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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan 

sumberdaya alam yang berlimpah. Kekayaan sumberdaya alam ini membuat 

semakin banyak perusahaan atau perseroan terbatas yang dibangun untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Banyaknya perusahaan 

yang dibangun tidak terlepas dari kondisi masyarakat sekitar perusahaan dan 

kondisi lingkungan. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki tanggung jawab 

dan peranan dalam peningkatan perekonomian daerah maupun negara. Saat ini 

mulai banyak perusahaan yang mulai menjalankan tanggung jawab sosial 

terhadap sosial dan lingkungan.  

Pentingnya kesadaran para pelaku usaha untuk ikut serta dalam 

menyelenggarakan program-program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat merupakan 

perwujudan dari adanya tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Namun 

demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, 

melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.1 

Joseph E. Stiglitz, menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima hal yang 

harus dilakukan agar MNCs dapat menjadi agen globalisasi yang baik. Pertama, 

setiap korporasi harus memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) 

                                                 
1 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h. 
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agar dapat mendekatkan perusahaan dengan masyarakat disekitarnya. Perusahaan 

dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, 

membatasi kekuatan dari korporasi agar tidak terjadi monopoli. Hal ini 

disebabkan oleh anggapan bahwa semakin besar ekonomi dari perusahaan juga 

akan memperbesar kekuatan mereka, sehingga harus ada pembatasan. Ketiga, 

meningkatkan governance perusahaan, menjadikan perusahaan tidak hanya 

sebagai shareholders bagi pemilik saham, tetapi juga stakeholders bagi 

masyarakat dan pegawai perusahaan. Keempat, membentuk peraturan global 

untuk ekonomi global. Pembentukan peraturan ini harus dilengkapi dengan 

pembentukan kerangka kerja legal secara internasional dan peradilan 

internasional. Peraturan dan kerangka kerja adalah usaha preventif untuk 

menghindari penyelewengan perusahaan, dan peradilan untuk menindaklanjuti 

pelanggaran yang dilakukan. Kelima, memerangi korupsi. Memerangi korupsi 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan transparansi kinerja 

dan pendapatan perusahaan. Kerahasiaan bank dapat meningkatkan terjadinya 

praktik korupsi. Dengan demikian, setiap MNCs yang hadir dalam suatu negara 

dengan menjalankan program CSR dapat menjembatani antara kepentingan 

perusahaan dengan masyarakat sekitar.2 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya berbeda-beda, tergantung 

kebijakan perusahaan dan kebutuhan serta permasalahan yang dialami masyarakat 

sekitar perusahaan beroperasi. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

                                                 
2 Stiglitz, Joseph E. 2006. Making Globalization Work. New York: W.W. Norton & Company, 
Inc. 
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(CSR) dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan jika dilaksanakan secara 

tepat. Penerapan CSR yang tepat dapat menaikkan citra perusahaan dan menarik 

simpati masyarakat. Selain itu, pelaksanaan CSR secara tepat juga berdampak 

positif bagi masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri atau bagi masyarakat luas. 

Laurel Grossman Reputex menyebutkan Corporate Social Responsibility sebagai 

alat untuk menciptakan nilai-nilai hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan 

para stakeholder dan sekaligus pada saat yang sama mendorong penciptaan nilai-

nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan.3  

Elkinton mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah 

economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberi 

pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan 

3P. Selain mengejar profit. Perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat 

pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkonstribusi aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).dalam gagasan ini, perusahaan 

tidak lagi di harapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, 

yaitu aspek ekonomi yang di refleksikan dalam kondisi financialnya saja, namun 

juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.4 

Pemerintah juga sudah menetapkan UU No. 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 

74 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial 

dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

                                                 
3 Budimanta, A. 2009. Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan. 
http://www.megawati-institue.org/pemikiran/corporatesocial-responsibility-realita-dan-
perkembangan.html 
4 Elkinton, John. 1997. Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. 
Capstone Publishing Ltd, London 
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lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya.5 Agar pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai 

formalitas perusahaan saja, maka sebuah perusahaan harus dapat melaksanakan 

CSR dengan maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar 

pelaksanaan CSR berjalan maksimal adalah dengan melibatkan partispasi aktif 

masyarakat secara langsung.  

Menurut Rosyida dan Nasdian,6 perusahaan-perusahaan yang telah 

berhasil dalam menerapkan CSR pada umumnya menggunakan tahapan 

implementasi CSR sebagai berikut: mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pemantapan dan evaluasi. Hal ini dibutuhkan agar program CSR yang diterapkan 

dapat berjalan efektif dan berhasil seperti yang di lakukan oleh PT.Kideco Jaya 

Agung (KJA), disamping itu masih banyak yang mengidentikkan Corporate 

Social Responbility (CSR) dengan Community Development (CD) karena 

sesungguhnya secara historis keberadaan Community Development (CD) 

merupakan kerelaan perusahaan untuk memberikan berbentuk benefit bagi 

masyarakat disekitar lokasi perusahaan, sedangkan Corporate Social Responbility 

(CSR) muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan 

pemikiran bahwa keberadaan perusahaan di suatu tempat akan dan niscaya 

mengurangi hak-hak masyarakat setempat. 

                                                 
5 UU No. 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas 
6 Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam 
Penyelenggaraan Program CSR dan Dampaknya terhadap Komunitas Perdesaan. Jurnal 

Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia (online). Vol. 06. No.01 
(http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/5832/44 97, diakses 21 November 
2015) 

http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/5832/44
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Hal ini menjukkan, bahwa program-program Corporate Social 

Responbility (CSR) yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar 

permasalahan komunitas sesungguhnya. Sering kali pihak perusahaan masih 

menganggap dirinya sebagai pihak paling memahami kebutuhan komunitas, 

sementara komunitas di anggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita 

sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Disamping itu, aktivitas Corporate 

Social Responbility (CSR) dianggap hanya semata-mata dilakukan demi 

terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup 

komunitas dalam jangka panjang. 

Begitu halnya dengan PT Kideco yang berdiri sejak 1982 merupakan 

pertambangan terbesar ketiga di Indonesia yang berfokus pada perkembangan 

sumber daya serta pengoperasian pertambangan di daerah pasir. Dimulai dengan 

produksi komersial 3 juta ton batubara bitumen tahun 1993, kemudian pada tahun 

2010 volume produksi mencapai 200 ton melalui ekspansi berkelanjutan dari 

infrastruktur dan perbaikan sistem pertambangan. Untuk saat ini, tambang pasir 

menghasilkan 31 juta ton batubara bitumen setiap tahunnya. PT. Kideco Jaya 

Agung (PT KJA), perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Paser, 

Provinsi Kalimantan Timur, beroperasi berdasarkan perizinan PKP2B dengan 

kontrak kerjasama No. J2/Ji.DU/40/82 tertanggal 14 September 1982. PT. Kideco 

Jaya Agung adalah perusahaan pertambangan batubara PMA (Penanaman Modal 

Asing) yang mayoritas sahamnya milik Samtan Co., Ltd. Seoul – Korea (99,9%).7 

                                                 
7 Profil PT Kideco Jaya Agung, 2014 
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Beberapa program dari CSR PT Kideco diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan dari wilayah operasinya, khususnya program CSR PT Kideco 

bidang pendidikan sangat menarik untuk di teliti dikarenakan kondisi pendidikan 

yang ada di Kecamatan Batu Sopang tersebut masih sangat membutuhkan bantuan 

dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di desa tersebut. 

Nama program CSR PT Kideco bidang pendidikan adalah “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa”. Sesuai dengan visi dan misi CSR PT Kideco 

menetapkan empat kecamatan adalah sebagai wilayah dampingan program 

community development untuk menciptakan peningkatan SDM bagi para kepala 

sekolah, guru dan siswa melalui program pelatihan.8 

Untuk itu PT Kideco bekerja sama dengan Pemerintah Daerah di bidang 

pendidikan sejak tahun 2013 yakni dengan membangun kemitraan menuju 

Indonesia sejahtera dan upaya mencapai target milenium development GOALs 

pada 2015 melalui gerakan prakarsa membangun masyarakat indonesia sejahtera 

(Gema Mitra) dengan tujuan umum untuk percepatan pembangunan millenium 

(MDGs) dengan kemitraan multi pihak melalui suatu gerakan kemitraan dengan 

nama tersebut di atas dan dengan tujuan khusus yakni penanggulangan 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.9 Kerjasama antara Pemerintah 

Kabupaten Paser dengan PT. Kideco sebagai dasar yang intensif daalam upaya 

percepatan pencapaian MDGs 2015.10 

                                                 
8 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 
kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
9 Hasil wawancara awal dengan pihak PT Kideco Jaya Agung, 2016 
10 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT. Kideco, 2012 
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Adapun realisasi CSR Kideco dalam bidang pendidikan pada tahun 2008 

pada program Bantuan Dana Pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi 

dengan jumlah 718 peserta didik dengan nilai Rp 676.155. Sedangkan pada 

program Sarana Penunjang dari TK sampai Perguruan Tinggi dengan jumlah 34 

paket dengan nilai Rp 151.950. Untuk infrastruktur pendidikan dari TK sampai 

SMA dengan jumlah 136 paket dengan nilai Rp 3.003.212. Terakhir adalah 

Pelatihan/Bantuan Lainnya dengan jumlah 983 paket dengan nilai Rp 4.161.688. 

Pada tahun 2009 pada program Bantuan Dana Pendidikan dari TK sampai 

Perguruan Tinggi dengan jumlah 496 peserta didik dengan nilai Rp 74.300.000. 

Sedangkan pada program Sarana Penunjang dari TK sampai Perguruan Tinggi 

dengan jumlah 87 paket dengan nilai Rp 181.345. Untuk infrastruktur pendidikan 

dari TK sampai SMP dengan jumlah 7 paket dengan nilai Rp 3.075.892.  Terakhir 

adalah Pelatihan/Bantuan Lainnya dengan jumlah 21 paket dengan nilai Rp 

4.237.143. Pada tahun 2010 pada program Bantuan Dana Pendidikan dari TK 

sampai Perguruan Tinggi dengan jumlah 887 peserta didik dengan nilai Rp 

1.022.040. Sedangkan pada program Sarana Penunjang dari TK sampai SMA 

dengan jumlah 353 paket dengan nilai Rp 376.880. Untuk infrastruktur 

pendidikan dari TK sampai SMA dengan jumlah 10 paket dengan nilai Rp 

676.585. Terakhir adalah Pelatihan/Bantuan Lainnya dengan jumlah 6 paket 

dengan nilai Rp 2.829.672.11 

Bidang pendidikan berdasarkan hasil dari pemetaan yang dilakukan PT. 

Kideco Jaya Agung (KJA) bahwa yang diperlukan, dan harus mendapatkan 

                                                 
11 Dokumen PT. Kideco Jaya Agung 2014 
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penanganan segera yaitu tingginya angka putus sekolah, buta huruf, transportasi 

dari dan tempat pendidikan, terbatasnya buku pendidikan baik dari sisi judul dan 

jumlah, kompetensi guru, rasio guru yang ada, keterbatasan sarana penunjang 

pendidikan dan balai pelatihan kerja. Berdasarkan pemetaan sosial tersebut CSR 

Kideco yang di mulai pada tahun 1993 yang beberapa tahun melakukan observasi 

selama bertahun-tahun guna memperoleh hasil yang baik untuk merealisasikan 

CSR nya. 

Pada tahun 2014, PT Kideco meningkatkan SDM guru sebanyak 1.500 

orang dan menyerahkan beasiswa kepada 33 mahasiswa baru asal Kabupaten 

Paser untuk program S1 dan S2 bekerja sama dengan pemerintah daerah dan 

Forum CSR Kabupaten Paser Tahun 2014. Mahasiswa yang mendapat beasiswa 

PT Kideco Jaya Agung itu sebelumnya mereka menjalani serangkaian seleksi oleh 

tim penguji di kantor Bappeda Paser.Para mahasiswa penerima beasiswa terdiri 

dari, 30 orang mahasiswa program strata 1 (sarjana) dan tiga orang program Strata 

2 (pasca sarjana). Mereka mendapat beasiswa penuh hingga menyelesaikan 

studinya.  Untuk mahasiswa program S1, beasiswa yang diberikan selama empat 

tahun sebesar Rp106 juta dan beasiswa S2 sebesar Rp72 juta. Beasiswa akan 

dikirim ke rekening Bank Kaltim setiap bulan atau setiap akhir semester.12 

Para mahasiswa yang mendapat beasiswa dari PT Kideco Jaya Agung itu 

adalah mahasiswa baru yang tersebar di berbagai universitas terkemuka di 

Indonesia seperti, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), 

Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya dan Universitas Mulawarman. 
                                                 
12 Komitmen Kideco Membangun "bumi Daya Taka" 
http://www.antarakaltim.com/berita/22237/komitmen-kideco-membangun-bumi-daya-taka, 
diakses 29 November 2015) 
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Prestasi akademik penerima mahasiswa akan dipantau dan dievaluasi. Sebagai 

contoh indeks prestasi komulatif (IPK) mereka minimal harus 3. Jika IPK mereka 

di bawah yang disyaratkan, maka beasiswa akan dievaluasi hingga bisa diputus 

secara permanen. PT Kideco Jaya Agung mengalokasikan anggaran Rp1 miliar. 

Tahun depan, bisa bertambah lagi, tentunya setelah dilakukan evaluasi. 

Beasiswa yang merupakan salah satu bagian dari program CSR PT Kideco 

Jaya Agung itu cukup bermanfaat bagi para mahasiswa yang melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka berhasil menikmati pendidikan di 

perguruan tinggi ternama di tanah air. Mutsla Qonita (18), mahasiswa Fisip UI 

jurusan komunikasi, mengaku berterima kasih kepada PT kideco karena 

kepeduliannya terhadap pendidikan mahasiswa asal Paser. Ungkapan serupa juga 

disampaikan OtiesT Tsarwan (25) mahasiswa S2 ITB Jurusan Teknik Sipil.13 

Penilaian positif terkait program CSR khususnya di bidang pendidikan itu 

juga disampaikan Sekretaris Bappeda Kabupaten Paser M Ali Hapsah. Ia juga 

menyampaikan terima kasih kepada PT Kideco atas kontribusinya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di Paser dan sejalan dengan visi misi Pemerintah 

Daerah dalam meningkatkan kualitas SDM. Karena selama ini banyak anak-anak 

Paser yang memiliki prestasi tetapi karena keterbatasan dana ekonomi mereka 

tidak bisa belajar di perguruan tinggi. Beasiswa dapat mencipatkan anak paser 

yang berprestasi sekaligus menambah nama baik Kabupaten Paser. Sejatinya 

keseriusan PT Kideco Jaya Agung dalam menjalankan program Tanggung jawab 

Sosial Perusahaan itu mendapat apresisasi positif dari pemerintah. 

                                                 
13 Ibid 
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 Sehingga pada akhirnya PT.Kideco Jaya Agung menilai bahwa CSR 

program pendidikan sangat diperlukan karena kualitas pendidikan di lingkungan 

masyarakat tersebut masih sangat kurang. Pentingnya kontribusi program CSR ini 

tentu juga dalam membangun dan memperbaiki kualitas pendidikan. Nama 

program CSR PT Kideco dalam bidang pendidikan adalah Peningkatan dan SDM 

melalui kegiatan Pelatihan; Kepala Sekolah, Guru dan Siswa.14 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya Perusahaan Modal Asing yaitu PT. Kideco yang berlokasi di Batu 

Sopang, dapat membantu Indonesia dalam usahanya melaksanakan pembangunan 

nasionalnya khususnya di tiap-tiap daerah khususnya di bidang pendidikan. 

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peranan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung terhadap 

peningkatan pendidikan daerah di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang 

Kabupaten Paser. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi pertanyaan penulis 

adalah bagaimana peranan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 

Kideco Jaya Agung terhadap peningkatan pendidikan daerah di Desa Batu Kajang 

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser? 

1.3. Tujuan Penelitian 

                                                 
14

 Profil PT Kideco Jaya Agung, 2014 
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Tujuan penelian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung terhadap 

peningkatan pendidikan daerah di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang 

Kabupaten Paser. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan MNC mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi negara, memperluas lapangan pekerjaan sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu hasil 

penelitian ini  dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi 

studi Hubungan Internasional. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai acuan dan juga rekomendasi bagi pihak yang 

berkepentingan atau peneliti selanjutnya untuk menelaah implementasi 

triple bottom line (Profit, Planet and People ). 

1.5. Penelitian Terdahulu  

 Ada beberapa penelitian terdahulu sangat mendukung sekaligus untuk 

dijadikan acuan perbandingan dan pengembangan dalam program Corporate 

Social Responsibility (CSR).  

 Joseph E. Stiglitz, 2006 yang meneliti tentang “The Multinational 

Corporations”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima 

hal yang harus dilakukan agar MNCs dapat menjadi agen globalisasi yang baik. 
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Pertama, setiap korporasi harus memiliki program Corporate Social 

Responsibility (CSR) agar dapat mendekatkan perusahaan dengan masyarakat 

disekitarnya. Perusahaan dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama. Kedua, membatasi kekuatan dari korporasi agar tidak terjadi 

monopoli. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa semakin besar ekonomi dari 

perusahaan juga akan memperbesar kekuatan mereka, sehingga harus ada 

pembatasan. Ketiga, meningkatkan governance perusahaan, menjadikan 

perusahaan tidak hanya sebagai shareholders bagi pemilik saham, tetapi juga 

stakeholders bagi masyarakat dan pegawai perusahaan. Keempat, membentuk 

peraturan global untuk ekonomi global. Pembentukan peraturan ini harus 

dilengkapi dengan pembentukan kerangka kerja legal secara internasional dan 

peradilan internasional. Peraturan dan kerangka kerja adalah usaha preventif 

untuk menghindari penyelewengan perusahaan, dan peradilan untuk 

menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan. Kelima, memerangi korupsi. 

Memerangi korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan 

transparansi kinerja dan pendapatan perusahaan. Kerahasiaan bank dapat 

meningkatkan terjadinya praktik korupsi. Dengan demikian, setiap MNCs yang 

hadir dalam suatu negara dengan menjalankan program CSR dapat menjembatani 

antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat sekitar. 

 Penelitian di atas lebih fokus pada MNCs dapat menjadi agen globalisasi, 

sedangkan penelitian ini fokus pada peningkatan pendidikan daerah, dan 

ditekankan pada pembahasan mengenai peranan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap peningkatan pendidikan daerah. 
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Qurratie Zain 2015 meneliti tentang Collaboration Strategy dalam 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone 

Klaten. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa bagi perusahaan Aqua Danone 

Klaten, peran media sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Karena 

tanpa adanya pemberitaan melalui media tentu terobosan yang dilakukan 

perusahaan tidak akan dikenal publik termasuk pada komitmen program CSR. 

Manajemen yang bertanggungjawab atas kegiatan CSR di Aqua Danone Klaten 

selalu membuka komunikasi dengan media dalam meliputi kegiatan. Team CSR 

berupaya untuk melibatkan media massa dengan mengundang para wartawan. 

Dengan tujuan agar informasi kegiatan CSR dapat tersampaikan dengan data-data 

yang akurat untuk membantu pemberitaan yang berimbang. Kolaborasi antara 

Aqua Danone dengan media massa dapat menunjang keberhasilan perusahaan 

dalam menjalankan usahanya ditengah aksi protes masyarakat. Mengingat selama 

ini seringkali terjadi aksi maupun penolakan terhadap kehadiran Aqua Danone. 

Akan tetapi dengan bantuan media dalam mempublikasikan citra perusahaan yang 

baik maka perusahaan dapat bertahan dan tetap menjalankan usahanya 

sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada di negara maupun 

didaerah keberadaan perusahaan. Sehingga collaborative strategy yang 

dilaksanakan oleh Aqua Danone di Klaten dengan menggandeng LSM dan media 

massa cukup efektif dalam meredam berbagai aksi protes masyarakat setempat. 

 Penelitian di atas menekankan pada Collaboration Strategy Kasus Aqua 

Danone Klaten, sedangkan penelitian ini fokus pada peranan program Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap peningkatan pendidikan daerah. 
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Dian Ekawaty, 2014 meneliti tentang Corporate Social Responsibility dan 

Upaya Pemenuhan Human Security Masyarakat (Studi Kasus Kegagalan 

Pengimplementasian CSR Oleh PT. Semen Tonasa). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa bahwa PT. Semen Tonasa telah mengimplementasikan CSR 

secara rutin setiap tahunnya dengan dukungan dana yang besar, bahkan PT. 

Semen Tonasa telah memiliki departemen yang khusus menangani program CSR 

perusahaan. Fakta menunjukkan program CSR PT. Semen Tonasa yang 

diimplementasikan di bawah Departemen CSR dan Umum belum mampu 

membawa perbaikan bagi kondisi human security yang difokuskan dalam 

penelitian ini adalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan masyarakat Desa Biring 

Ere. Kondisi yang terjadi justru terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin 

kondisi lingkungan yang tidak menunjukkan perbaikan yang berdampak pada 

tingkat kesehatan warga. Kegagalan PT. Semen Tonasa dalam 

mengimplementasikan program CSR diakibatkan oleh motif pengimplementasian 

CSR yang masih berdasarkan pada pertimbangan hukum untuk menghindarkan 

perusahaan dari sanksi hukum. Selain terkait motif, kegagalan yang terjadi juga 

adalah dampak dari kurangnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan 

pengimplemnetasian CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), 

Partisipasi Masyarakat, Human security, Masyarakat Lingkar Tambang. 

Penelitian di atas menekankan pada pengimplementasian CSR Oleh PT. 

Semen Tonasa terkait dengan Upaya Pemenuhan Human Security Masyarakat. 

Sedangkan penelitian ini fokus pada peranan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap peningkatan pendidikan daerah. 
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Rizka Hajuda, 2013 meneliti tentang Perbandingan Pelaksanaan CSR 

Unilever pada UK sebagai Home Country dan Indonesia sebagai Host Country. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR Unilever di UK dan 

Indonesia mempunyai sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaan yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah pada prinsip sustainabilty, fokus pada 

pemberdayaan perempuan dan anak-anak dari kalangan miskin, dan 

pengembangan pertanian berkelanjutan. Perbedaan pelaksanaan CSR Unilever di 

kedua negara adalah tidak diaturnya CSR dalam hukum UK, sementara di 

Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas; beberapa 

program CSR Unilever UK dilaksanakan di dalam negeri, namun lebih banyak 

yang dijalankan di berbagai penjuru dunia, sementara seluruh program CSR 

Unilever Indonesia dilaksanakan di wilayah Indonesia; pelaksanaan program 

dijalankan secara nasional oleh Unilever UK, sementara di Indonesia program 

dijalankan melalui unit-unit terkecil dalam masyarakat, seperti Posyandu. 

Penelitian di atas menekankan pada Perbandingan Pelaksanaan CSR 

Unilever, sedankan penelitian ini fokus pada peranan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap peningkatan pendidikan daerah. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat penulis 

tabulasikan sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti/Judul  Hasil Penelitian Sumber 
Joseph E. Stiglitz, 
2006 
“The Multinational 
Corporations”. 

Menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima hal 
yang harus dilakukan agar MNCs dapat menjadi 
agen globalisasi yang baik. Pertama, setiap 
korporasi harus memiliki program Corporate 
Social Responsibility (CSR) agar dapat 
mendekatkan perusahaan dengan masyarakat 
disekitarnya. Perusahaan dan masyarakat dapat 
bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 
Kedua, membatasi kekuatan dari korporasi agar 
tidak terjadi monopoli. Hal ini disebabkan oleh 
anggapan bahwa semakin besar ekonomi dari 
perusahaan juga akan memperbesar kekuatan 
mereka, sehingga harus ada pembatasan. Ketiga, 
meningkatkan governance perusahaan, 
menjadikan perusahaan tidak hanya sebagai 
shareholders bagi pemilik saham, tetapi juga 
stakeholders bagi masyarakat dan pegawai 
perusahaan. Keempat, membentuk peraturan 
global untuk ekonomi global. Pembentukan 
peraturan ini harus dilengkapi dengan 
pembentukan kerangka kerja legal secara 
internasional dan peradilan internasional. 
Peraturan dan kerangka kerja adalah usaha 
preventif untuk menghindari penyelewengan 
perusahaan, dan peradilan untuk menindaklanjuti 
pelanggaran yang dilakukan. Kelima, memerangi 
korupsi. Memerangi korupsi dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, salah satunya dengan 
transparansi kinerja dan pendapatan perusahaan. 
Kerahasiaan bank dapat meningkatkan terjadinya 
praktik korupsi. Dengan demikian, setiap MNCs 
yang hadir dalam suatu negara dengan 
menjalankan program CSR dapat menjembatani 
antara kepentingan perusahaan dengan 
masyarakat sekitar. 

Jurnal 
Hubungan 

Internasional 
Tahun VIII, 
No.2, Juli - 
Desember 

2015 

Qurratie Zain 2015 
“Collaboration 
Strategy dalam 
Implementasi 
Corporate Social 
Responsibility (CSR): 
Studi Kasus Aqua 
Danone Klaten” 

Bagi perusahaan Aqua Danone Klaten, peran 
media sangat penting bagi keberlangsungan 
perusahaan. Karena tanpa adanya pemberitaan 
melalui media tentu terobosan yang dilakukan 
perusahaan tidak akan dikenal publik termasuk 
pada komitmen program CSR. Manajemen yang 
bertanggungjawab atas kegiatan CSR di Aqua 
Danone Klaten selalu membuka komunikasi 
dengan media dalam meliputi kegiatan. Team 
CSR berupaya untuk melibatkan media massa 
dengan mengundang para wartawan. Dengan 

Jurnal 
Departemen 
Hubungan 

Internasional 
Universitas 
Airlangga 
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tujuan agar informasi kegiatan CSR dapat 
tersampaikan dengan data-data yang akurat 
untuk membantu pemberitaan yang berimbang. 
Kolaborasi antara Aqua Danone dengan media 
massa dapat menunjang keberhasilan perusahaan 
dalam menjalankan usahanya ditengah aksi 
protes masyarakat. Mengingat selama ini 
seringkali terjadi aksi maupun penolakan 
terhadap kehadiran Aqua Danone. Akan tetapi 
dengan bantuan media dalam mempublikasikan 
citra perusahaan yang baik maka perusahaan 
dapat bertahan dan tetap menjalankan usahanya 
sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan 
yang ada di negara maupun didaerah keberadaan 
perusahaan. Sehingga collaborative strategy 
yang dilaksanakan oleh Aqua Danone di Klaten 
dengan menggandeng LSM dan media massa 
cukup efektif dalam meredam berbagai aksi 
protes masyarakat setempat.. 

Dian Ekawaty 
2014  
“Corporate Social 
Responsibility dan 
Upaya Pemenuhan 
Human Security 
Masyarakat (Studi 
Kasus Kegagalan 
Pengimplementasian 
CSR Oleh PT. Semen 
Tonasa)” 

bahwa PT. Semen Tonasa telah 
mengimplementasikan CSR secara rutin setiap 
tahunnya dengan dukungan dana yang besar, 
bahkan PT. Semen Tonasa telah memiliki 
departemen yang khusus menangani program 
CSR perusahaan. Fakta menunjukkan program 
CSR PT. Semen Tonasa yang diimplementasikan 
di bawah Departemen CSR dan Umum belum 
mampu membawa perbaikan bagi kondisi human 
security yang difokuskan dalam penelitian ini 
adalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan 
masyarakat Desa Biring Ere. Kondisi yang 
terjadi justru terjadi peningkatan jumlah keluarga 
miskin kondisi lingkungan yang tidak 
menunjukkan perbaikan yang berdampak pada 
tingkat kesehatan warga. Kegagalan PT. Semen 
Tonasa dalam mengimplementasikan program 
CSR diakibatkan oleh motif pengimplementasian 
CSR yang masih berdasarkan pada pertimbangan 
hukum untuk menghindarkan perusahaan dari 
sanksi hukum. Selain terkait motif, kegagalan 
yang terjadi juga adalah dampak dari kurangnya 
pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan 
pengimplemnetasian CSR. Kata Kunci: 
Corporate Social Responsibility (CSR), 
Partisipasi Masyarakat, Human security, 
Masyarakat Lingkar Tambang 
 

Jurnal 
Departemen 

Ilmu 
Hubungan 

Internasional 
Fakultas 

Ilmu Sosial 
dan Ilmu 
Politik 

Universitas 
Gadjah 
Mada 

Rizka Hajuda 
 2013 
“Perbandingan 

Pelaksanaan CSR Unilever di UK dan Indonesia 
mempunyai sejumlah 
persamaan dan perbedaan. Persamaan yang 

Jurnal 
Hubungan 
Internasional 
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Pelaksanaan CSR 
Unilever pada UK 
sebagai Home 
Country 
dan Indonesia sebagai 
Host Country” 

diperoleh dalam penelitian ini adalah 
pada prinsip sustainabilty, fokus pada 
pemberdayaan perempuan dan anak-anak 
dari kalangan miskin, dan pengembangan 
pertanian berkelanjutan. Perbedaan 
pelaksanaan CSR Unilever di kedua negara 
adalah tidak diaturnya CSR dalam 
hukum UK, sementara di Indonesia hal tersebut 
diatur dalam Undang-Undang 
Perseroan Terbatas; beberapa program CSR 
Unilever UK dilaksanakan di dalam 
negeri, namun lebih banyak yang dijalankan di 
berbagai penjuru dunia, sementara 
seluruh program CSR Unilever Indonesia 
dilaksanakan di wilayah Indonesia; 
pelaksanaan program dijalankan secara nasional 
oleh Unilever UK, sementara di 
Indonesia program dijalankan melalui unit-unit 
terkecil dalam masyarakat, seperti 
Posyandu.. 

 

 Penelitian di atas hampir sama dengan penelitian penulis, sama membahas 

tentang CSR dan beberapa objek penelitianya di wilayah CSR. Namun bukan 

berarti sama persis dengan penelitian penulis, penelitian  penulis hanya fokus pada 

peningkatan pendidikan daerah, dan ditekankan pada pembahasan mengenai 

peranan program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap peningkatan 

pendidikan daerah. 

1.6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1.6.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan konsep 

sebagai alat analisis utama dalam menjelaskan fenomena. Konsep juga menjadi 

dasar guna memprediksi mengapa sesuatu terjadi dan kapan diduga akan terjadi. 

Dalam penelitian ini menggunakan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang telah ada sejak dahulu dan makin popular saat ini, namun definisi tunggal 
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dari CSR itu sendiri belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. 

The World Business Council for Sustainable Development, mendefinisikan CSR 

atau tanggung jawab social perusahaan sebagai: “Continuing commitment by 

business to behave ethically and contribute to economic development while 

improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the 

local community and society at large”.15 Maksudnya adalah “komitmen dunia 

usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus peningkatan kualitas 

masyarakat secara lebih luas. 

Tiap perusahaan harus tahu benar apa yang dibutuhkan oleh lingkungan 

sekitarnya, sehingga kegiatan yang dilakukannya tersebut tidak sia-sia dan bisa 

tepat sasaran. Sektor privat merupakan salah satu elemen yang dapat berperan 

dalam upaya mensukseskan MDGs 2015 dan langkah yang paling nyata yang 

dapat dilakukan sektor privat dalam memenuhi tujuan MDGs adalah menjadikan 

MDGs sebagai bagian dari aksi Tanggung Jawab Sosial atau CSR suatu 

perusahaan. Ruang lingkup kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 

secara keseluruhan sangat relevan dengan MDGs apalagi jika difokuskan pada 

target-targetnya, dimana kegiatan utama CSR diarahkan untuk memberikan 

kontribusi dalam beberapa bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

                                                 
15 Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR, Fascho Publishing,. Jakarta. 
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Pemerintahpun telah berupaya melakukan harmonisasi CSR dengan MDGs 

namun pemerintah tidak akan mengatur CSR dari pihak swasta.16  

CSR sebagai ”A bussiness acts in socially responsible manner when its 

decision and account for and balance diverse stakeholders interest”. Dalam hal 

ini perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan 

stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil 

oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.17 

The Jakarta Consulting Group mengemukakan bahwa tanggung jawab 

social diarahkan ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) perusahaan. Tanggung 

jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas 

dan pertumbuhan, dan juga karyawan dalam bentuk kompensasi yang adil serta 

memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawan oleh perusahaan tempat 

Ia bekerja. Sementara tanggung jawab ke luar berkaitan dengan peran perusahaan 

dalam pembayaran pajak dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi 

kepentingan generasi mendatang.18 Dalam hal ini CSR sebagai konsep dimana 

perusahaan memutuskan secara sukarela untuk berkontribusi pada suatu 

masyarakat agar menjadi lebih baik.19 CSR menggambarkan konsep dimana 

perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dalam operasional bisnisnya dan 

interaksi perusahaan dengan stakeholders berdasarkan prinsip sukarela. 

                                                 
16 Pemerintah Harmonisasi CSR dan MDGs, dalam http://www.bappenas.go.id/pencapaian-tujuan-
pembangunan-milleniumdi-indonesia2011__2013.htm di akses pada 9 Desember 2016 
17 A. B. Susanto, (2007). Corporate Social Responsibility. The Jakarta Consulting. Group. Jakarta. 
18 Ibid 
19 Lubis, Djuara dkk. 2006. Studi Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat di Sekitar 
PT Aneka Tambang Tbk. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor  

http://www.bappenas.go.id/pencapaian-tujuan-pembangunan-milleniumdi-indonesia2011__2013.htm
http://www.bappenas.go.id/pencapaian-tujuan-pembangunan-milleniumdi-indonesia2011__2013.htm
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Banyaknya konsep CSR tersebut, konsep ini menawarkan sebuah 

kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek pendidikan dan 

perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan.  Beberapa program yang paling 

umum dan sering dilaksanakan perusahaan adalah program di bidang pendidikan, 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat:20 

1. Kegiatan CSR bersifat charity. Program ini hanya bersifat sesaat, tidak ada 

dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang tampak 

adalah terbentuknya citra perusahaan. Seiring dengan perkembangan 

jaman, dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang 

berorientasi pada peningkatan produkstifitas dan mendorong kemandirian 

masyarakat. 

2. Program CSR membantu usaha kecil secara parsial. Dalam implementasi, 

program ini masih memisahkan program yang bersifat pendidikan, 

ekonomi, infrastruktur dan kesehatan. Program ini lebih baik dibandingkan 

dengan program sebelumnya, namun tidak ada keberlanjutan, bahkan 

membuat masyarakat bergantung pada perusahaan. 

3. Program CSR yang berorientasi membangun daya saing masyarakat 

sehingga diharapakan akan memberikan dampak ganda, baik untuk 

perusahaan maupun masyarakat. Peran CSR dilakukan dengan mengambil 

peran sebagai fasilitatif-katalistik seperti menyelenggarakan program 

infrastruktur yang dirancang sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga 

mampu meningkatkan kualitas masyarakat lokal. 
                                                 
20 Soetji Andari. 2009. Peran CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Pembangunan Usaha 
Kesejahteraan Sosial. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 33, Nomor 4, 
Desember 2009, h. 297 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kegiatannya juga 

harus memperhatikan tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Ketiganya 

harus berjalan secara sinergis dan berkesinambungan agar tercipta iklim 

perusahaan yang baik sehingga eksistensi perusahaan juga terjamin dengan citra 

atau reputasi positif yang didapatnya dari konsumen dan masyarakat. Kegiatan 

CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan:21 

1. Menurunnya gangguan social yang sering terjadi akibat pencemaran 

lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau 

pembelaan masyarakat setempat. 

2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan. 

3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan 

kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. 

Melalui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan 

yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan 3P. Selain mengejar profit. 

Perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan turut berkonstribusi aktif dalam menjaga kelestarian 

lingkungan (planet).dalam gagasan ini, perusahaan tidak lagi di harapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang 

di refleksikan dalam kondisi financialnya saja, namun juga harus memperhatikan 

aspek sosial dan lingkungannya. Konsep triple bottom line mengimplikasikan 

bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu 

                                                 
21 Ibid 
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merupakan pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan 

perusahaan daripada kepentingan shareholder (pemegang saham).22 

 Semakin disadari bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan akan terjamin apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial 

terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi 

yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan 

stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability 

perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability 

perusahaan. Maka dalam penelitian ini peranan Corporate Social Responsibility 

(CSR) ditekankan pada peranan secara sukarela untuk berkontribusi pada suatu 

masyarakat agar menjadi lebih baik, baik dalam bidang peningkatan pendidikan 

daerah di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM di Paser dan sejalan dengan visi misi 

Pemerintah Daerah. 

Maka dalam hal ini keterlibatan perusahaan PT. Kideco Jaya Agung dalam 

upaya pencapaian MDGs di Indonesia melalui program CSR menjadi strategi 

bisnis perusahaan agar tercapai kepentingan dan tujuan dalam mensejahterakan 

rakyat. Adapun delapan sasaran MDGs tersebut yaitu: 1) menanggulangi 

kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua orang; 3) 

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) penurunan 
                                                 
22 Elkington, John. 1997. Cannibals with forks, the triple bottom line of twentieth century 
business, dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. CSR. Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial. 
Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI. La Tofi Enterprise. 
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kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS dan 

penyakit menular lainnya; 7) menjamin keberlanjutan lingkungan; 8) kemitraan 

global dalam pembangunan.23 

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat serta memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat 

dunia dengan menjadi salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan global 

tersebut. Komitmen tersebut dimanifestasikan dengan berbagai keseriusan 

pemerintah dalam pencapaian program MDGs yang ditargetkan tercapai pada 

2015 antara lain dengan menerbitkan Peta Jalan Pencapaian MDGs, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan 2010-2014, 

Inpres No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 

2010, dan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan 

yang kesemuanya merupakan amanah percepatan pencapaian target MDGs.24 

Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai tahun 

2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDGs stagnan di mana masih 

terdapat sasaran pembangunan yang tertinggal, bahkan menunjukkan kinerja 

menurun. Pemerintah menilai hal tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang 

cukup berat. Upaya untuk merealisasikan MDGs pada tahun 2015 akan sulit 

karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban 

                                                 
23 Pada bulan September tahun 2000 sebanyak 189 negara menandatangani Deklarasi Millennium 
PBB di New York 
24 Padang Ekspress, Pemerintah Serius Capai Delapan Tujuan MDGs (29/03/2012) diakses dari 
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=26689 10 Maret 2017 
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pembayaran utang yang besar pada APBN untuk mencapai program MDGs 

2015.25 

Karena beban pemerintah tersebut diharapkan keterlibatan semua 

stakeholders dalam upaya pencapaian target MDGs 2015 salah satunya melalui 

kemitraan dengan sektor swasta. Hal ini telah diungkapkan oleh Utusan Khusus 

Presiden RI untuk MDGs, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K)26 bahwa salah 

satu penekanan pada United Nations Summit terkait MDGs ialah pentingnya kerja 

sama dengan sektor privat. Maka dari itu, pemerintah memandang 

segalapermasalahan dalam upaya percepatan pencapaian Milenium Development 

Goals MDGs agar ditempuh dengan langkah-langkah strategis, salah satunya 

adalah melalui peranan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial 

(CSR) mereka. Hal ini perlu mengingat pencapaian taget-target MDGs pada tahun 

2015 merupakan kepentingan nasional pemerintah yang telah ditandatangani 

dalam deklarasi millennium. 

Sektor privat menjadi salah satu elemen yang dapat berperan dalam upaya 

mensukseskan MDGs 2015. Dan langkah yang paling nyata dalam memenuhi 

tujuan MDGs adalah menjadikan MDGs sebagai bagian dari aksi Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (CSR) suatu perusahaan. Bidang lingkup kegiatan 

Coorporate Social Responsibility (CSR) secara keseluruhan sangat relevan dengan 

                                                 
25 Republika Online, Pencapaian Target Milenium Terhambat Beban Utang (26 September 2008), 
diakses dari, http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/08/09/26/5039- 
pencapaian-target-milenium-terhambat-beban-utang (11 Maret 2017) 
26 Kompas.Com, News, CSR Diimbau Ikut Percepat Pencapaian MDGs, 29 September 2010 
diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2010/09/29/07010261, 6 maret 2017, lihat juga 
Republika,  Keharusan Mempercepat MDGs, diakses dari 
http://goodgovernance.bappenas.go.id/archive_wacana/kliping_wawasan/Klip_wsn_2006/wawasa 
n_184.htm 
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MDGs apalagi jika difokuskan pada target-targetnya, di mana kegiatan utama 

CSR diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahpun telah berupaya 

melakukan harmonisasi CSR dengan MDGs namun pemerintah tidak akan 

mengatur CSR dari pihak swasta.27 

Menurut pemikiran E Merric Dodd memandang CSR wajib dilakukan 

suatu perusahaan, bahwa korporasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan 

pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan 

kesejahteraan bangsa, yang selanjutnya dikenal dengan istilah stakeholder.  Dodd  

kemudian melahirkan pemikiran stakeholder theory. Teori ini dibangun 

berdasarkan pandangan, apabila  direksi korporasi hanya mencari keuntungan 

sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan 

besar bisnis akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan 

eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis, untuk itu 

tujuan mencari keuntungan oleh korporasi harus diperluas juga kepada 

pemenuhan kepentingan stakeholder.28 

Pemikiran Dodd kemudian melahirkan stakeholder theory. Teori ini 

dibangun berdasarkan pandangan, apabila direksi korporasi hanya mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka 

kemungkinan besar bisnis akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan 

                                                 
27 Republika, Pemerintah Harmonisasi CSR dan MDGs,  baca juga pernyataan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana bahwa MDGs tak 
hanya milik pemerintah, pelaksana program CSR dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah 
yang mengetahui kebutuhan pembangunan di daerahnya 
28

 Elkington, John. 1997. Cannibals with forks, the triple bottom line of twentieth century business, 
dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. CSR. Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial. Jakarta: Pusat 
Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI. La Tofi Enterprise 
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melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan 

bisnis, untuk itu tujuan mencari keuntungan oleh korporasi harus diperluas juga 

kepada pemenuhan kepentingan stakeholder. 

Teori ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Veronica 

Besmer misalnya memandang setidaknya dua alasan mengapa CSR harus diatur 

dalam hukum negara, pertama, bahwa tidak adanya kekuatan memaksa dari 

hukum kebiasaan atau sukarela, tanpa diratifikasi dalam perturan lokal sebuah 

negara. Kedua, bahwa prinsip sukarela yang tidak mengikat, tidak akan 

memberikan efek apapun secara jelas dan terukur. Thomas Mclnerney dan Pabli 

Nieto juga berpendapat bahwa, penerapan kewajiban CSR dianggap perlu agar 

supaya pelaksanaannya lebih ekfektif, terukur dan mempunyai konsep yang 

standar dari pada didasarkan dengan prinsip sukarela. Pelaksanaan CSR secara 

sukarela hanya akan dilakukan oleh korporasi yang mempunyai perhatian dan 

kesadaran pada persoalan sosial sekitarnya. Sementara tidak ada daya paksa bagi 

korporasi yang tidak melaksanakan. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat atau 

otoritas, karena tidak mengetahui dengan pasti bahwa korporasi telah melanggar 

norma-norma yang ada atau tidak. Karena CSR dapat menjadi alat penting 

perusahaan dalam menciptakan citra positif melalui berbagai program sosial 

berkelanjutan seperti pelestarian lingkungan, pendidikan dan kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. 

Terutama adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya berhubungan 

langsung dengan sumber daya alam, seperti PT. Kideco Jaya Agung telah ikut 

berkonstribusi dalam membantu pemerintah melalui kegiatan Tanggung Jawab 
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Sosial Perusahaaan (CSR) untuk mendukung pencapaian MDGs Indonesia dengan 

berbagai program-program yang mengarah kepada beberapa target MDGs. 

Artinya bahwa perusahaan ini memiliki komitmen ganda, di satu sisi menjaga 

keberlangsungan bisnis finansial dan di sisi lain menjaga keberhasilan sosial 

lingkungannya. Komitmen perusahaan ini dalam mendukung pencapaian MDGs 

diapresiasi oleh pemerintah melalui penghargaan MDGs Awards pada tahun 2009, 

2010, 2012. 

Namun, tidak serta merta suatu perusahaan terlibat dalam praktik CSR 

tanpa terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ataupun kepentingan tertentu. 

Mengingat bahwa pelaksanaan program CSR dapat memberikan keuntungan dan 

kerugian bagi perusahaan. Tugas utama korporasi adalah mencari keuntungan 

sedangkan CSR berarti mengambil sebagian keuntungan dari perusahaan, 

walaupun di sisi lain CSR dianggap sebagai cara meningkatkan nilai perusahaan 

dalam kompetisi.29 Sehingga dari sini dapat diamati tujuan ataupun motivasi suatu 

perusahaan memilih terlibat atau tidak dalam praktik CSR baik kerana alasan 

sosial, politis, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Khusunya dalam hal ini praktik 

CSR untuk mendukung pencapaian target MDGs Indonesia. Begitu juga dengan 

kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam public private partnership dalam 

pencapaian MDGs ini baik dari pemerintah maupun korporasi. 

Maka, dalam hal ini keterlibatan PT. Kideco Jaya Agung dalam upaya 

pencapaian MDGs Indonesia dapat dianalisis dari kepentingan korporasi yang 

menjadi faktor-faktor penyebab melaksanakan program CSR untuk pencapaian 

                                                 
29 Michael Hopkins, 2007, Corporate Social Responsibility & International Devlopment: Is 
Business Solution?, Londing: Earthscan, hal 113 
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MDGs. Singkatnya pencapaian MDGs melalui program CSR merupakan pilihan 

rasional yang menjadi strategi bisnis perusahaan agar tercapainya kepentingan 

atau tujuan yang sejak awal diformulasikan. 

1.6.2 MNC dalam Studi Hubungan Internasional 

Dalam era keterhubungan ini, investasi asing menjadi salah satu 

penyumbang terbesar dalam pembangunan sebuah Negara tidak hanya dalam 

perekonomian makro namun meliputi beberapa sektor yang saling terhubung, 

seperti industrialisasi, infrastruktur, transfer teknologi, kualitas populasi urban dan 

seterusnya. Maka dari itu investasi asing yang salah satunya berupa MNC selama 

ini dianggap sebagai bantuan bagi sebuah negara untuk meneruskan 

pembangunan. Oleh karena itu keberadaan mereka sering kali juga diartikan 

sebagai pendukung pembangunan.  

Dalam studi Hubungan Internasional, MNC merupakan topik bahasan 

yang cukup sentral karena MNC merupakan subjek khusus sebagai pelaku 

maupun sebagai objek sasaran pelaku atau kajian pokok. MNC dapat 

dikategorikan sebagai subjek aktor bukan negara (non-state actors) yang memiliki 

peran sangat luas dalam pola hubungan antar negara saat ini. Pergerakan MNC ini 

sangat bergantung pada hubungan negara yang bersangkutan. MNC sangat 

dipengaruhi oleh home dan house country dan MNC merupakan pendorong utama 

dari proses globalisasi karena mempengaruhi peran negara dalam ekonomi. 

MNC atau Perusahaan Multinasional merupakan aktor utama dalam bisnis 

internasional, perusahaan yang mengendalikan aktivitas ekonomi teritorial 
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wilayah Negara.30 Bukan hanya perusahaan yang bertindak dalam perdagangan 

internasional, tetapi juga dalam investasi global serta aktivitas produksi di manca 

negara (host countries).Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang 

peranan yang penting untuk transaksi internasional. Perdagangan internasional 

seperti impor dan ekspor merupakan tahap awal dari operasi internasional 

perusahaan. Semakin besar skala ekonominya maka akan semakin lebih efisien 

dan semakin besar skala produksinya, sehingga akan semakin menguntungkan 

bagi perusahaan. Apabila PT.Kideco Jaya Agung hanya melakukan ekspor, maka 

PT.Kideco Jaya Agung rentan terhadap hambatan-hambatan dan sulit untuk 

bersaing dengan perusahaan lokal sehingga menggunakan strategi baru, Foreign 

Direct Invesment (FDI), yakni membangun perusahaan baru ataupun joint 

venture. 

MNC bukanlah fenomena baru, dimana sudah banyak perusahaan 

multinasional yang berdiri di berbagai negara (host country) seperti masuknya 

sejumlah MNC ke Indonesia Bahkan gross profit yang didapat melalui MNC bisa 

melebihi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara. Sehingga, Indonesia 

sebagai salah satu negara yang berdaulat yang berusaha memakmurkan rakyatnya 

juga tidak bisa menutup mata terhadap adanya perusahaan-perusahaan 

multinasional ini. 

Dilihat dari konsep yang dijelaskan, MNC dapat memberikan sisi terang 

dan sisi gelap. Sisi terang yang didapat dari MNC antara lain berpotensi untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, memperluas lapangan pekerjaan 

                                                 
30 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani (2005).Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung: Rosda Karya 
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sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 

memperkenalkan teknologi yang baru sehingga dapat memberikan profit yang 

besar dalam bidang research and development, dan memperbaiki hubungan 

antarnegara dengan adanya kerjasama antara home countries (negara asal di mana 

MNC tersebut berdiri) dengan host countries (negara tujuan dari MNC tersebut 

disebarkan). Dan sisi gelap yang dapat diberikan oleh MNC itu sendiri adalah 

dampak negatif lingkungan, masalah pekerja, dan pelanggaran hak asasi manusia, 

serta bertentangan dengan negara dimana MNC itu beroperasi karena MNC 

bertujuan untuk memaksimalkan profit perusahaan itu sendiri. Terlepas dari sisi-

sisi terang dan gelap MNC itu, selanjutnya akan dianalisa hubungan antara MNC 

dengan teori-teori Hubungan Internasional meliputi teori Liberalisme, teori 

Realisme, teori Dependency, teori Interdependency, dan teori Globalisasi. 

Dalam teori Liberalisme, sistem global merupakan sebuah harmonisasi 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Kaum liberalis menyadari bahwa 

kemajuan ekonomi itu tidak seragam dalam ekonomi domestik maupun ekonomi 

internasional. Namun kaum liberalis percaya bahwa kemajuan ekonomi di masa 

depan dapat mengarah pada persamaan tingkat ekonomi. Seperti yang dijelaskan 

oleh Adam Smith bahwa persamaan tingkat ekonomi dapat terjadi dengan adanya 

intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam konsep ekonomi politik 

yang modern saat ini tidak mungkin mengabaikan unsur pemerintah dalam 

melakukan kebijakan ekonomi interdependensi untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi.Teori liberalisme itu sendiri meyakini bahwa hubungan kerjasama yang 

saling menguntungkan dalam bidang ekonomi pada akhirnya akan memberikan 
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hasil yang disebut sebagai win-win solutions.31 Penganut liberalisme 

mempercayai bahwa MNC dapat memberikan keuntungan dalam pemerintahan 

nasional, karena MNC merupakan pergerakan utama perekonomian dunia.MNC 

sendiri merupakan hasil dari globalisasi melalui investasi dan perdagangan 

antarnegara.Sehingga, MNC dapat menjadi sarana untuk mendorong kemakmuran 

global, tidak mementingkan untungnya berapa yang penting sama-sama 

untung.FDI yang dibawa oleh MNC ini meningkatkan efisiensi dengan 

memajukan inovasi, kompetisi, pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan. 

Liberalisme mengenal sistem ekonomi internasional, yakni positive sum-

game (menguntungkan semua pihak).Dengan adanya MNC di Indonesia, maka 

terbukalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan tersedianya 

SDM yang besar di Indonesia, dan SDA yang dimiliki Indonesia, banyak MNC 

yang membuka perusahaan ataupun berinvestasi di Indonesia karena besarnya 

peluang bagi Indonesia untuk dapat berkembang. 

Sedangkan menurut teori Realisme, MNC merupakan instrumen untuk 

meraih keuntungan dan kepentingan bagi negara untuk pembangunan 

perekonomian global dan menyebarkan ideologi dan alat untuk diplomasi.Karena, 

menurut kaum realis, sistem internasional itu bersifat konfliktual yang 

memunculkan pertarungan kepentingan antarnegara.Sistem internasional juga 

bersifat anarkis karena tidak ada kedaulatan dan power yang lebih tinggi 

dibanding negara. Dalam penerapan MNC, menurut kaum realis, MNC 

menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah. Dalam 

                                                 
31 Yanuar Ikbar (2007). Ekonomi Politik Internasional.Bandung: PTRefika Aditama 
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realisme, yang didapat dalam sistem ekonomi internasional ini adalah zero-sum 

game, tidak ada yanag saling menguntungkan, hanya ada satu pihak yang untung 

dan satu pihak yang rugi. Menurut Jack Donnelley dalam tulisannya yang berjudul 

“Realism” dalam buku Theories of International Relations, realisme bukan 

merupakan teori preskriptif atau teori yang memberikan petunjuk.Selain itu, 

realisme juga merupakan teori yang fokusnya terlalu sempit.Kaum realis tidak 

mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dalam politik internasional.32 

Teori Ketergantungan atau dikenal sebagai Teori Dependensi merupakan 

salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara-

negara Dunia Ketiga.Menurut Theotonio Dos Santos, dependensi 

(ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara 

tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi 

negara-negara lain, di mana Negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai 

penerima akibat saja. Dalam Teori Dependensi yang dipaparkan oleh Allan Sens, 

konsep yang dipaparkan adalah, negara di dunia ini banyak yang tidak 

berkembang disebabkan karena tidak menggunakan kebijakan ekonomi yang 

benar atau bisa juga dikarenakan oleh kedaulatan pemerintah ataupun korupsi. 

Permasalah semacam itu terutama banyak dipertanyakan ketika mengacu 

pada negara berkembang. Sebagian besar negara dunia ketiga tidak banyak 

mendapatkan keuntungan. Akumulasi kapital artinya tidak ada toleransi untuk 

kesetaraan, pemerataan atau pun hal lain semacamnya. Satu dalih lagi kemudian 

diajukan, bahwa keberadaan MNC lah yang memacu industri negara-negara 

                                                 
32 Jack Donnelly (2000). Theories of International Relations, Realism. Cambridge: Cambridge 
Univesity Press. 
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tersebut salah satunya dngan transfer teknologi. Namun pada akhirnya sejatrah 

juga membuktikan hal yang kontradiktif. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori dependensi lebih fokus 

pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan Negara terbelakang. Dalam hal 

ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi menantang hegemoni ekonomi, 

politik, budaya dan intelektual dari negara maju. 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pendekatan studi kasus ini sangatlah sangat relevan dengan fenomena 

pertambangan PT.Kideco Jaya Agung yang terjadi di Kabupaten Paser, 

Kalimantan Timur, khususnya dalam mengkaji mengenai peranan program CSR 

PT. Kideco Jaya Agung terhadap peningkatan pendidikan daerah di Desa Batu 

Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. 

 Maka peneliti dalam  memenuhi syarat-syarat penggunaan metode studi 

kasus memiliki daya tanggap kuat terhadap isu (pertambangan PT.Kideco Jaya 

Agung) dan tidak bisa dengan anggapan sebelum menggali keterangan dari 

informan.33 Kehati hatian dalam  melihat peranan perusahaan perusahaan asing 

PT.Kideco Jaya Agung  haruslah melihat secara holistik sebelum menghasilkan 

penelitan terkait permasalahan ini. 

 

 

                                                 
33 Robert. K.yin. 2012. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta, Rajawali Pers,hal 70. 
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1.7.2 Batasan Waktu  

Untuk membatasi fokus penelitian ini, peneliti memilih batasan waktu 

sebagai landasan yang akan mengkerangkai alur penelitian. Adapun batasan 

waktu program CSR PT. Kideco Jaya Agung terhadap peningkatan pendidikan 

daerah adalah tahun 2010-2015. Sedangkan batasan waktu penelitian ini 

dilakukan Bulan Maret 2017 sampai selesai.  

1.7.3 Tingkat Analisa 

Setiap penelitian ilmiah ada ketetapan kaidah yang harus dipenuhi, salah 

satunya menentukan ketepatan sasaran analisa yakni, memilih tingkat analisa. 

dalam proses memilih tingkat analisa, kita menetapkan “unit analisa” yaitu 

perilakunya yang hendak kita deskripsikan , jelaskan  dan terangkan  (variabel 

dependen). Sedangkan unit ekplanasinya itu dikatakan variabel independen.34 

Bedasarkan kaidah di atas berkaitan dengan peranan program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung sebagai variabel dependen 

sebagai perilaku yang berdampak pada peningkatan pendidikan daerah atau 

disebut variabel independen. Dalam variabel penelitian ini, jika unit analisanya 

sama dengan unit ekplanasinya itu dinamakan jenis penelitian reduksionis.35 

1.7.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pertama  

tehnik Interview. Tehnik ini bertujuan untuk mendapatkan data infomasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, bila melihat dari pendapat 

                                                 
34Mohtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional, LP3S, Jakarta hal.35. 
35 Ibid.hal 39. 
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Catherine Dawson sifat interview yang digunakan peneliti adalah interview semi 

struktur diamana peneliti mengakses data dari informan kemudian mengabungkan 

dengan hasil data informan lain melalui pengajuan pertanyaan yang sama36.

Tehnik penentuan  informan  penulis menggunakan  model Key informant 

interview penekanan  dalam  penggunaan model ini memprioritaskan pengambilan 

informan yang mengtahui kondisi lapangan seperti professional background, 

leadership role or personal experience
37

.

Tehnik pengumpulan data kedua Observasi, dimana peneliti mengamati 

atau terjun langsung di lapangan wilayah penelitian. Tujuanya untuk mengetahui 

proses kejadian dari objek yang diteliti hingga kondisi terbarunya.38 Sedangkan

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ajuga melalui 

studi kepustakaan (Library Reasearch), yaitu usaha mencari data dan 

pngumpulkan data serta informasi berdasarkan literarur atau referensi, baik yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, Koran, artikel-artikel, website, 

laporan-laporan maupun dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

1.7.5 Teknis Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang menjelaskan dan menggaambarkan berdasarkan data- data yang 

ada secara objektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subjektifitas penulis dan 

36Cathreine Dowson. 2002. Practical Research Methods. First published  Oxford : How To Books 
Ltd. Hal 28. 
37 .Better assasment better Aid. 2011. Technical Brief: Direct Observation and Key Informant 

Interview Techniques for primary data collection during rapid assessments. Hal 11. 
38 Ibid.32 
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menjelaskan variabel- variabel yang dibangun dari data-data yang ada sehingga 

diperoleh hubungan satu sama lainnya. 

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini maka penulis dapat 

menentukan dulu variable-variabelnya. Dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan variabel dependen yang di tunjukan pada perusahaan pertambangan 

asing” adalah unit analisa yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan 

ramalkandan variabel independen yaitu peranan CSR dalam infrastruktur sekolah 

”sebagai “ unit eksplanasi” sebagai perilaku yang berdampak pada unit analisa. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode explanatif dimana unit eksplanasi 

dan unit analisa berada pada tingkat yang sama, yaitu: 

1. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar, bila ada kesalahan maka peneliti 

akan berusaha membenarkan dan melengkapi data yang kurang. 

2. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

3. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di 

interpretasikan oleh peneliti. 

  Metode yang di gunakan dalam Analisa data ini adalah kualitatif, dengan 

tujuan menganalisa peristiwa-peristiwa ataupun fenomena-fenomena yang lebih 

spesifik. Metode ini di gunakan untuk mengetahui peranan program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung terhadap peningkatan 

pendidikan daerah di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten 

Paser. Metode ini dimulai dengan teori baru kemudian melakukan penelitian dan 
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untuk mendukung analisis ini di peroleh dengan melakukan data bersifat 

deskriptif dan dokumentasi. 

1.7.6 Argumen Dasar 

 Argumen dasar sementara peneliti adalah bahwa PT. Kideco Jaya Agung 

tidak seperti perusahaan pertambangan pada umumnya, selain memberikan 

sumbangan pendapatan pada devisa Negara perusahaan ini sangat membantu 

masyarakat sekitar Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser 

mulai dari pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan dan memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Paser dan 

sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM). Karena selama ini banyak anak-anak Paser yang memiliki 

prestasi tetapi karena keterbatasan dana ekonomi mereka tidak bisa belajar di 

perguruan tinggi. Beasiswa dapat mencipatkan anak paser yang berprestasi 

sekaligus menambah nama baik Kabupaten Paser. Sejatinya keseriusan PT Kideco 

Jaya Agung dalam menjalankan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan itu 

mendapat apresisasi positif dari pemerintah. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar jka dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 
Sistematika Penulisan 

Bagian I Bab I 

Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.5 Penelitian Terdahulu 
1.6 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 
1.7 Metodelogi Penelitian 
1.8 Sistematika Penulisan 

Bagian II BAB II 

Tantangan Pemerinah Daerah Kaltim terhadap 
Pembangunan 
2.1 Kondisi Masyarakat Paser Sebelum Adanya CSR 

PT. Kideco Jaya Agung 
2.2 Kondisi Pendidikan Masyarakat Paser 
2.2.1 Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam 

peningkatan pendidikan 
2.2.2 Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Paser 

dalam peningkatan pendidikan 
2.3 Pertimbangan adanya Program CSR PT. Kideco 

Jaya Agung 

`Bagian III BAB III 

Peran Kideco Jaya Agung sebagai Mitra 
Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Program  
Peningkatan Pendidikan di Kabupaten Paser 
3.1 Program CSR PT. Kideco Jaya Agung 
3.1.1 Program Bantuan Modal Usaha Kerja 
3.1.2 Program Pelatihan Keterampilan Kerja dalam 

Bidang Pendidikan 
3.1.3 Program Pembangunan SDM dalam Bidang 

Pendidikan 
3.2 Peran Program CSR PT. Kideco Jaya Agung dalam 

peningkatan pendidikan 
3.2.1 Kapasitas Organisasi dalam Meringankan Beban 

Pemerintah 
3.2.2 Kemitraan Corporate Social Responsibility 
3.2.3 Kontribusi perusahaan dalam MDGs 
3.2.4 Peningkatan Daya Saing Pembangunan 

Infrastruktur Pendidikan 
3.2.5 Peningkatan SDM dalam Bidang Pendidikan 
3.2.6 Realisasi Program CSR dalam Membangun dan 

Memperbaiki Kualitas Pendidikan Daerah 

Bagian  IV BAB IV 
Penutup 
4.1 Kesimpulan 
4.2 Saran 

 


