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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 pada intinya 

adalah tanggung jawab sosial 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. 

 Dasar hukum CSR antara lain UUD 1945 pasal 33, UU No. 32/ 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 masyarakat 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. Maka perogram-program CSR tersebut harus berorientasi 

pada 3 hal yaitu community relation), community development (pengembangan 

masyarakat) dan community enpowerment (pemberdayaan masyarakat). 

Dengan melaksanakan 3 hal tersebut pada dasarnya masyarakat sekitar lokasi 

perusahaan pertambangan batubara akan turut mendapatkan manfaat dari 

keberadaan dan aktivitas perusahaan melalui program CSR yang dikelola 

perusahaan. Dilihat dari sudut pandang  yang luas, pelaksanaan program 

pengembangan (community development) dan pemberdayaan masyarakat 

(community enpowerment) melalui program CSR merupakan tantangan yang cukup 
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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 program 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 

(holistik) diketahui. Perusahaan pertambangan batubara PT Borneo Indobara 

(PT.BIB) sudah memiliki informasi data dasar (baseline data) mengenai kondisi dan 

potensi masyarakat sekitar tambang sejak  tahun 2009. Baseline data tersebut 

sudah ada sejak 5 tahun lalu, maka oleh karena itu dalam rangka keberlanjutan 

program yang bersinergi dengan pembangunan dan pengembangan wilayah 

pedesaan sekitar tambang  PT BIB, dirasa perlu dilakukan evaluasi dan monitoring 

perkembangan kondisi dan potensi serta tata nilai sosekbud serta lingkungan 

masyarakat desa sekitar tambang yang disertai pengkajian penerimaan sosial 

masyarakat terhadap program CSR perusahaan melalui pemutahiran data-data 

sosial yang diperlukan melalui kegiatan social mapping. 

Usaha pemutakhiran data kondisi dan potensi serta tata nilai sosekbud serta 

lingkungan masyarakat desa sekitar tambang melalui social mapping sangat penting 

untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui CSR di wilayah 

pedesaan yang menjadi binaan perusahaan. Dengan ditunjang oleh data analisis 

penerimaan sosial masyarakat terhadap program CSR maka  diharapkan CSR 

perusahaan kedepan  akan  mampu menjadikan wilayah pedesaan sekitar tambang 

menjadi desa yang produktif dan mandiri dengan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Program CSR yang disusun berdasarkan kondisi dan potensi serta tata 

nilai sosekbud serta lingkungan masyarakat pedesaan yang riel  akan mendorong 

percepatan pembangunan perekonomian pedesaan ke arah pembangunan sektor 

produktif jangka panjang yang berbasis pada penguatan ekonomi lokal. Sehingga 

akan dapat terbangun suatu sistem perencanaan pembangunan desa yang mampu 

mengkoordinasikan semua program serta sistem pembinaan masyarakat secara 

intensif yang dikelola secara profesional untuk mencapai hasil optimal.  

Pada akhirnya keberadaan perusahaan yang bersentuhan langsung dengan 

segala kegiatan pedesaan diharapkan mampu mendorong kesejahteraan 
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masyarakat desa tanpa harus memberikan peluang langsung untuk bekerja di 

perusahaan karena keterbatasan kemampuan  perusahaan untuk  menampung  

para  pekerja,   namun   demikian   dengan   keberadaan perusahaan justru dapat 

terjadi “tricple down effect” dan “spread effect” kepada lingkungan di sekitar lokasi 

perusahaan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di 

sekitar perusahaan melalui  program  CSR yang diharapkan dapat mewujudkan 

desa dengan sumberdaya manusianya yang mandiri. 

Berdasarkan konsepsi pemikiran tersebut Tim Peneliti Lingkungan Sosial 

Fakultas Kehutanan  Universitas Lambung Mangkurat melalui Tri Dharmanya yakni; 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merasa  peduli terhadap 

perkembangan dan peningkatan kualitas masyarakat desa sekitar tambang yang 

menjadi binaan perusahaan PT BIB. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat 

dilakukan pemutakhiran baseline data mengenai kepentingan substansial 

masyarakat dan potensi pedesaan melalui CSR perusahaan mencakup  sosekbud 

masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat  dan penerimaan sosial masyarakat  

terhadap CSR sehingga kedepan  program CSR tetap dapat  memberikan dampak 

perekonomian, sosial  dan pengembangan wilayah yang riel. 

B. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan umum yang diinginkan dengan adanya kegiatan pengkajian dan 

penelitian melalui social mapping ini adalah untuk melakukan pemutakhiran data 

dan informasi tentang kondisi sosekbud dan lingkungan masyarakat sekitar 

tambang sehingga 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.  

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun dan memutahirkan data  sosial  desa-desa yang berada didalam dan 

sekitar wilayah kerja perusahaan melalui kajian aspek sosial,ekonomi , budaya 

dan lingkungan. 

2. Melihat dan mengkaji aspirasi yang berkaitan dengan perioritas kebutuhan, 

harapan atau usulan masyarakat pedesaan disekitar perusahaan  

3. Mengkaji aspek potensi biofisik sehingga dapat disusun rencana 

pengembangan ekonomi pedesaan sekitar tambang  berbasis pertanian, 

kehutanan, peternakan dll 
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4. Mengkaji tingkat penerimaan sosial masyarakat sekitar tambang 

terhadap keberadaan dan program CSR perusahaan PT Borneo 

Indobara. 

5. Penyusunan rancangan draf program CSR perusahaan pertambangan 

batubara PT Borneo Indobara. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi perusahaan sebagai data dasar/pokok (data base) untuk penyusunan 

program CSR PT. Borneo Indobara. 

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  menggunakan kuesioner yang 

disertai dengan FGD. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Potensi Biofisik 

Potensi lahan pada 17 wilayah desa yang menjadi objek penelitian sebagian 

besar lahannya sudah  digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan 

kegiatan pertambangan batubara skala usaha besar. Karakteristik lahan apabila 

dilihat dari sifat-sifat lingkungan fisik  (iklim dan tanah) dan dilakukan analisa 

terhadap nilai kondisi wilayah penelitian, tidak memiliki faktor penghambat yang 

berarti sehingga sesuai digunakan untuk pengembangan berbagai komoditas 

pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Termasuk rencana pengembangan 

kegiatan perkebunan karet dan tanaman gaharu.   Rata-rata pemilikan lahan 

usaha tani adalah seluas 1,12 hektar yang  umumnya  kebun.  Pemilikan lahan 

usaha tani terluas adalah 5 hektar dan tersempit 0,50 hektar.  Pemilikan luasan 

lahan terbanyak adalah 1 dan 2 hektar.  

Bentuk penutupan lahan di wilayah penelitian adalah berupa lahan terbuka, 

areal hutan primer/sekunder/mangrove, perkebunan sawit, pemukiman, semak 
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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 adalah digunakan sebagai areal pertambakan dan terdapat di 

Kecamatan Sungai Loban. Di Kecamatan Satui, Angsana  dan Kusan Hulu 

terkonsentrasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. 

Sedangkan di Kecamatan Kusan Hulu, Kuranji  dan Sungai Loban 

terkonsentrasi kegiatan perkebunan karet. Pada Kecamatan Sungai Loban dan 

Angsana juga terkonsentrasi kegiatan peternakan sapi. Kegiatan perkebunan 

sawit  rakyat dan karet rakyat serta peternakan-perikanan adalah merupakan 

program unggulan Pemda Kabupaten Tanah Bumbu. Peran perusahaan adalah 

bersinergi dengan Pemda untuk mendorong percepatan pelaksanaan ketiga 

program tersebut. Dalam hal peningkatan SDM, permodalan dan penguatan 

kapasitas kelembagaan dapat diperankan oleh perusahaan. 

B. Profil Masyarakat 

Berdasarkan gambaran profi masyarakat dengan membandingkan pemetaan 

sosial masyarakat pada tahun 2009 dan 2014 terjadi perubahan profil 

masyarakat dilihat dari aspek profil komunitas, sosial, ekonomi, lingkungan, 

budaya, politik, kelembagaan, peranan wanita dan pemuda. Perubahan profil 

tersebut mengarah pada perubahan positif seiring dengan kemajuan 

pembangunan di pedesaaan. Dilihat dari profil komunitas terjadi peningkatan 

jumlah penduduk namun dengan jumlah etnis yang tetap sama dalam jangka 

waktu 5 tahun.Sedangkan untuk profil ekonomi untuk jenis pekerjaan secara 

umum juga tetap sama didominasi pekerjaan sebagai petani dalam arti luas 

dengan 19  jenis pekerjaan lainnya. Pendapatan mengalami perubahan untuk 

kelompok masyarakat dengan pendapatan 2 juta ke atas (di atas UMP 

Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.870.000). Fasilitas perekonomian seperti 

pasar desa walaupun kehadirannya tidak rutin sudah berdiri dan tersebar 

disemua desa sedangkan bank milik pemerintah seperti BRI sudah terdapat di 

semua kecamatan. Perubahan juga terjadi  untuk  tingkat pendidikan yang 

meningkat jumlahnya untuk usia wajib belajar 9 tahun (SD-SLTP) hal ini 

didukung oleh program Pemda untuk pendidikan gratis selama 9 tahun. Pada 

profil sosial pelayanan kesehatan sudah meningkat karena Puskesmas sudah 

berdiri disemua kecamatan dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai 
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tersebar di kecamatan dan di desa. Hal ini juga karena didukung oleh program 

Pemda untuk pelayanan kesehatan gratis. 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005-

2013 yang dirilis BPS tahun 2014 menunjukan angka 71,09 (skala menengah 

atas) berada diurutan 9 dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

IPM diukur berdasarkan  aspek kesehatan (usia hidup), pengetahuan 

(pendidikan,melek hurup dan tamat sekolah) dan standard hidup layak 

(pendapatan). Berorientasi pada upaya peningkatan IPM agar mencapai skor 

tinggi (>80) pemda dapat bersinergi dengan perusahaan melalui program CSR 

perusahaan. Program pendidikan 9 tahun gratis,  pelayanan kesehatan gratis 

dan pengembangan perkebunan rakyat serta pengembangan peternakan-

perikanan rakyat merupakan upaya nyata pemda untuk mendongkrak IPM 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

Secara kelembagaan terjadi penurunan peran aktif Karang Taruna dan terjadi 

peningkatan peran aktif LPM, Gapoktan  dan LSM. Tidak jauh berbeda dengan 

tahun 2009 dalam interaksi sosial tahun 2014  kegiatan gotong royong, yasinan, 

silaturahmi pada saat perkawinan, hari-hari besar agama serta kematian 

memiliki aktifitas kerjasama yang tinggi. Modal sosial yang mendominasi 

masyarakat adalah rasa kebersamaan.  

Dilihat dari profil lingkungan masyarakat yang rata-rata sudah menetap di 

desa tersebut selama kurang dari 10 tahun dan di atas 35 tahun 

menunjukan bahwa terdapat masyarakat lokal asli setempat dan 

masyarakat pendatang yang berbaur dan menetap dalam lingkungan 

pedesaan yang sama. Walaupun masyarakat menyatakan merasa 

nyaman hidup dalam lingkungan pedesaan yang mereka tempati 

sekarang namun terkadang fasilitas lingkungan pedesaan seperti fasilitas 

air bersih, penerangan, sanitasi dan rumah layak huni masih menjadi 

kendala bagi masyarakat. Peningkatan kualitas fasilitas tersebut perlu 

didukung penuh pihak perusahaan melalui program CSR.  

Dilihat dari profil budaya tradisi yang terkait dengan seni budaya tercermin pada 

keberadaan 8 etnis yang ada pada desa sekitar perusahaan.Kedelapan etnis 

tersebut memiliki ciri khas seni budaya yang mereka adopsi dari seni budaya 

asal etnis mereka. Hal ini meruapakan potensi lokal yang perlu didorong 
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pengembangannya. Bantuan  pembinaan,  bantuan pelatih dan bantuan  

peralatan sangat diperlukan agar seni budaya tersebut tetap lestari.Perusahaan 

dapat mendorong terwujudnya desa budaya dalam rangka bersinergi 

menciptakan peluang wisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Pelestarian budaya 

yang masih ada adalah dalam bentuk haulan dan pesta tahunan yang masih 

berlangsung dilaksanakan sejak social mapping tahun 2009. 

Profil wanita pedesaan di sekitar perusahaan menunjukan peran bukan hanya 

di sektor reproduksi sesuai kodratnya seperti melahirkan dan merawat anak 

namun juga berperan di sektor produksi dan sosial. Persentase terbesar 

terdapat pada peranan wanita pada sektor pekerjaan sebagai buruh tani 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.Wanita di semua desa-

desa wilayah penelitian melakukan kegiatan kemasyarakata seperti aktif 

dikegiatan PKK dan pengajian. Pada sektor kelembagaan wanita juga ikut 

berperan sehingga dalam pengambilan keputusan di desa suara wanita juga di 

dengar. Walaupun peran tersebut sudah muncul kedepan masih sangat 

dibutuhkan program pemberdayaan wanita pedesaan agar benar-benar bisa 

tampil setara dengan pria untuk kegiatan produksi sehingga bisa membantu 

dan penopang perekonomian rumah tangga secara optimal. Kelembagaan PKK 

bisa sebagai wadah yang baik untuk bersinergi dengan perusahaan melalui 

program CSR berbasis usaha produktif skala rumah tangga. 

Profil pemuda di desa-desa wilayah penelitian turut  berperan penting dalam 

berbagai sektor pekerjaan.  Persentase terbesar seperti halnya pada peranan 

wanita juga pada sektor pekerjaan sebagai buruh tani sebesar 21,11%.  Bidang 

pekerjaan disektor perkebunan, seperti mengambil upah pada kegiatan 

penanaman, dan pemeliharan , buruh tadi dalam kegiatan pemanenan padi. 

Sementara itu mereka juga bekerja sebagai buruh sawit untuk kegiatan 

penanaman, pemeliharan/pemebersihan rumput dan daun serta 

pemupukan/pengapuran dan buruh pada kebun karet.  Pemuda di wilayah 

penelitian juga  terlibat dalam kegiatan kelembagaan desa melalui kegiatan 

Karang Taruna dan kegiatan lainnya misal kegiatan Maulid habsyi. Namun 

aktifitas Karang Taruna mengalami penurunan seiring disibukannya mereka 

untuk bekerja mencari napkah keluarga. 
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C. Prioritas Kebutuhan 

Bedasarkan 8 prioritas kebutuhan utama  maka yang mengalami perubahan 

prioritas kebutuhan  utama  terjadi pada 2 bidang yaitu bidang pendidikan dan 

spritual. Pada bidang pendidikan di tahun 2014 ini masyarakat menempatkan 

kebutuhan kelengkapan fasilitas dari gedung sekolah yang ada sebagai 

prioritas kebutuhan utama. Kebutuhan prioritas melanjutkan ke sekolah lanjutan 

sudah terpenuhi karena selain karena di desa yang bersangkutan terdapat 

sekolah lanjutan juga karena disebabkan akses jalan mulai terbuka dan 

masyarakat juga sebagian besar sudah memiliki kendaraan bermotor yang 

memudahkan mereka untuk mengakses sekolah lanjutan terdekat.Pada bidang 

spritual kebutuhan prioritasutama pada 2009 adalah pembangunan rumah 

ibadah namun pada tahun 2014 rumah-rumah ibadah tersebut sudah terbangun 

dengan cara swadaya dan bantuan pihak ketiga, Sehingga yang menjadi 

prioritas kebutuhan utama tahun 2014 adalah bantuan terhadap fasilitas yang 

menunjang kegiatan pendidikan agama di pedesaan. 

Sedangkan kebutuhan prioritas utama 6 bidang lainnya tetap sama dengan 

prioritas kebutuhan utama pada tahun 2009 yang meliputi bidag bidang 

kesehatan, ekonomi, budaya, kelembagaan, politik dan lingkungan. 

Berdasarkan kondisi profil masyarakat  sebenarnya bidang-bidang yang tidak 

mengalami perubahan dari segi prioritas kebutuhan utama  bidang-bidang 

tersebut  sudah mengalami perubahan kearah positif dalam jangka waktu 5 

tahun dari 2009 ke 2014 seiring kemajuan pembangunan di pedesaan. Namun 

dalam perspektif masyarakat 6 dari 8 bidang kebutuhan masyarakat tetap 

dtempatkan sebagai prioritas utama setelah jangka waktu 5 tahun. Hal ini 

disebabkan masyarakat menginginkan   adanya peningkatan kualitas terhadap 

bidang yang menjadi prioritas kebutuhan utama tersebut seperti peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan yang sudah terpenuhi sejak menjadi kebutuhan 

prioritas utama tahun 2009 maka pada tahun 2014 masyarakat menginginkan 

adanya program dokter yang bisa berdomisili di desa dan  tidak sekedar 

menempatkan bidan atau perawat di satu desa. Masyarakat juga menginginkan 

adanya  satu desa satu dokter.  Pada bidang ekonomi prioritas kebutuhan 

utama adalah terkait pegembangan pasar desa dimana jika ada tahun 2009 

yang diinginkan adalah kehadiran pasar desa disetiap desa maka pada tahun 
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2014 yang menjadi prioritas kebutuhan utama adalah pembangunan dan 

pengembangan fasilitas pasar desa. 

Di bidang budaya sebagaimana tahun 2009 prioritas kebutuhan utama tetap 

sama yaitu pelestarian dan pengembangan seni budaya terutama terkait 

dengan kebutuhan peralatan dan pembinaan seni budaya lokal berdasarkan 8 

etnis yang ada di desa-desa sekitar perusahaan. Pada aspek kelembagaan 

prioritas kebutuhan utamanya adalah juga tetap sama  yaitu pengembangan 

koperasi yang masih perlu ditingkatkan terutama koperasi yang benar-benar 

berfungsi sebagai wadah penggerak perekonomian pedesaan. Pada bidang  

politik masyarakat tetap menempatkan pergantian atau  pembebasan lahan 

sebagai prioritas kebutuhan utama baik pada tahun 2009 maupun pada tahun 

2014. Pada bidang lingkungan yang menjadi prioritas kebutuhan utama adalah 

mengenai perbaikan jalan desa. Pada tahun 2014 sudah banyak kemajuan 

perbaikan jalan desa yang dilakukan pemerintah. Desa-desa yang ada sudah 

dapat terhubung dengan lancar dibanding pada tahun 2009. Kebutuhan 

masyarakat yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas jalan desa 

tersebut. 

D. Usulan dan Harapan Masyarakat 

 

Usulan dan Harapan masyarakat pada setiap bidang  dalam jangka waktu 5 

tahun yaitu dari  tahun 2009 dan 2014 meliputi   8 bidang harapan atau usulan 

masyarakat yang meliputi  bidang pendidikan, spritual,  kesehatan, ekonomi, 

budaya, kelembagaan, politik dan lingkungan. Usulan dan harapan tersebut 

ditujukan terhadap keterlibatan perusahaan di sekitar mereka dalam 

berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Usulan dan 

harapan memiliki relevansi dengan apa yang menjadi kebutuhan prioritas 

masyarakat. Berdasarkan hasil analisis peneliti ternyata apa yang menjadi 

usulan dan harapan masyarakat tahun 2014 tetap sama dengan apa yang 

menjadi usulan dan harapan pada tahun 2009. Hal ini disebabkan karena 

banyak usulan dan harapan tersebut selama jangka waktu 5 tahun tidak 

terealisasi dengan baik sehingga muncul kembali pada tahun 2014. Karena 

muncul lagi sebagai suatu usulan dan harapan maka arahan program CSR 

mengacu pada usulan dan harapan tersebut. Realiasi usulan dan harapan 

hanya dapat direalisasikan dengan baik  oleh perusahaan jika perusahaan 

dapat bersinergi dengan pemerintah dan perusahaan lainnya untuk sama-sama 



Social Mapping Penyusunan Program Corporate Social Responsibility 

- 10 

 

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat  Banjarbaru  -

- 

berkomitmen membangun dan mensejahterakan masyarakat pedesaan di 

sekitar perusahaan dalam rangka mendukung keberlanjutan perusahaan itu 

sendiri. 

 

E. Arahan Program CSR 

Harapan dan usulan masyarakat menjadi landasan dasar dalam arahan 

penyusunan program CSR. Keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan batubara  melalui program CSR diharapkan 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). 

Berdasarkan kajian pengetahuan masyarakat dengan 6 item pertanyaan  

tentang CSR pada 17 desa di sekitar PT.BIB  dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 48,29%  pengetahuan masyarakat sudah baik dalam memahami 

konsepsi dasar pelaksanaan CSR dan sebanyak 51, 71% pengetahuan 

masyarakat masih kurang baik dalam memahami konsepsi dasar pelaksanaan 

CSR. Persepsi masyarakat terhadap CSR cukup  beragam, keragaman 

persepsi tersebut berkorelasi dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap 

konsepsi dasar CSR. Beradasarkan persepsi masyarakat terlihat bahwa CSR 

masih dipersepsikan sebagai program dalam bentuk bantuan fisik sebagai 

bagian dari program pengembangan masyarakat padahal seyogyanya 

masyarakat bisa mempersepsikan dengan baik bahwa program CSR itu terbagi 

menjadi 3 aspek sebagai satu kesatuan  yaitu community development 

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

community empowerment (pemberdayaan masyarakat).  

 

Masyarakat masih mempersepsikan  bahwa program-program CSR berbasis 

pemberdayaan masih jarang dilaksanakan oleh pihak perusahaan begitu pula 

hubungan relasi perusahaan dan masyarakat masih terlihat kurang baik dan 

tidak terprogram secara khusus. Maka untuk menuju program CSR sebagai 

investasi sosial perusahaan (corporate social investment) penekanan program 

CSR haruslah lebih berorientasi pada 3 aspek tersebut dengan 

mengedepankan  pemberdayaan masyarakat dan relasi dengan masyarakat. 
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Pada masyarakat 17 desa wilayah penelitian terdapat 3 kelompok masyarakat 

yang berbeda dalam menerima manfaat CSR yaitu masyarakat yang sudah 

menerima manfaat dari program CSR,  masyarakat yang belum pernah 

menerima dampak langsung CSR dan masyarakat yang sudah pernah 

menerima bantuan CSR namun bantuan tersebut masih dirasa kurang dan 

dirasa belum optimal pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian  sebanyak 56,5% responden menginginkan 

perlunya peningkatan CSR dimasa yang akan datang dan hanya sebagian kecil 

responden yaitu sebanyak 2,9% yang menyatakan program-program CSR yang 

ada sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya 

sebanyak 40,6% menyatakan tidak tahu seperti apa pengembangan CSR 

perusahaan di masa akan datang. Adapun penerimaan sosial masyarakat 

dilihat dari manfaat CSR, mekanisme bantuan dan pengembangan CSR 

kedepan dapat disimpulkan masih rendah karena rata-rata masih di bawah 

<50% untuk penerimaan masyarakat terhadap nilai manfaat CSR, mekanisme 

transparasi bantuan yang sesuai kebutuhan masarakat dan kesesuaian 

pengembangan CSR kedepan beserta peningkatannya. 

Arahan program unggulan  pemberdayaan masyarakat untuk CSR sesuai saran 

dan pendapat masyarakat pada 17 desa yaitu pelatihan dan pengembangan 

industri kecil skala rumah tangga, budidaya tanaman perkebunan karet dan 

gaharu, pengembangan budidaya lebah madu, 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 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 
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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 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 Tambang sebagai wadah 

komunikasi dan bertukar pikiran antara perusahaan dan masarakat untuk 

menunjang terselenggaranya program-program pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat dengan baik. 


