
1 PENDAHULUAN 

 
 Latar Belakang 

 Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam dunia usaha hingga 

saat ini adalah CSR (Corporate Social Responsibility). Konsep tanggung jawab 

sosial perusahaan sendiri muncul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu 

mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun 

lingkungan sekitarnya (Widjaja dan Pratama, 2008). 

Dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari bahwa 

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu nilai perusahaan yang hanya direfleksikan dalam catatan 

keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 

Menurut Elkington (1998) pada bukunya yang berjudul Cannibals With Forks: 

The Triple Bottom Line in 21st Century Business yang telah mengembangkan 

konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental 

quality, dan social justice. Apabila suatu perusahaan ingin mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan “3 P”.Selain 

mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat 

pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) serta turut berkontribusi aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan pada 

dasarnya merupakan kontribusi aktif perusahaan dalam rangka ikut serta 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Dimasukkannya konsep CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan pada 

berbagai peraturan perundang-undangan membuat konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan bukan lagi ”sekedar” kewajiban moral bagi perusahaan.  Di Indonesia, 

kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 

74 ayat (1-4), pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor 

Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) nomor 

PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, BUMN wajib melaksanakan program 

kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini dilaksanakan demi tercapainya tujuan 

pembangunan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah. Kementrian BUMN 

mewajibkan perusahaan dan perum melaksanakan program kemitraan dan 

program bina lingkungan dan sekaligus membentuk unit khusus sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri BUMN N0. PER-05/MBU/2007 yang diubah 

dengan No. PER-08/MBU/2013. Atas dasar tersebut, PT. Angkasa Pura II 

(Persero) Tbk. sebagai BUMN membentuk unit khusus yang bertugas untuk 

melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Melalui 

kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian 
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labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti 

dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. 

Bandara Sultan Thaha dalam hal ini adalah bagian dari PT. Angkasa Pura II 

(Persero) dalam tugasnya sehari-hari mengikuti jejak Angkasa Pura II (Persero) di 

Jakarta – Cengkareng. Sehingga semua kebijaksanaan yang ada dikantor pusat 

dilakukan pula dikantor cabang baik segi kemitraan maupun bina lingkungannya. 

Adapun Visi dan Misi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai 

berikut: 

1. Visinya adalah menjadikan usaha kecil dan masyarakat sekitar bandara sebagai 

stakeholder maju bersama seiring dengan kemajuan perusahaan. 

2. Misinya adalah melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil hingga menjadi 

tangguh dan mandiri serta membantu pemberdayaan kondisi sosial mayarakat 

melalui dari bagian laba perusahaan dalam rangka meningkatkan pembangunan 

perekonomian nasional. 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan, yaitu dengan 

memberikan pinjaman lunak kepada mitra binaan atau masyarakat. Uang 

diperoleh dari hasil laba perusahaan sebanyak 2% dengan bunga pinjaman 6% 

pertahun atau 0,5 % perbulannya dengan sistem flat. Program kemitraan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan agar menjadi tangguh 

dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Angkasa Pura II. Sasaran dari 

pelaksanaan program kemitraan ini adalah para pelaku UKM. Menurut Fitria dan 

Jurana (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya program kemitraan 

PT. Telkom Cabang Palu, UKM sangat merasa terbantu, hal ini disebabkan oleh 

rendahnya bunga yang diberikan oleh Telkom. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan integral dunia 

usaha internasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat 

penting serta strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya 

dan tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan pada khususnya sesuai dengan yang 

di cita-citakan oleh pemerintah. Demi meningkatkan dan menjaga sustainabilitas 

UKM di sekitar wilayah operasi PT. Angkasa Pura II khususnya di Bandara 

Sultan Thaha Jambi, kegiatan program kemitraan antara perusahaan dengan para 

pelaku UKM harus terealisasi, mengingat perusahaan bertanggung jawab untuk 

mengajak masyarakat di daerah sekitarnya untuk maju bersama perusahaan. 

Dengan adanya program kemitraan antara perusahaan dengan para pelaku UKM 

ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. 

UKM mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, mendorong 

kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terciptanya kesempatan untuk 

membuka usaha atau memperluas lapangan kerja serta pemerataan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam kenyataanya di Indonesia UKM sulit 

untuk berkembang. Hambatan-hambatan dalam UKM dapat di bagi menjadi dua 

yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Berdasarkan hambatan yang 

telah dijabarkan tersebut, bahwa hambatan yang memiliki pengaruh yang paling 

besar terhadap perkembangan UKM adalah hambatan dari segi permodalan. 

Menurut Wardoyo (2005), salah satu permasalahan utama UKM dalam 
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mengembangkan usaha untuk menghadapi pasar global adalah karena lemahnya 

hal permodalan. Menurut Rosid (2008) bahwa kurangnya modal adalah faktor 

utama yang paling berperan dan diperlukan dalam mengembangkan UKM. Sektor 

UKM ini mempunyai kendala dalam permodalan, dikarenakan dimulainya usaha 

dengan modal yang terbatas dan bersifat modal pribadi dan rendahnya akses 

terhadap lembaga keuangan. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya 

sumber modal yang berasal dariBank dan Non Bank. Sumber modal yang berasal 

dari Non Bank dalam penelitian ini adalah BUMN. Badan Usaha Milik Negara ini 

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan sumber modal yang berasal 

dari Bank. Sumber Modal yang berasal dari BUMN tersebut merupakan program 

CSR yang dikenal dengan istilah PKBL. Sesa (2015) menyatakan bahwa kendala 

dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha 

Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura yakni kurangnya pemahaman 

dan kesadaran mayarakat tentang program kemitraan dan bina lingkungan, 

sehingga masyarakat kurang mendukung program kemitraan. Dalam setiap 

program yang dilaksanakan oleh BUMN perlu dinilai keefektifannya, agar dapat 

diketahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta hasil yang telah 

dicapai dalam pelaksanaan program tersebut. 

Pada Tabel 1 menunjukkan target pinjaman yang harus diberikan kepada 

perserta program kemitraan mulai dari tahun 2011-2015. 

 

Tabel 1 Target tahunan dan jumlah pinjaman perserta program kemitraan 

No Tahun Target Pinjaman Jumlah Pinjaman Jumlah  UKM 

1 2011 -       517 000 000  39 

2 2012 1 000 000 000    1 465 000 000  51 

3 2013 1 000 000 000       892 500 000  37 

4 2014 1 000 000 000    1 190 000 000  67 

5 2015 1 000 000 000    1 175 000 000  61 

Jumlah 4 000 000 000    5 239 500 000  255 

 

Pada tahun 2011 untuk target pinjaman yang diberikan kepada peserta 

program kemitraan masih belum ada karena kondisi PKBL di PT. AP II Bandara 

St. Thaha Jambi masih baru berjalan. Setelah itu, pada tahun 2012 menagalami 

peningkatan. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali UKM mitra 

binaan yang ikut serta dan dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan 

kembali karena manajemen telah menetapkan bahwa target dana pinjaman yang 

telah dipersiapkan untuk program kemitraan tersebut adalah sebesar 1 miliyar 

rupiah. Dana pinjaman ini harus digunakan untuk membantu peserta program 

kemitraan dalam menjalankan UKM. Pada tahun 2010 PKBL belum mendapatkan 

peserta program kemitraan dikarenakan masih terdapat calon peserta yang belum 

memenuhi syarat dan masyarakat sekitar wilayah operasional PT. AP II Bandara 

St. Thaha Jambi juga belum secara menyebar dalam memperoleh informasi terkait 

adanya program kemitraan dari Tim PKBL. Oleh karena itu, Tim PKBL 
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melakukan kegiatan pemberitahuan informasi terkait program kemitraan melalui 

kegiatan program bina lingkungan yang sebelumnya telah berjalan lebih dahulu 

pada tahun 2009. Informasi tentang program kemitraan yang dilaksanakan oleh 

PT. AP II Bandara St. Thaha Jambi disampaikan kepada masyarakat dan tokoh-

tokoh masyarakat untuk dapat bergabung menjadi peserta program atau mitra 

binaan UKM dan tahun 2011 menjadi awal tumbuh dan berkembangnya 

kemunculan peserta program kemitraan melalui pelaku UKM yang telah 

menjalankan usahanya selama minimal 1 (satu) tahun berjalan. Tidak hanya 

pemberian pinjaman yang diberikan bagi peserta program. Tetapi PT. Angkasa 

Pura II juga memberikan pelatihan, pemantauan (monitoring) atas penggunaan 

dana pinjaman tersebut. 

Pada tahun 2012, PT Angkasa Pura II (Persero) telah menyelenggarakan 

pelatihan yang berlangsung diseluruh Indonesia yang diikuti calon mitra binaan 

maupun mitra binaan, dan telah menyelenggrakan promosi/pameran dalam bentuk 

mengikuti sertakan dalam acara-acara pameran yang diselenggarakan didalam 

negeri maupun di luar negeri. Salah satu contoh acara yang telah dilakukan adalah 

pameran INACRAFT yang diselenggarakan dari tanggal 25-29 April 2012 

bertempat di JCC yang diikuti oleh 8 Mitra Binaan dari Kantor Cabang Sultan 

Thaha Jambi, Kantor Cabang Halim Perdanakusuma Jakarta, Kantor Cabang 

Husein Sastranegara Bandung, Kantor Cabang Polonia Medan, Kantor Cabang 

Supadio Pontianak, Kantor Cabang Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, 

dan Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta. Unit PKBL di PT. AP II Khususnya 

di Bandara Sultan Thaha Jambi telah menindaklajuti penyaluran pinjaman bergulir 

dengan melakukan pemantauan (monitoring) atas penggunaan, pengelolaan 

maupun tingkat pengembaliannya agar seluruh mitra binaan agar berusaha dengan 

sungguh-sungguh dan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu. 

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di 

PKBL PT. AP II Bandara Sultan Thaha Jambi ini yang bertujuan untuk 

menganalisis persepsi, motivasi dan hambatan dalam mengikuti program 

kemitraan; menganalisis pengaruh keikutsertaan program kemitraan terhadap 

kesejahteraan UKM di Provinsi Jambi; menganalisis tingkat kesejahteraan 

sebelum dan sesudah diberikan pinjaman dari program kemitraan serta untuk 

mengetahui apakah program kemitraan dalam memberikan bantuan kepada UKM 

masyarakat di Provinsi Jambi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

amanat peraturan Menteri Negara BUMN.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Program Kemitraan dalam memberikan bantuan bagi UKM di 

Provinsi Jambi. 

2. Bagaimana persepsi, motivasi, dan hambatan UKM dalam mengikuti program 

kemitraan. 

3. Bagaimana pengaruh program kemitraan terhadap kesejahteraan UKM di 

Provinsi Jambi. 

4. Adakah perubahan tingkat kesejahteraan UKM di Provinsi Jambi sebelum dan 

sesudah di berikan bantuan program kemitraan. 



 

5 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi Program Kemitraan dalam memberikan bantuan kepada 

UKM masyarakat di Provinsi Jambi. 

2. Menganalisis persepsi, motivasi dan hambatan dalam mengikuti program 

kemitraan. 

3. Menganalisis pengaruh keikutsertaan program kemitraan terhadap 

kesejahteraan UKM di Provinsi Jambi. 

4. Menganalisis tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah Program Kemitraan. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. PT. AP II Bandara Sultan Thaha Jambi 

Mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan program kemitraan dalam 

pemberian bantuan bagi UKM di Provinsi Jambi dalam meningkatkan 

kesejahteraan. 

2. Koordinator dan Tim PKBL  

Menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program kemitraan bagi 

UKM di Provinsi Jambi. 

3. UKM 

Mengetahui persepsi dan motivasi yang dapat digunakan UKM dalam 

keikutsertaan program kemitraan. 

4. Institusi Pendidikan 

Memperkaya referensi tentang persepsi, motivasi dan hambatan terhadap 

keikutsertaan program kemitraan dan kesejahteraan UKM. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PT. AP II Bandara Sultan Thaha Jambi. 

2. Penelitian dilakukan terhadap UKM masyarakat di Provinsi Jambi yang 

menjalin kerjasama dengan Unit PKBL. 

3. Peserta UKM yang telah bermitra minimal 1 Tahun. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

Persepsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan dari 

suatu serapan yang merupakan hasil interpretasi dari stimulus yang ada dan 

ditentukan oleh stimulus yang dirasakan indera seseorang. Sementara menurut 

Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang 

menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Kemudian Gibsonet al. 

(1989) memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap 
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