemanen padi. Sementara itu 

disektor perkebunan, mereka juga bekerja sebagai buruh sawit untuk kegiatan 

penanaman, pemeliharan/pembersihan rumput dan daun serta 

pemupukan/pengapuran dan pemanenan serta pengangkutan. 

C. Prioritas Kebutuhan 
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Bedasarkan 8 bidang kebutuhan prioritas utama 10 desa yang berada 

disekitar PT.Hutan Rindang Banua yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, budaya, kelembagaan, politik dan lingkungan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang menjadi prioritas 

pertama masyarakat di sektor pendidikan pada desa-desa penelitian mayoritas 

terkait dengan kelengkapan fasilitas gedung sekolah seperti kebutuhan alat 

peraga, kursi, meja, tambahan ruangan sekolah, WC sekolah, sumur dan 

fasiitas lainnya. Sedangkan kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang menjadi 

prioritas pertama masyarakat di sektor kesehatan  pada desa-desa penelitian 

dominan  terkait dengan kebutuhan akan air bersih. Kebutuhan akan air bersih  

tersebut ada pada 9 desa kecuali Desa Hati’if. Kebutuhan prioritas kedua terkait 

dengan pengadaan sarana prasarana kesehatan seperti Posyandu dan 

Puskesmas.  Semua  desa-desa tersebut sudah memiliki Posyandu dan 

sebagian juga memiliki Polindesa/Pustu namun masih terbatas fasilitasnya. 

Prioritas kebutuhan di sektor atau bidang spiritual adalah  kebutuhan 

fasilitas pendidikan agama dan buku agama  yang  ditempatkan sebagai 

kebutuhan prioritas pertama pada ke-10 desa dengan persentase  kebutuhan 

yang berbeda. Di sektor ekonomi kebutuhan pasar desa menjadi prioritas 

pertama kebutuhan pada 2 desa, disusul kebutuhan akan peningkatan 

produktifitas lahan tidur  yang menjadi prioritas pertama kebutuhan pada 2 

desa, kemudian kebutuhan akan angkutan desa, akses jalan, pengangguran, 

modal usaha, kerajinan industri kecil, usaha peternakan dan usaha pertanian 

menjadi prioritas pertama kebutuhan pada 6  desa  lainnya secara berbeda. 

Pada bidang budaya semua desa (10 desa) menempatkan pelestarian 

dan pengembangan seni budaya lokal sebagai kebutuhan prioritas pertama.  

Prioritas kebutuhan pelestarian dan pengembangan seni budaya terkait 

dengan kebutuhan akan peralatan dan pembinaan seni budaya yang khas 

yang ada pada masing-masing desa seperti rebana, habsyi, kuda lumping, 

gemelan Jawa, ketoprak, tari reog, hadrah, wayang, gendang, sinoman dan 

japin. Prioritas kebutuhan masyarakat di bidang  politik banyak terkait dengan 

pergantian atau pembebasan lahan sebagai prioritas pertama kebutuhan pada  

4 desa yaitu Desa Salaman, Desa Sumber Arum, Desa Mangkalapi dan Desa 

Hati’if. Masalah tata batas lahan  terkait dengan perusahaan yang ada 

disekitar desa maupun yang terkait dengan desa lain dimana kebutuhan 

urgennya adalah tata batas lahan desa yang tidak jelas dan adanya tumpang 
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tindih lahan disebabkan klaim-klaim lahan baik oleh perusahaan maupun oleh 

desa tetangga.  

Kebutuhan urgen yang menjadi prioritas pertama dari aspek 

kelembagaan pada desa-desa penelitian adalah menyangkut kebutuhan akan 

koperasi yang menjadi kebutuhan semua desa. Koperasi yang diharapkan 

berkembang di pedesaan adalah koperasi simpan pinjam dan usaha produktif 

sehingga  dapat menggerakan perekonomian di pedesaan. Koperasi memang 

sudah ada namun pembinaan dan pengembangannya masih belum maksimal 

dan merata disemua desa. Prioritas pertama  kebutuhan bidang  lingkungan 

meliputi kebutuhan akan air bersih yang meliputi kebutuhan prioritas pada 7 

desa yaitu  Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Simpang Empat Sungai 

Baru,  Desa  Pandansari,   Desa Salaman,   Desa Sumber Arum,  dan   Desa 

Sebamban Baru. Kebutuhan prioritas pertama menyangkut kebutuhan rumah 

layak huni menjadi prioritas kebutuhan utama Desa Mangkalapi dan Hati’if. 

Sedangkan prioritas pertama terkait sanitasi menjadi kebutuhan prioritas Desa 

Sebamban Lama. 

D. Arahan Program CSR 

Harapan dan usulan masyarakat menjadi landasan dasar dalam arahan 

penyusunan program CSR. Keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang 

kehutanan diharapkan melalui program CSR  dapat memberikan dampak 

perekonomian dan  pengembangan wilayah yang sangat besar. Secara garis 

besar program CSR dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu community development 

(pengembangan masyarakat), community relation (hubungan masyarakat) dan 

community empowerment (pemberdayaan masyarakat). 

Arahan program unggulan  pemberdayaan masyarakat untuk CSR 

sesuai saran dan pendapat masyarakat pada 10 desa yaitu pelatihan dan 

pengembangan industri kecil skala rumah tangga, budidaya tanaman 

perkebunan karet, perikanan tambak,  peternakan sapi, penguatan 

kelembagaan koperasi. Program pengembangan masyarakat yang dibutuhkan 

oleh masing-masing desa yang tersusun secara hirakis berdasarkan prioritas 

kebutuhan. Pada bidang pendidikan prioritas kebutuhan pertama semua desa 

adalah menginginkan adanya bantuan kelengkapan fasilitas isi gedung sekolah 

yang masih terbatas untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada bidang 

kesehatan prioritas kebutuhan utama masyarakat desa adalah beragam sesuai 
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situasi dan kondisi masing-masing desa yaitu menyangkut kebutuhan  

pengadaan fasilitas air bersih,  bantuan peningkatan nutrisi ibu dan anak, 

bantuan fasilitas Posyandu dan Puskesmas, bantuan  tenaga kesehatan dan  

obat-obatan. Pada bidang kerohaniahan yang menjadi prioritas program 

pengembangan masyarakat adalah fasilitas pendidikan agama yang berkaitan 

dengan bantuan pengadaan sekolah keagamaan baik formal maupun non 

formal seperti pembangunan madrasyah dan Taman Baca Al-Quran atau jika 

keduanya sudah ada yang dibutuhkan adalah bantuan sarana prasarananya. 

Pada bidang ekonomi yang menjadi prioritas program pengembangan 

masyarakat adalah bantuan pengembangan pasar desa. Pada bidang budaya 

prioritas program pengembangan masyarakat diarahkan pada bantuan 

peralatan seni budaya serta disertai pembinaan seni budaya lokal yang menjadi 

ciri khas pada masing-masing desa. Pada bidang kelembangan yang dianggap 

urgen oleh masyarakat adalah bantuan fasilitas pengembangan koperasi desa 

agar supaya bisa berperan sebagai soko guru perekonomian dipedesaan. 

Dibidang politik diharapkan adanya bantuan terhadap penanganan masalah 

lahan, perlindungan keamanan, keadilan hukum  yang dapat diselesaikan  

secara terbuka, adil  dan transparan. Pada bidang lingkungan yang diinginkan 

masyarakat untuk program CSR adalah terkait dengan bantuan pengembangan 

dan pemeliharaan jalan  pedesaan sebagai  kebutuhan vital masyarakat. 

Program relasi/hubungan masyarakat juga menjadi bagian penting tak 

terpisahkan dari program CSR. Melalui hubungan masyarakat yang kondusif 

inilah akan terjaga dengan baik keberlanjutan usaha perusahaan dan akan 

terbina dengan baik pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan. Inti dari 

program hubungan masyarakat adalah dapat terbentuknya suatu lembaga 

kerjasama kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang dapat dijadikan 

sebagai wadah atau posko kerjasama dan pengaduan masyarakat jika muncul 

berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat pedesaan. Program relasi 

masyarakat yang selama ini dilakukan adalah dalam bentuk bantuan peringatan 

hari besar nasional dan keagamaan serta bantuan korban bencana alam. 

Program tersebut tetap bisa dipertahankan namun harus ditindaklanjuti dengan 

terbentuknya semacam Lembaga Masyarakat Desa Hutan  sebagai wadah 

komunikasi dan bertukar pikiran antara perusahaan dan masyarakat untuk 

menunjang terselenggaranya program-program pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat dengan baik. 


