
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Wacana tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung 

jawab sosial perusahaan bukan merupakan hal yang baru lagi di Indonesia. 

Berbagai pihak sudah mengkampanyekan pentingnya CSR ini bagi perusahaan 

baik untuk menjaga kelangsungan produksi sampai untuk membangun legitimasi 

sosial. Perusahaan sendiri menjalankan CSR-nya dengan sangat beragam 

bentuk mulai dari yang sifatnya karitas, filantropi (kedermawanan), sampai 

kegiatan yang memberdayakan masyarakat secara utuh.  

Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah semata-mata 

sebagai suatu wacana saja namun sebaiknya dijalankan sebagaimana 

pelaksanaan etika moral perusahaan. Dengan menjalankan etika ini diharapkan 

sebuah perusahaan memiliki kepekaan sosial untuk menjadi bagian dari 

masyarakat dan pembangunan masyarakat setempat pada umumnya. 

Masyarakat atau komunitas dalam hal ini bukan menjadi pihak yang tidak 

penting, namun justru menjadi bagian penting dari kegiatan perusahaan. Untuk 

membangun image yang positif di mata masyarakat, perusahaan telah 

melakukan berbagai kegiatan yang harapannya bisa dirasakan oleh masyarakat 

banyak. Namun demikian, hendaknya kegiatan yang dilakukan tersebut tidak 

hanya ditujukan untuk membentuk image semata tetapi lebih luas dari itu di 

mana perusahaan menganggap dirinya adalah bagian dari masyarakat dan 

mempunyai peran penting dalam pembangunan.  

Suatu perusahaan dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab sosial 

kepada para stakeholder-nya, sebagaimana perusahaan-perusahaan lain dalam 

berbagai sektor usaha. Setiap perusahaan memiliki interpretasi yang berbeda 
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tentang tanggung jawab sosial ini. Ada perusahaan yang merasa sudah 

bertanggung jawab dengan hanya memberikan bantuan ala kadarnya kepada 

masyarakat dalam bentuk sumbangan-sumbangan rutin, namun ada juga yang 

sudah membuat program tanggung jawab sosial dalam bentuk community 

development yang menekankan pada aspek pemberdayaan. Jika ditelusuri lebih 

jauh, pelaksanaan program kepedulian sosial ditujukan untuk melibatkan 

masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat di 

wilayahnya.  

Berbagai studi menunjukkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat 

mengenai masih rendahnya pelaksanaan CSR perusahaan terutama semenjak 

reformasi 1998. Ini ditunjukkan dengan semakin beraninya masyarakat dalam 

menyatakan ide dan pendapatnya bila terjadi sesuatu yang membahayakan 

terutama yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Umumnya penyebab 

konflik yang terjadi di perusahaan tambang dan manufaktur karena rendahnya 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Masalah yang berkaitan 

dengan hal tersebut jika ditelaah lebih jauh masih seputar ganti rugi tanah atau 

lahan pertanian yang tidak adil, kurang meratanya rekrutmen tenaga kerja lokal, 

dan rendahnya kontribusi perusahaan kepada komunitas serta berbagai 

pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan (Jahja, 

2004).  

Perusahaan yang sering mendapat sorotan dalam penerapan CSR-nya 

adalah perusahaan ekstraktif. Ini karena perusahaan tersebut mengambil hasil 

alam, sehingga dampaknya terhadap masyarakat terasa lebih jelas serta 

berpotensi untuk mengubah lingkungan. Agar dapat bertahan perusahaan 

tersebut harus mampu memperkecil resiko perubahan lingkungan dan 

melakukan pengelolaan yang lebih baik serta bertanggung jawab dari sejak awal. 

Kondisi tersebut sebenarnya hanya merupakan cerminan tentang semakin 
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pentingnya pembahasan CSR dalam konteks industri ekstraktif di Indonesia. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu studi untuk mengetahui secara nyata dampak 

dari implementasi CSR suatu perusahaan terhadap masyarakat di sekitar 

perusahaan. 

PT. Kaltim Prima Coal (PT KPC) merupakan salah satu perusahaan 

ekstraktif batu bara yang terdapat di Kalimantan Timur. Perusahaan ini tergolong 

sebagai perusahaan yang tinggi tingkat produksinya. Produksi batubara pertahun 

sebesar 34 juta metrik ton/tahun berada di atas rata-rata produksi perusahaan 

lain di wilayah yang sama. PT KPC memproduksi batu bara berkalori tinggi untuk 

pasar ekspor seperti Jepang. Harga batu bara berkalori tinggi US$ 50/metrik ton, 

dan US$ 20-22/metrik ton untuk batu bara berkalori rendah (SWA, 2006).  

Sebagai perusahaan ekstraktif batu bara terbesar di Kalimantan Timur, PT 

KPC menyadari bahwa tujuan perusahaan bukan hanya untuk mencari 

keuntungan semata tetapi secara proporsional diharapkan perusahaan mampu 

memberikan manfaat kepada masyarakat atas sumberdaya yang telah  

dimanfaatkan. Salah satu wujud sumbangsih perusahaan kepada masyarakat 

adalah dengan diterapkannya CSR. Dalam jangka pendek Implementasi CSR 

diharapkan mampu meminimalkan pressure dari masyarakat atau pihak luar 

lainnya, dan dalam jangka panjang mengurangi biaya operasi terutama terkait 

dengan keamanan, bina lingkungan dan pengendalian polusi. 

Implementasi CSR PT KPC menelan dana yang cukup besar. Pada tahun 

2005 PT KPC mengalokasikan dana sebesar US$ 3,5 juta untuk community 

development dan sisanya US$1,5 juta untuk dana kemitraan/partnership fund 

(Laporan Tahunan PT KPC, 2005). Alokasi dana yang tidak sedikit tersebut 

merupakan manifestasi penyerasian perkembangan bersama antara perusahaan 

dan masyarakat sekitar perusahaan. Program ini bermanfaat untuk mengurangi 
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dampak negatif yang terwujud dalam bentuk kesenjangan antara kemajuan 

gerak perusahaan dan keadaan serta harapan masyarakat sekitarnya.  

Pada umumnya banyak program CSR yang tidak mencerminkan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini karena program CSR hanya merupakan bentuk 

“pemberian” perusahaan pada masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan 

kinerja perusahaan itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya hal ini maka perlu 

untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai implementasi CSR 

perusahaan selama ini. Informasi berupa persepsi masyarakat  akan sangat 

bermanfaat bagi perusahaan dalam merancang program-program yang 

orientasinya memang untuk memenuhi harapan masyarakat.  Terkait dengan hal 

ini dirasa perlu adanya penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat 

terhadap implementasi CSR PT KPC, agar tidak terjadi perbedaan persepsi 

antara perusahaan dengan masyarakat atas program CSR yang telah dijalankan.  

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka disusun 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi CSR PT. Kaltim   

Prima Coal ?  

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program CSR PT. Kaltim Prima Coal? 

3. Bagaimana strategi untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi 

program CSR PT. Kaltim Prima Coal ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, 

penelitian ini bertujuan :  

1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi CSR PT. 

Kaltim Prima Coal.  

2. Menganalisis efektivitas dari implementasi CSR PT. Kaltim Prima Coal. 
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3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi 

program CSR PT. Kaltim Prima Coal. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi PT. Kaltim Prima Coal dapat dijadikan acuan evaluasi untuk 

penerapan program-program CSR pada masa yang akan datang. 

2. Bagi stakeholder yang terkait dalam bidang CSR khususnya untuk 

masyarakat Kutai Timur (Kutim) dan masyarakat luas pada umumnya. 

3. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan khususnya mengenai implementasi tanggung jawab sosial pada 

suatu korporasi. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya, baik waktu, 

tenaga dan biaya maka penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan  yang 

menerapkan CSR, yaitu PT. Kaltim Prima Coal. Selain itu juga, dibatasi hanya 

pada beberapa stakeholder diantaranya; Pihak Manajemen PT. Kaltim Prima 

Coal sebagai pelaksana program CSR, masyarakat sebagai pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan program CSR. 
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