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SURAT PERNYATAAN 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan 

dalam tesis saya yang berjudul : 

STRATEGI REKONSTRUKSI PROGRAM COMMUNITY 

DEVELOPMENT PERUSAHAAN PANAS BUM1 

(Studi Kasus Pada Lokasi Prioritas di Kecamatan A dan Kecamatan B 

Kabupaten C Provinsi Jawa Barat) 

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan 

arahan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan 

rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau 

capaian akademik lainnya pada program sejenis di perguruan tinggi lain. 

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 

dan dapat diperiksa kebenarannya. 

Bogor, Agustus 2006 

Yang Membuat Pernyataan 

Nur Laili 
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TENTANG PENULIS 

Nur Laili, ibu seorang putri bernama Rayta Amanadefi yang lahir 

pada saat menempuh pendidikan Strata-2 pada Program Studi Magister 

Manajemen Agribisnis-lnstitut Pertanian Bogor (MMA-IPB). Pendidikan 

lanjutan lintas bidang di MMA-IPB ditempuh atas inisiatif sendiri dengan 

dukungan fasilitas dan biaya dari suami, Sulih Pradata, teman baik dari 

almameter yang sama pada saat menempuh pendidikan Strata-I. 

Keputusan melanjutkan pendidikan lintas bidang dimaksudkan sebagai 

upaya menanamkan investasi yang bernilai tinggi dalam rangka 

mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain itu juga dimaksudkan 

sebagai langkah persiapan yang dapat mendukung keinginan pribadi 

untuk melanjutkan pendidikan Strata-3 di bidang pengelolaan lingkungan 

untuk wilayah pertambangan dan perminyakan, studi pembangunan, 

psikologi lintas budaya, atau bidang kajian lain yang relevan. Beberapa 

pengalaman bekerja sudah dimiliki selepas menuntaskan pendidikan 

Strata-I di Departemen Kimia, lnstitut Teknologi Bandung, mulai dari 

asisten peneliti di lembaga penelitian pada almameter yang sama, 

kemudian pindah ke beberapa perusahaan multinasional dan sempat 

mempunyai bisnis pribadi. lnformasi lebih rinci mengenai profil diri atau 

hal-ha1 yang berhubungan dengan tatalaksana penelitian dapat diperoleh 

melalui email yang ditujukan kepada laili s pradata@vahoo.com. 
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kompleksitas permasalahan yang lazim dihadapi oleh industri ekstraksi 

seperti Pevusahaan Panas  Eumi. Selain itu, kondisi faktual juga menuntut 

adanya upaya pemecahan masalah (problem solving) yang aplikatif dan 

realistis. Namun, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian tidak 

mengurangi motivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian yang 

dimaksud. Menyikapi ha1 ini, penulis berusaha membekali diri dengan 

informasi-informasi yang memadai serta menyiapkan "Plan B" apabila 

dalam tatalaksana penelitian ditemukan kendala yang tidak dapat ditolerir 

lagi atau manfaat yang akan diperoleh tidak signifikan. Memang, selain 

memerlukan wawasan yang memadai, penelitian ini menuntut kemandirian 

yang tinggi terutama dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

tatalaksana penelitian maupun pada saat melakukan manuver-manuver 

yang dipandang perlu dalam rangka pemecahan masalah (problem 

solving) atas kompleksitas permasalahan yang ada. Selain itu, diperlukan 

strong analytical thinking untuk merangkai dan menganalisis potongan- 

potongan informasi yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, 

pemecahan masalah (problem solving) yang dihasilkan aplikatif, realistis 

dan sesuai dengan kondisi faktual serta representstif terhadap 

kompleksitas permasalahan. 

Tesis ini bukan tesis biasa. Paparan yang disajikan merupakan 

sebuah kompromi antara idealisme penelitian dan etika bisnis. Selain itu, 

nilai-nilai dalam tesis ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi 

upaya penyelenggaraan comdev yang efektif di kemudian hari. Semoga 
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KATA PENGANTAR 

Ketertarikan penulis pada penelitian dengan area kajian Community 

Development (comdev) bermula dari pandangan bahwa selama ini 

masyarakat sebagai penerima manfaat dari banyak program comdev 

belum memperoleh hasil yang maksimal, sementara banyak perusahaan 

yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit juga merasa bahwa 

program yang dilaksanakan kurang efektif dan seringkali memacu konflik 

multidimensi tidak hanya di antara anggota komuniti lokal tetapi juga 

konflik kepentingan di antara pihak-pihak terkait. Pada kenyataannya, 

seringkali terjadi overlapping program terutama dalam ha1 pendanaan di 

antara praktisi penyelenggara program comdev karena kurang koordinasi 

sehingga menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang 

berpotensi merugikan semua pihak yang berkepentingan. Salah satu 

penyebabnya, adanya paradigma yang berkembang dari sebagian besar 

perusahaan atau praktisi penyelenggara program comdev bahwa apabila 

sudah mengalokasikan sejumlah dana kemudian membelanjakannya 

dalam bentuk misalnya pelatihan, bakti sosial, atau bentuk program 

comdev lainnya, maka kewajiban comdevnya dianggap sudah terpenuhi. 

Comdev tidak sesederhana ini. 

Penulis beruntung karena telah diberi kesempatan oleh Pevusahaah 

pawas  Bumi untuk melakukan penelitian dengan topik strategis dan 

termasuk langka. Dari awal penulis sudah menyadari bahwa penelitian ini 

akan banyak menemui kendala pada saat pelaksanaannya terkait dengan 
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tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi Pevucsahaan 

P a n a s  Buvui maupun bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Bogor, Agustus 2006 

Penulis, 

Nur Laili 
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UCAPAN TERlMA KASlH 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Aliah SWT karena atas 

karunia-Nya penelitian dan penulisan tesis yang merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen pada Program Studi 

Magister Manajemen Agribisnis - lnstitut Pertanian Bogor (MMA-IPB) 

dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis 

ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya 

kepada Manajemen MMA-IPB dan Komisi Pembimbing, Manajemen 

P e v w a h a a n P a n a s  BKW.~, serta keluarga inti atas komitmen yang luar biasa 

dalam mendukung penyelesaian studi tepat waktu. 

Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada Manajemen P e v ~ a h a a h  Panas Suwi atas kesempatan dan 

dukungan yang diberikan untuk melakukan peneiitian tesis mengenai 

strategi rekonstruksi program community development. Juga 

penghargaan kepada Bp. Bupati Kabupaten C serta pejabat yang 

berwenang dan masyarakat pada lokasi prioritas di Kecamatan A dan 

Kecamatan B atas dukungannya dalam penelitian pada wilayah 

administratif yang dimaksud. 

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus- 

tulusnya kepada Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Ma'arif, M.Eng selaku 

Pembimbing I dan lr. ldqan Fahmi, M.Ec selaku Pembimbing II atas 

dukungan dan bimbingannya, juga kepada Manajemen Pevucsahaan P a b a s  

Suwi atas alokasi waktunya untuk membaca draft tesis. Penulis juga 
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mengucapkan terima kasih kepada penguji Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, 

M.Sc. yang telah menguji dalam Forum Konsultasi Akhir (Ujian S-2). 

Dalam ha1 pengadaan referensi, literatur, maupun dokumen 

pendukung pada saat studi penjajakan maupun selama penelitian dan 

penulisan tesis, penulis sangat menghargai upaya semua pihak yang telah 

membantu khususnya kepada staf perpustakaan MMA-IPB, staf 

perpustakaan MBA-ITB, staf perpustakaan Departemen Teknik lndustri 

ITB, staf Miriam Budiardjo Resource Center-UI, staf perpustakaan MM-UI, 

staf perpustakaan MPKP-UI, staf perpustakaan FE-UI, staf perpustakaan 

CSIS, Mark Plus&Co, Indonesia Center for Sustainable Development, 

Corporate Forum for Community Development, Djaenal Abidin 

Simanjuntak, SE, MSi, (Lembaga Demografi UI), Dody Prayogo, MPSt. 

(Departemen Sosiologi FlSlP UI), Bp. Martua Sihaloho (KPM-IPB), 

Depsos RI, dan instansi terkait yang tidak mungkin disebutkan satu per 

satu. Penulis juga sangat menghargai bantuan yang diberikan lbu 

Lindawati (Perpustakaan Pusat IPB) dan Drs. lrman Siswadi Djaingsastro, 

M.Hum. (Perpustakaan Pusat UI) dalam ha1 penelusuran jurnal elektronik. 

Akhir kata, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar- 

besarnya kepada para pakar Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec. (Direktur 

Akademik, MMA-IPB), Dr. Endriatmo Soetarto (MMA-IPB), Dr. lllah Sailah 

(MMA-IPB), Drs. H. Munawar Sholeh, M.Pd (DPR-RI Komisi X Bidang 

Pendidikan), Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono (Fakultas Psikologi UI), 

Djaenal Abidin Simanjuntak, SE, M.Si (Lembaga Demografi UI), Dody 

Prayogo, M.PSt (Departemen Sosiologi, FlSlP UI), Bambang Rudito, MA., 
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M.Si, Ph.D (Direktur, Indonesia Center for Sustainable Development), Ir. 

lskandar Sembiring (Sekjen, Corporate Forum for Community 

Development), Kapt (inf) lrman Putra (Kaset MADIVIF-1 Kostrad), Mu'man 

Nuryana, M.Sc, Ph.D (Depsos RI), Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si (Depsos RI), 

Ibu Tetri Darwis (Depsos RI), Bp. Yuswohady (Associate Partner, Mark 

Plus&Co), Ibu Wafiyah (Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, lnstitut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang), Ibu Ari Munfiati (International 

Finance Corporation-Balikpapan), Ibu Sri Dewi Wahyuningsih (Kepala Biro 

Hukum, Organisasi dan HUMAS, Badan Standardisasi Nasional), Bp. 

Mukti Asikin (LSM Pupuk), Bp. Akhid Yusron Riyadi (Berau Coal) atas 

responl masukannya dalam rangka eksplorasi alternatif solusi untuk 

mendukung forrnulasi strategi dalam tesis ini. 

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada para 

pemegang hak cipta dimana karyanya berupa buku, jurnal dan artikel- 

artikel lain telah penulis jadikan sebagai rujukan dalam tesis ini. 

Bogor, Agustus 2006 

Penulis, 

Nur Laili 
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