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BAB III 

PERAN KIDECO JAYA AGUNG SEBAGAI MITRA PEMBANGUNAN 

PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM PENINGKATAN 

PENDIDIKAN DIKABUPATEN PASER 

 

Selama ini masyarakat Kabupaten Paser dihadapkan pada permasalahan 

multidimensi yang menyentuh berbagai tatanan kehidupan mendasar manusia, 

bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, budaya 

dan akhlak. Berbagai bentuk kemiskinan sosial juga banyak diperlihatkan, seperti 

miskin pengabdian, kurang disiplin dan kurang empati terhadap masalah sosial. 

Salahsatu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (PT. Kideco 

Jaya Agung) terhadap masyarakat adalah Corporate Social Responsibility (CSR). 

Kepedulian sejumlah perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan melalui 

kegiatan CSR sangat berarti bagi dunia pendidikan. CSR semakin menguat 

terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007. 

Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan 

dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (Pasal 74 ayat 1).  

Dalam hal ini, bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu 

keuntungan ekonomi melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi 

CSR dalam membantu memecahkan persoalan pendidikan perlu dilakukan untuk 

mendukung peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat.  Maka dalam 

BAB III ini akan diuraikan secara jelas mengenai Deskripsi tentang PT. Kideco 

Jaya Agung dan program CSRnya dalam bidang pendidikan. 
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3.1 Program CSR PT. Kideco Jaya Agung 

Kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk kesejahteraan 

dalam arti luas yang realitanya merupakan suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk/masyarakat meningkat dalam jangka panjang. 

Oleh sebab itu banyak perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang 

berusaha menanamkan investasinya untuk membangun daerah industri untuk 

menggali dan mengolah sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi 

Kalimantan Timur terutama Desa Batu Kajang khususnya yang menjadi daerah 

penelitian penulis. Di dalam kegiatan pertambangan batu bara diperlukan berbagai 

macam keahlian sehingga diperlukan tenaga kerja sesuai dengan keperluan 

perusahaan.  

Dengan demikian timbul variasi lapangan kerja yang didasarkan keahlian 

yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, sehingga dapat menguasai dan 

menggunakan teknologi yang modern yang digunakan perusahaan pertambangan 

batu bara. Karena kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja di sektor ini, prioritas 

yang seharusnya diperuntukan untuk penduduk setempat terpaksa diambil alih 

oleh para pendatang dari daerah lain yang mungkin dapat memenuh syarat yang 

diinginkan oleh perusahaan, misalnya tingkat pendidikan,pengalaman dan 

keahlian yang harus dimiliki. 

Masuknya perusahaan pertambangan batu bara diantaranya PT. Kideco 

Jaya Agung yang didirikan pada tahun 1982 sebagai perusahaan yang 
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mengkhususkan diri dalam bidang pengembangan sumber daya.
1
 Disisi lain yang 

memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan 

adanya perusahaan pertambangan batu bara di Desa Batu Kajang ini telah 

menimbulkan juga daya tarik tersendiri bagi pencari kerja dari luar Batu Kajang 

atau Kalimantan Timur, bagi warga pendatang ke Desa Batu Kajang dengan 

berbagai tujuan mereka masing-masing, ada yang sebagai pedagang, pengusaha, 

dan karyawan perusahaan pertambangan batubara, sehingga menimbulkan 

masyarakat yang majemuk di Desa Batu Kajang. Dengan berbagai macam budaya 

dan perilaku yang dibawa oleh masing-masing individu para pendatang ini, maka 

akan berpengaruh pula terhadap culture kehidupan masyarakat di Desa Batu 

Kajang tersebut.
2
 

Terkait dengan keberadaan perusahaan besar ditengah - tengah komunitas 

masyarakat, perusahaan yang baik pasti menyadari bahwa ia juga merupakan 

organisasi sosial yang harus peduli terhadap lingkungan masyarakat dan sosial. 

Dalam Pelaksanaa Program yang dijakankan inilah yang disebut Corporate Social 

Responsibility (CSR). Sebagai instrumen dalam upaya pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau 

CSR merupakan solusi yang mampu memberdayakan masyarakat kecil di sekitar 

operasional perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri 

kearah mandiri. 

                                                 
1
 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 

2
 Rusyda Ahda, 2014. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) , PT. Kideco 

Jaya Agung di Desa Batu kajang Kecamatan Batu sopang Kabupaten Paser. ejournal 
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Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntunan tak 

terelakan seiring dengan adanya tuntutan komunitas terhadap perusahaan. 

Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan melainkan juga oleh komunitas 

masyarakat yang berada disekelilingnya. Perusahaan yang semula memposisikan 

diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan (amal) charity, kini menempatkan 

komunitas masyarakat sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan 

eksistensi perusahaan melalui pelaksanaan program CSR yang berorientasi pada 

pemberdayaan yang berkelanjutan.  

Program ini bertujuan  dalam  rangka membangun kemandirian 

masyarakat melalui  penguatan kapasitas lokal (local capacity building), baik itu 

dalam hal pemberdayaan  masyarakat   melalui   bantuan  permodalan  maupun  

dalam  hal penyediaan fasilitas sosial / umum. Peran Pemerintah dalam hal 

pelaksanaan program CSR sendiri tentu sangat diperlukan yaitu antara lain 

seperti, pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, dukungan politik bagi 

pelaku CSR serta menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. 

Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. 

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan 

pada kalangan bisnis yang  terlibat dalam upaya besar ini.  

Pemerintah sendiri telah mengatur masalah CSR ini didalam UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan perlunya tanggung 

jawab sosial perusahaan sebagaimana disebutkan di pasal 74 ayat 1 yang berbunyi 

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 



 

 

64 

 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangggung jawab sosial dan 

lingkungan”.
3
 Hal ini tentu menjadi dasar atau acuan bagi setiap perusahaan 

terutama perusahan besar dalam menjalankan program CSR nya. 

Program CSR merupakan program yang mengutamakan peran aktif dan 

kerja sama Multi Stakeholder baik Perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kunci 

keberhasilan program CSR terletak daripada partisipasi masyarakat dan 

pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, maka bila dalam suatu 

desa tidak ada sama sekali partisipasi dipastikan program CSR tidak akan berjalan 

dengan baik. Beberapa program dari CSR PT Kideco diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan dari wilayah operasinya, khususnya program CSR 

PT Kideco bidang pendidikan dikarenakan kondisi pendidikan yang ada di 

Kabupaten Paser tersebut masih sangat membutuhkan bantuan dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. 

3.1.1 Program Beasiswa  

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. Di bidang pendidikan, PT 

Kideco Jaya Agung, antara lain menyerahkan beasiswa kepada 33 mahasiswa 

baru asal Kabupaten Paser untuk program S1 dan S2 bekerja sama dengan 

pemerintah daerah dan Forum CSR Kabupaten Paser. Mahasiswa yang 

                                                 
3
 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 



 

 

65 

 

mendapat beasiswa PT Kideco Jaya Agung sebelumnya menjalani 

serangkaian seleksi oleh tim penguji di kantor Bappeda Paser.
4
 

Mahasiswa penerima beasiswa terdiri dari, 30 orang mahasiswa 

program strata 1 (sarjana) dan tiga orang program Strata 2 (pasca sarjana). 

Mereka mendapat beasiswa penuh oleh Kideco hingga menyelesaikan 

studinya. Untuk mahasiswa program S1, beasiswa yang diberikan selama 

empat tahun sebesar Rp106 juta dan beasiswa S2 sebesar Rp72 juta. Pada 

2014, PT Kideco Jaya Agung mengalokasikan anggaran Rp1 miliar.
5
 

Beasiswa akan dikirim ke rekening Bank Kaltim setiap bulan atau 

setiap akhir semester. Para mahasiswa yang mendapat beasiswa dari PT 

Kideco Jaya Agung 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. 

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. Penilaian positif terkait program CSR 

khususnya di bidang pendidikan merupakan kontribusi meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di Paser. Sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

                                                 
4
 http://www.antarakaltim.com/berita/22237/komitmen-kideco-membangun-bumi-daya-taka 

5
 Ibid 
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Konstribusi PT Kideco dalam bidang pendidikan ini diharapkan bisa 

diikuti perusahaan lainnya yang tergabung dalam Forum CSR. Anggota 

Forum CSR Kabupaten Paser sekitar 129 perusahaan. Karena konsep awal 

progam beasiswa, adalah membuka mimpi anak-anak paser untuk meraih 

cita-cita terutama belajar di perguruan tinggi. 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. 

Keseriusan PT Kideco Jaya Agung dalam menjalankan program Tanggung 

jawab Sosial Perusahaan itu mendapat apresisasi positif dari pemerintah. 

Dengan demikian peran korporasi dalam pelaksanaan program CSR 

dibidang pendidikan memberi kontribusi yang positif dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya dan 

di Kabupaten Paser pada umumnya. Dengan demikian, kegiatan CSR di 

bidang Pendidikan yang dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung memberi 

kontribusi pada pencapain tujuan MDGs di Indonesia. 

3.1.2 Program Pelatihan Keterampilan Kerja dalam Bidang Pendidikan 

Kegiatan ini diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali dan 

meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah sekitar perusahaan. PT. Kideco Jaya Agung melaksanakan program 

CSR berupa kegiatan bersifat memberdayakan (empowering) dan 
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berkelanjutan (sustainability) dan melalui kegiatan kerja diharapkan dapat 

menciptakan kemandiran.
6
 

Adapun kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT.Kideco Jaya 

Agung didasarkan pada kebutuhan dan potensi lingkungan yang bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat sehingga diharapkan dapat menciptakan 

kemandirian. Program pelatihan ini direncanakan dan disusun dengan melihat 

aspek apa saja yang memiliki ekonomis yang dapat menguntungkan 

masyarakat. Untuk selanjutkan dilakukan koordinasi dengan pemerintah 

setempat. Program Pelatihan yang diberikan PT. Kideco Jaya Agung berupa 

Program Pendampingan sekolah (School Developing Programs) PT.Provisi 

Education guna meningkatkan keterampilan yakni untuk meningkatkan 

kualitas Sumberdaya Manusia secara terintegrasi secara menyeluruh mulai 

dari kepala sekolah, guru, siswa, institusi, masyarakat serta sarana dan 

prasarana sekolah, serta Pelatihan Peningkatan Guru-Guru sekolah TK/PAUD 

s/d SLTA(Seperti Pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan Komputer).
7
 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui CSR ini sasaran 

yang harus dicapai yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berada disekitar 

wilayah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pelatihan 

keterampilan kerja yang telah diberikan oleh pihak PT.Kideco Jaya Agung 

sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya yang mana kegiatan tersebut telah 

menciptakan kemandirian dan manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang. 

                                                 
6
 Ibid 

7
 Ibid 
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3.1.3 Program Pembangunan SDM dalam Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah investasi sosial yang strategis dan sangat 

menentukan bagi masa depan suatu negara dan menjadi pilar negara dalam proses 

pembangunan, khususnya dalam melahirkan generasi penerusnya. Namun bukan 

menjadi persoalan yang mudah untuk mempersiapkan sebuah sistem pendidikan 

yang murah dan berkualitas sehingga bisa diakses oleh semua strata sosial. 

Sebagai komitmen perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pendidikan, serta untuk meningkatkan akses komunitas 

terhadap pendidikan, CSR KIDEO di bidang pendidikan melaksanakan sejumlah 

program yang meliputi Program Peningkatan SDM. 

KIDECO terus menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan mutu guru 

di area operasional perusahaan. KIDECO telah memberikan manfaat kepada -

+1000 orang, yang terdiri dari guru, orang tua, dan siswa. Pelatihan yang 

diberikan meliputi Managerial Skill dan Technical Skill. KIDECO juga telah 

membina 2 sekolah Adiwiyata, yaitu SDN 013 Batu Sopang yang telah mencapai 

prestasi tingkat Nasional dan SMPN 1 Batu Sopang yang telah mencapai 

peringkat nasional Adiwiyata Mandiri. Selain itu, SMPN 2 Batu Sopang yang 

menjadi salah satu sekolah imbasan sekarang sudah mempersiapkan diri untuk 

Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur.
8
 

Begitu juga dengan apa yang dilakukan Yayasan Bina Bersama Kideco 

(YBBK) terhadap pendidikan formal dan non-formal di lingkar perusahaan 

tambang, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Seperti 

                                                 
8
 http://www.kidecocsr.com/csr/sektor-program/sektor-program-pendidikan/ 
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memberikan pelatihan komputer guna membantu generasi muda dalam memenuhi 

kompetensi di bidang teknologi informasi. Dengan mengikuti pelatihan komputer 

peserta memiliki kemampuan dan keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk 

mengembangkan profesi, bekerja usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan Bahasa Inggris YBBK memberi pelatihan 

Bahasa Inggris guna meningkatkan keterampilan generasi berbahasa Inggris 

dalam rangkat menyiapkan diri menghadapi era globalisasi. Keterampilan Bahasa 

Inggris diberikan untuk anak sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas maupun 

dewasa. Pelatihan ini diikuti oleh siswa setelah jam pelajaran sekolah. Malalui 

pelatihan Bahasa Inggris siswa di lingkar tambang memiliki kemahiran berbahasa 

inggris. Pelaltihan bahasa Inggris YBBK memiliki fasilitas peralatan multimedia 

seperti DVD player, proyektor LCD dan seperangkat komputer. 

YBBK memberi pelatihan Bahasa Inggris guna meningkatkan 

keterampilan generasi berbahasa inggris dalam rangka menyiapkan diri 

menghadapi era globalisasi. Keterampilan Bahasa Inggris diberikan untuk anak 

sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas maupun dewasa. Pelatihan ini diikuti 

oleh siswa setelah jam pelajaran sekolah. Melalui pelatihan Bahasa Inggris siswa 

di lingkar tambang memiliki kemahiran berbahasa inggris. Pelatihan bahasa 

inggris YBBK memiliki fasilitas peralatan multimedia seperti DVD Player, 

proyektor LCD, dan seperangkat komputer. 

 

 

 



 

 

70 

 

3.2 Peran Program CSR PT. Kideco Jaya Agung dalam peningkatan 

pendidikan 

3.2.1 Kapasitas Organisasi dalam Meringankan Beban Pemerintah 

a. Model struktur organisasi 

Struktur organisasi perusahaan untuk menjalankan program CSR 

sudah bagus karena terinstitusionalisasi secara profesional, dan tidak 

numpang di departemen lain, artinya ada departemen khusus yang menangai 

CSR. Jumlah personel CSR Kideco sendiri terdiri dari 26 orang termasuk 

Director dan General Manager Kideco. Level jabatan Departemen CSR 

berdasarkan kategori Manager (2 orang), Supervisor (2 orang), Civil 

Enginering (2 orang), Staf (4 orang), Publisher (1 orang), Office Clerk (2 

orang), CD Field (7 orang), dan Driver (4 orang). Strukturisasi jabatan 

organisasi yang dimulai dari Director hingga Staff didasarkan pada job 

description di mana Departemen CSR dibagi menjadi dua divisi, yaitu 

education, health dan economic; dan infrastructure dan community relation. 

Kemudian jika dilihat dari struktur organisasi yang langsung dibawahi oleh 

Director dan General Manager, departemen CSR dipandang sebagai 

organisasi yang krusial dalam tubuh perusahaan.
9
 

b. Kompetensi SDM 

Untuk kompetensi SDM dari Departemen CSR telah dipetakan oleh 

Kideco berdasarkan kategori: Pertama, Job Description. Job Description 

yang secara tertulis telah ditetapkan peran dan fungsinya berdasarkan struktur 

                                                 
9
 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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organisasi, akan tetapi sejauh ini belum ada laporan beserta indikator evaluasi 

bagi kinerja SDM. Kedua, Peran Fasilitatif. SDM diharapkan memiliki 

komitmen, integritas, komunikasi dan kepribadian yang baik dan dapat 

menjadi teladan untuk menjaga relasi dengan masyarakat dan stakeholders 

lainnya. Peran untuk melakukan animasi secara sosial sehingga bisa 

mengorganisir dan memfasilitasi masyarakat baik dalam pertemuan di tingkat 

desa maupun saat kunjungan lapangan ke desa-desa. Ketiga, Peran 

Kependidikan. SDM memiliki peran untuk membangun kesadaran komunitas 

dalam melakukan perubahan sosial, peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan Sumber Daya Manusia. Keempat, Peran Keterwakilan. 

Kemampuan SDM di dalam menggali sumber daya lokal, kemampuan 

menggali sumber daya luar, dan juga mengembangkan kemampuan SDM 

untuk mengelola citra perusahaan. Kelima, Peran Teknis. Kemampuan teknis 

SDM sangat diharapkan terutama berkaitan dengan penguasaan metodologi 

penelitian, melakukan kegiatan survei sosial dan analisis, mendorong 

komunitas melakukan survei diri sendiri, dan mengembangkan manajemen 

informasi berbasis komputer. Untuk pengembangan keterampilan dari SDM, 

maka setiap staff mengikuti pelatihan khususnya basic training CSR. 

Beberapa training yang telah diikuti oleh SDM yang relevan dengan kegiatan 

CSR adalah: pendidikan dan pelatihan CSR; Sustainability Reporting 

Workshop; Bimtek CSR; dan basic training CSR.
10

 

 

                                                 
10

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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c. Anggaran 

Anggaran CSR dihitung berdasarkan rasio net profit perusahaan. 

Sejak tahun 2008-2012, perusahaan menganggarkan dana CSR lebih dari satu 

persen dari profit. Berikut adalah rinciannya: 2008 (1,64%); 2009 (1,31%); 

2010 (1,66%); 2011 (1,29%); dan 2012 (1,57%). Alokasi anggaran CSR 

dilakukan berdasarkan kategori hubungan kemasyarakatan, pemberdayaan 

masyarakat, pengembangan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan 

operasional. Sejak tahun 2008-2012, terlihat bahwa dana CSR lebih banyak 

diserap di kategori pengembangan infrastruktur. Menurut pengakuan 

Departemen CSR, pasca 2012, kegiatan infrastruktur mulai dikurangi dan 

lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan, 

pertanian, peternakan-perikanan, dan kesehatan, meskipun dokumen untuk 

melihat perencanaan program pemberdayaan tersebut belum direalisasikan.
11

 

3.2.2 Kemitraan Corporate Social Responsibility 

Terkait pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dalam mendukung 

program pemerintah, bahwa CSR memiliki pengaruh yang luas dalam membantu 

pemerintah meringankan upaya penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana pemerintah untuk penanggulangan 

kemiskinan masih terbatas, dengan kondisi tersebut memerlukan dukungan dan 

keterlibatan aktif dunia usaha. 

Agar terwujudnya CSR yang terintegrasi, diperlukan komitmen dalam 

bentuk kemitraan antar stakeholders, khususnya antara pemerintah dan 

                                                 
11

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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perusahaan. Hal ini terlihat pada kerjasama antara pemerintah dengan gerakan 

prakarsa membangun masyarakat indonesia sejahtera (Gema Mitra) untuk 

mensinergikan rencana program percepatan pencapaian MDGs secara efektif dan 

terpadu. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemetaan sosial secara bersama 

untuk menentukan lokasi desa/kelurahandalam percepatan pencapaian MDGs di 

wilayah yang bersentuhan langsung operasi bisnis perusahaandan menyediakan 

data dan informasi lain dalam upaya pelaksanaan gerakan prakarsa membangun 

masyarakat indonesia sejahtera (Gema Mitra). 

Sebagaimana diungkapkan Tenyson dalam Utama (2010), kemitraan 

merupakan kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi 

sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan 

kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan 

secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Seperti halnya kerjasama 

antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT. Kideco sebagai dasar yang 

intensif bagi para pihak daalam upaya percepatan pencapaian MDGs 2015 melalui 

satu gerakan yaitu gerakan prakarsa membangun masyarakat indonesia sejahtera 

(Gema Mitra).
12

 

Dampak dari kerjasamaantara kedua stakeholders baik pemerintah maupun 

perusahaan tidak terjadi overlapping dalam hal implementasi program-program 

pembangunan. Perusahaan bisa menjadi aktor pembangunan dan mengisi ruang 

yang belum disentuh oleh pemerintah. Untuk Kabupaten Paser sendiri, pada tahun 

2013 telah terbentuk forum CSR, yang melibatkan pemerintah dan perusahaan. 

                                                 
12

 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT. Kideco, 2012 
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Dalam hal ini, Kideco dipilih menjadi ketua forum. Adapun pembentukan forum 

CSR ditandai dengan deklarasi “Paser Membangun Bersama Mitra”, yang berisi 

komitmen untuk bersinergi dalam membangun Kabupaten Paser melalui 

optimalisasi program CSR. Akan tetapi, forum ini belum melibatkan representasi 

masyarakat seperti Civil Society Organization (CSO) atau LSM, yang mana 

idealnya di dalam masyarakat kontemporer, sinergi tiga kepentingan elemen di 

dalam masyarakat yakni negara, pasar dan civil society tidak bisa dihindari 

khususnya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati 

Paser melalui Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 tahun 2013 mengenai fasilitasi 

penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten 

Paser, telah membangun kemitraan bersama perusahaan-perusahaan di Kabupaten 

Paser dalam program pembangunan. 

Sedangkan kemitraan dengan LSM selama ini perusahaan belum pernah 

menjalin relasi dengan LSM, hal ini bisa dipahami karena di Kabupaten Paser 

sendiri belum ada LSM yang khusus mengadvokasi persoalan terkait CSR. Akan 

tetapi, terdapat satu LSM yaitu Pedali (Peduli Lingkungan Hidup) yang fokus 

pada persoalan lingkungan di sekitar pertambangan yang memiliki kedekatan 

“informal” dengan beberapa staf Kideco. Menurut LSM tersebut, Kideco belum 

pernah melibatkan mereka di dalam program-program CSR, akan tetapi pihak 

LSM mengakui bahwa program-program CSR yang diselenggarakan oleh Kideco 

memiliki keuntungan yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam 

konteks ini bisa ditafsirkan keberadaan lembaga independen di dalam masyarakat 
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sepertinya tidak cukup untuk dipercaya sebagai mitra, sehingga muda timbul 

konflik.
13

 

Dari hasil interview dengan perusahaan, konflik lebih dilihat dan 

diterjemahkan dari aspek hukum dan regulasi, yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional perusahaan. Ketika terjadi konflik misalnya kesalahpahaman yang 

lebih sering terjadi dengan masyarakat, perusahaan mengaku bahwa mereka 

kembali kepada hukum dan regulasi, untuk melihat apakah masalah terjadi karena 

hal-hal internal atau eksternal. Agar hubungan internal dan eksternal tetap baik 

maka perusahaan meminimalkan konflik secara persuasif melalui Section 

Corporate Social Responsibility. Penanganan konflik dari awal dimaknai sebagai 

awal untuk menangani konflik laten yang belum dalam wujud potensial. Untuk 

itu, terdapat SOP (Standard Operating Procedure) yang dijadikan referensi bagi 

PT. Kideco Jaya Agung. 

Kemitraan yang dibangun oleh Kideco sepertinya lebih ditekankan pada 

kepentingan pragmatis dari perusahaan seperti melindungi aset dan target dari 

program itu sendiri. Dari hasil temuan berupa dokumen, mitra yang diprioritaskan 

adalah institusi monopoli kekuatan senjata seperti Koramil yang memiliki logika 

pendekatan yang berbeda dengan civil society. Dalam hal ini, kekuatan dari 

institusi seperti Koramil terkait dengan monopoli kekuatan senjata sebenarnya 

agak sulit dipertemukan di ruang publik demokratis bersama civil society yang 

memiliki logika egalitarian, kecuali pada hal-hal yang kasuistis seperti ikatan 

emosional dan informal dengan masyarakat setempat. Pihak Kideco di dalam nota 

                                                 
13

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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kesepahaman memandang Koramil sebagai pihak yang akan menjembatani 

perusahaan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif. Selain 

itu, kemitraan juga telah dibangun dengan salah satu Civil Society Organization 

yakni Kelompok Tani KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), yang dilibatkan di 

dalam progam pertanian terpadu. 

3.2.3 Kontribusi perusahaan dalam MDGs 

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%). Luas areal KP PT. KJA adalah 50.400 hektar dengan 

cadangan batubara sekitar 2.071 juta ton batubara. Menggunakan sistem tambang 

terbuka (open pit mining) yang pada akhir tahun 2012 berhasil mewujudkan target 

produksi, pengangkutan (hauling), pengapalan (shipping) sebesar 34 Juta Ton dan 

pada tahun 2013 ini PT KJA mentargetkan produksi 37 Juta Ton. Untuk 

peningkatan produksi kedepan, pada tahun ini juga ditargetkan dapat 

menyelesaikan pembangunan infra struktur 55 juta ton, merevisi studi yang 

bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis (feasibility 

studies) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
14

  

Secara umum, perusahaan telah memberikan kontribusi dalam MDGs, 

khususnya terlihat sangat signifikan dalam bidang pendidikan. Kideco telah 

                                                 
14

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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memfasilitasi beberapa sekolah dasar dan pesantren, dengan menyelelenggarakan 

kegiatan pelatihan guru, penyediaan buku melalui perpustakaan keliling, bantuan 

dana pendidikan, bantuan bagi siswa berprestasi, dan juga melibatkan sekolah di 

dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian dalam bidang perumahan, Kideco 

telah membangun rumah layak huni dan fasilitas infrastruktur pendukung 

berkelanjutan.
15

 

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. 

Pemerintahpun telah berupaya melakukan harmonisasi CSR dengan MDGs 

namun pemerintah tidak akan mengatur CSR dari pihak swasta.
16

  

Dewasa ini CSR telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas 

jangka panjang perusahaan, baik yang berskala multinasional maupun nasional 

terkait kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT),
17

 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang 

                                                 
15

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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

Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT di atur pada pasal 74 ayat 1 yang berbunyi Perseroan 

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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membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan semakin menegaskan 

pandangan negara mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Artinya aktivitas 

suatu perusahaan tidak lagi berorientasi dalam prinsip “the business of bussines is 

bussines”. Tapi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah-

masalah sosial di sekitarnya dengan mempertimbangkan aspek sustainability.
18

 

PT. Kideco Jaya Agung memiliki komitmen ganda, di satu sisi menjaga 

keberlangsungan bisnis financial dan di sisi lain menjaga keberhasilan sosial 

lingkungannya. Komitmen perusahaan ini dalam mendukung pencapaian MDGs 

diapresiasi pemerintah melalui penghargaan MDGs Awards tahun 2009, 2010, 

2012. Namun, tidak serta merta PT. Kideco Jaya Agung terlibat dalam praktik 

CSR tanpa terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ataupun kepentingan 

tertentu. Mengingat bahwa pelaksanaan program CSR dapat memberikan 

keuntungan dan kerugian bagi PT. Kideco Jaya Agung.
19

 Namun paling tidak 

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. 

Tugas utama korporasi adalah mencari keuntungan sedangkan CSR berarti 

mengambil sebagian keuntungan dari perusahaan, walaupun di sisi lain CSR 

                                                                                                                                      
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan aturan yang lebih tegas juga 

telah ada dalam pasal 15 huruf b UUPM yang menyatakan bahwa setiap penanam modal 

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan .  
18

 Michael Hopkins, 2007, Corporate Social Responsibility & International Development: Is 

Business Solution?, Londing: Earthcan, hal 113 
19

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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dianggap sebagai cara meningkatkan nilai perusahaan dalam kompetisi.
20

 

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 perusahaan PT. Kideco Jaya Agung dalam 

upaya pencapaian MDGs di Indonesia melalui program CSR menjadi strategi 

bisnis perusahaan agar tercapai kepentingan dan tujuan dalam peningkatan 

pendidikan di daerah.  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.
21

 

                                                 
20

 Michael Hopkins, 2007, Op.cit hal 113 
21

 Ibid  
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Karena itu kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang 

dilakukan. Hal ini disebabkan karena:
22

 menurunnya gangguan social yang sering 

terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan 

dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Terjaminnya pasokan bahan baku 

secara berkelanjutan. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula 

merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Dalam hal ini, 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 merupakan pihak yang 

terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan daripada 

kepentingan shareholder (pemegang saham) 

3.2.4 Peningkatan Daya Saing Pembangunan Infrastruktur Pendidikan 

CSR merupakan komitmen bisnis untuk turut berkontribusi dalam 

pembangunan dengan bekerjasama dengan pekerja, kelurga mereka, komunitas 

lokal dan masyarakat umum dalam skala lebih besar dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup sejalan dengan upaya menjaga kelangsungan bisnis dan 

                                                 
22

 Ibid 
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pembangungan. Komponen utama yang sangat esensial dari kegiatan CSR adalah 

adanya perhatian dari perusahaan terhadap masyarakat disekitar kegiatan/usaha. 

 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. Sehingga pada 

akhirnya Kideco menilai bahwa CSR dalam 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 di daerah tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program CSR merupakan 

program yang mengutamakan peran aktif dan kerja sama multi stakeholder baik 

perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kunci keberhasilan program CSR 

terletak daripada partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat, maka bila dalam suatu desa tidak ada sama sekali 

partisipasi dipastikan program CSR tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh subyek penelitian: 

“Program CSR bidang pendidikan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi 

dalam bentuk spanduk dan menyebarkan spanduk ke seluruh kecamatan, 

khusus di tanah Grogot seperti di SMA-SMA, Puskesmas dan tempat-

tempat yang strategis dan sering dilewati masyarakat. Selain itu 

menyebarkan brosur ke dinas-dinas dan orang-orang kantor dan juga 

digunakan media cetak Kaltim Pos dan radio Joskar FM”.
23

 

 

 Keberadaan Perusahaan Modal Asing yaitu PT. Kideco yang berlokasi di 

Batu Sopang, dapat membantu Indonesia dalam usahanya melaksanakan 

pembangunan nasionalnya khususnya di tiap-tiap daerah yang ada, dalam 
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 Hasil wawancara dengan pihak PT Kideco Jaya Agung, tanggal 4 Agustus 2015 
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penelitian ini khususnya di bidang pendidikan, melalui diadakannya program 

Corporate  Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Batu Sopang.
24

 Beberapa 

program yang paling umum dan sering dilaksanakan perusahaan adalah program 

di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
25

 

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. 

                                                 
24

 Yang, Seung Yong, 2004, Hubungan Bilateral Korea-Indonesia Pada Era  Asia,  Edisi 

Pertama 
25

 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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Adapun bantuan pembiayaan program CSR bidang pendidikan di 

Kecamatan Batu Sopang dari tahun 2011-2015 ditunjukan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 

CSR Dana Pendidikan di Kecamatan Batu Sopang 2011-2015
26

 
Tahun Kasungai Songka Busui Legai Samurangau Batu 

Kajang 

2011 140.750.000 70.900.000 72.000.000 72.850.000 66.700.000 116.800.000 

2012 106.830.000 36.700.000 34.200.000 35.050.000 38.500.000 74.160.000 

2013  22.480.000 20.200.000 24.200.000 21.200.000 28.000.000 57.960.000 

2014  8.480.000 12.200.000 16.200.000 10.200.000 14.000.000 57.960.000 

2015 8.480.000 12.200.000 16.200.000 10.200.000 14.000.000 57.960.000 

Total 287.020.000 152.200.000 162.800.000 149.500.000 161.200.000 364.840.000 

Sumber : Review, Social Mapping and Need Assesment Report 2011 

 

Hasil dari penggunaan dana pendidikan yang diberikan PT. Kideco dalam 

bidang pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan serta fasilitas umum 

yaitu :  

1. Pada tahun 2011 penyelesaian pembangunan Yayasan Bina Bersama 

Kideco, merenovasi gedung sekolah (SDN 013) Batu Sopang,  

2. Tahun 2012 Pembangunan pondok pesantren yang diadakan di Desa Batu 

Kajang, pembuatan lapangan futsal di sekolah (SMPN 1 Batu Sopang), 

merenovasi gedung sekolah (SDN 013 Batu Kajang).  

3. Pada tahun 2013 Kideco membangun gedung sekolah SMPN 02 Batu 

Sopang di desa Batu Kajang, Pembuatan Pagar lapangan Futsal SMPN 01 

Batu Sopang, pembangunan tambahan gedung sekolah dan fasilitas 

penunjang TK Jaya Taka, pemasangan keramik teras dan selaras SMPN 1 

Batu Sopang.  

4. PT. Kideco juga telah membangunkan sekolah baru (Pembanguan Gedung 

SMPN 2 Batu Sopang), Renovasi Gedung SDN 013 Batu Sopang, 

                                                 
26

 Annual Report, Kenyataan dan Harapan Kideco menuju Green Company, 2012, PT.Kideco Jaya 

Agung 
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pembanguan ruang kelas baru SDN 01 Rantau Layung, pemasangan 

keramik Teras dan selaras SMPN 1 Batu Sopang, pembangunan tambahan 

gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Kejuruan (SMK), Pembagunan Pondok Pesantren, Pembuatan 

Lapangan beserta pagar lapangan futsal SMPN 1 Batu Sopang. 

Selain bidang infrastrutur PT. Kideco juga membuat beberapa program 

dalam memajukan pendidikan di Kecamatan Batu Sopang, beberapa program 

yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
27

 

1. School Development Program (SDP) 

Kideco meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terintegrasi 

secara menyeluruh mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, institusi, 

masyarakat serta sarana dan prasarana sekolah. Upaya peningkatan SDM 

dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah (School Development 

Program). SDP telah dilaksanakan selama 3 tahun, dengan sekolah 

percontohan. Program SDP melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, 

meliputi : pengelola sekolah, guru, murid dan orang tua. Guna mendukung 

program SDP, Kideco memfasilitasi program-program peningkatan 

kualitas pengelola sekolah, guru, siswa melalui: pelatihan guru, 

peningkatan kemampuan akademik siswa, meningkatkan kemampuan 

administrasi sekolah dan motivasi bagi siswa dan orang tua. 

2. Yayasan bina bersama Kideco  

                                                 
27

 CSR Annual Report Kideco, Sustainability Development, 2013 PT.Kideco Jaya Agung 
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Pada tahun 2005 PT. Kideco mendirikan Yayasan Bina Bersama Kideco 

(YBBK), sebuah yayasan untuk membantu anak-anak di  khusus di Desa 

Batu Sopang dan Muara Samu serta anak-anak para karyawan. YBBK 

memberikan pendidikan di bidang komputer, agama islam, bahasa inggris, 

dan taman kanak-kanak. PT. Kideco dalam mewujudkan pendidikan dasar 

9 tahun melalui YBBK mendirikan pusat pendidikan belajar formal 

maupun non formal bagi anak karyawan dan masyarakat Batu Kajang. 

a. Pendidikan Formal 

Menyediakan jenjang pendidikan formal untuk anak usis dini melalui 

TK Jaya Taka. 

b. Pendidikan Non Formal 

Kideco membantu generasi muda dalam rangka menambah dan 

melengkapi pendidikan formal, mengembangkan potensi yang ada, 

keterampilan dan kompetensi dalam memasuki era globalisasi, melalui 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan 

sikap dan kepribadian profesional. Dengan menyelengarakan beberapa 

pelatihan sebagai berikut : Pelatihan komputer, Pelatihan Bahasa Inggris, 

Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA). 

Adapun hasil realisasi program CSR PT. Kideco melalui YBBK adalah 

sebagai berikut, Pada tahun 2012, sebanyak 289 siswa menerima 

pendidikan melalui YBBK. Kideco secara khusus mendirikan sebuah pusat 

pendidikan bahasa bahasa inggris pada tahun 2010, yang meliputi lima 

program pelatihan untuk anak-anak, tiga program untuk untuk remaja, dan 
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satu program untuk orang dewasa. YBBK telah melakukan pelatihan 

terhadap 2.280 orang tenaga kerja, dan dampak yang dirasakan dengan 

adanya program YBBK ini yaitu meningkatnya kemampuan Bahasa 

Inggris dan Komputer bagi karyawan dan masyarakat sekitar. 

3. Perpustakaan Keliling 

Kideco berupaya mewujudkan kepedulianya dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia lingkar tambang melalui program perpustakaan 

keliling. Pada tahun 2011, Kideco meminjamkan 3.000 buku untuk 36.500 

anak yang bersekolah. Pada tahun 2012, Kideco menambah 1 unit mobil 

perpustakaan keliling dan meminjamkan 4.173 buku. Pada tahun 2013 

menjadi 3 unit mobil perpusatakaan keliling dan meminjam kan 4.611 

buku. 

4. Sekolah Berwawasan Lingkungan atau Sekolahku Sehat dan Hijau. 

Kideco mendukung upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak 

masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Serta 

mendapatkan pendidikan tentang lingkungan hidup, akses informasi 

melalui partisipasi dan berkeadilan. Disamping itu Kideco juga mendorong 

peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan baik 

melalui peran serta aktif dengan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan.  

Dilakukan mulai dari usia dini melalui pemberian pengetahuan, 

keterampilan dan kesadaran akan nilai-nilai dan isu lingkungan demi keselamatan 

generasi sekarang dan akan datang. Kideco mendorong tumbuhnya kepedulian 

untuk melindungi lingkungan melalui penciptaan perilaku yang bersahabat 
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dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan dan memperbaiki 

kualitas hidup melalui program Sekolah Adiwiyata di SDN 013 Batu Sopang dan 

SMPN 01 Batu Sopang. SDN 013 Batu Sopang dalam menjalankan program 

sekolah adiwiyata mengusung visi “Menjadi sekolah yang berwawasan 

lingkungan, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur”. Visi inilah yang 

diterjemahkan kedalam materi pelajaran siswa. Siswa SDN 013 mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler membuat program kebun Sahabat Hijau, Pembuatan 

Lupang Pori, Daur Ualng Kertas, Pelatihan Pembuatan Kompas, Pengelolaan 

bank sampah, Taman Anggrek, Kolam Ikan  Hutan Sekolah, Pohon Buah dan 

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) serta ikut kerja bakti. Sedangkan di SMPN 01 

Batu Sopang program Sekolahku hijau kegiatan dilaksanakan sebagai 

ekstrakulikuler siswa wadah “Komunitas Berdaya” untuk kelestarian lingkungan. 

Gerakan kelompok “Komunitas Berdaya” dilakukan dengan mendirikan 

laboratorium hijau berupa: Kebun sekolah, Kebun tanaman kelas, rumah anggrek 

dan kolam ikan. Selain itu komunitas ini mengasa life skill dengan membentuk 

Bank Sampah, Membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang bisa di daur 

ulang. 

Dengan adanya CSR PT Kideco telah membawa kemudahan-kemudahan 

dalam mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak di Kecamatan Batu 

Sopang sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa nara sumber baik dari team 

CSR Kideco, warga setiap desa, staff pemerintahan yang ada, para guru yang 

mengajar di setiap sekolah, bahkan siswa-siswi yang memang langsung 

merasakan dampak yang diadakan dari program CSR khususnya bidang 
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pendidikan dengan mempermudah pendaftaran beasiswa. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh subyek penelitian: 

“Pendaftaran dilakukan dengan penerimaan berkas-berkas, pemilihan berkas 

yang masuk dalam persyaratan yang kemudian dilakukan verivikasi berkas 

yang masuk setelah itu baru dilakukan interview tiap pendaftar dari 

akademis dari dosen UGM dan UNPAD. Kemudian dilakukan rapat 

penentuan yang berhak lolos dengan batasan 30 orang (S1) 3 orang (S2)”.
28

 

 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan melaksanakan tanggungjawab sosial 

secara normatif merupakan kewajiban moral bagi  jenis perusahaan apapun. 

Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap 

masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan 

memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak 

baik positif maupun negatif. Tidak hanya berkutat pada aspek normatif, saat ini 

CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 

’perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat 

proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR. 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.
29

 

Program CSR dapat dibagi ke dalam dua skema, yaitu Voluntary dan 

mandatory. Skema voluntary  merupakan skema yang berada pada area 

kesukarelaan dan kesadaran perusahaan maupun institusi terhadap tanggung 

                                                 
28

 Hasil wawancara dengan pihak PT Kideco Jaya Agung, tanggal 4 Agustus 2015 
29

 A. B. Susanto, A. B. (2007). Corporate Social Responsibility. The Jakarta Consulting. Group. 

Jakarta. 
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jawab social dan lingkungan. Sedangkan. Skema mandatory, digunakan untuk 

mengatur dengan paksaan supaya perusahaan mau bertanggung jawab terhadap 

apa yang menjadi kewajibannya. Skema mandatory merupakan skema yang 

berdasarkan mandat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 4 tahun 2007 

dan Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigm sifat 

CSR dari voluntary menjadi mandatory. Uraian pasal 34 tersebut, sangat jelas 

bahwa Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 5 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

wajib melakukan CSR (Mandatory), jika badan usaha tersebut melanggar maka 

dikenai sanksi administrative selain itu dapat juga dikenai sanksi lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

3.2.5 Peningkatan SDM dalam Bidang Pendidikan 

PT. Kideco Jaya Agung sebagai perusahaan pertambangan tersbesar dan 

perusahaan permodalan asing milik Group Samtan yang berasal dari Negara 

Korea Selatan juga memiliki keharusan dalam menjalankan tanggungjawabnya 

dalam mensejahterakan masyarakat lingkar tambang khususnya.
30

 Hal ini 

dibuktikan dengan dibuatnya Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang merupakan salah satu bentuk tanggungjawab yang nyata telah dirasakan 

masyarakat sekitar wilayah tambang yang dimana Program ini sangat memberikan 

manfaat bagi masyarakat Di Desa Batu Kajang khususnya Kabupaten Paser. 

Dalam hal ini CSR sebagai konsep dimana perusahaan memutuskan secara 

                                                 
30

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 



 

 

90 

 

sukarela untuk berkontribusi pada suatu masyarakat agar menjadi lebih baik.
31

 

CSR menggambarkan konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian 

sosial dan lingkungan dalam operasional bisnisnya berdasarkan prinsip sukarela. 

Program dari CSR Kideco diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

dari wilayah operasinyanya. Berdasarkan penelitian ini, penulis melihat bahwa 

program CSR 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. Dalam bidang pendidikan berdasarkan hasil 

dari pemetaan yang dilakukan Kideco bahwa yang diperlukan, dan harus 

mendapatkan 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. 

Kecenderungan ini dimunculkan sebagai faktor penyebab yakni 

implementasi terhadap sikap penerima program. Diharapkan dalam 

kecenderungan ini memberikan kontribusi pada subtansi CSR sebagai komitmen 

perusahaan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan mengatasi 

isu-isu yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Faktor keberhasilan itu 

diantaranya ; penerapan sustainability, accountability serta transparency, yang 

bertujuan. Dimana ketiga konsepsi tersbut memberikan kualitas pertumbuhan 

pada peningkatan basis implementasi CSR perusahaan yakni program 

                                                 
31

 Lubis, Djuara dkk. 2006. Studi Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat di Sekitar 
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“Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan 

pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa”.
32

 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.
33

 Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh subyek penelitian: 

“Untuk menciptakan peningkatan SDM bagi para kepala sekolah, guru dan 

siswa melalui program pelatihan dan pembekalan dengan mendatangkan 

narasumber. Sedangkan untuk pembayaran beasiswa tidak langsung 

diberikan jika tidak sesuai dengan standar maka pembiayaan akan dihold, 

dana tidak dikirim yang biasanya dibayarkan setiap bylan yang dilakukan 

sejak 2014”.
34

 

 

Keberhasilan implementasi “Peningkatan dan pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa” juga 

dapat dilihat dari perubahan sikap dari penerima program sebagai komunikan 

yang mendapat stimulus berupa implementasi bantuan. Melalui “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa” tersebut diharapkan dapat mendorong timbulnya sikap 

komunikan mulai dari mengetahui atau mempersepsikan bantuan pendidikan 

(cognitive), terbangunnya hasrat untuk menjadi bagian dari perusahaan 

(affective), hingga timbulnya tindakan atau kecenderungan bersedia menjadi 

bagian dari program “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa”. Sikap 

komunikan tersebut merupakan respon terhadap stimuli yang disampaikan dalam 

                                                 
32

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
33

 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
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implementasi “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa”. Hal ini sesuai dengan 

pengertian sikap yang dikemukakan oleh Secord dan Backman (1964) yaitu sikap 

merupakan “keteraturan tertentu dalam perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 

predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan 

sekitarnya. Perubahan sikap positif dari komunikan (komunitas) yang mendapat 

stimulus pesan bantuan pendidikan akan mendukung tercapainya tujuan 

implementasi “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa” sesuai dengan 

komitmen PT. Kideco Jaya Agung. 

Program peningkatan SDM merupakan salah satu program untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, baik itu guru maupun siswa di sekolah di area 

operasional perusahaan. Program peningkatan SDM adalah program untuk 

meningkatkan mutu SDM guru dan siswa sehingga di akhir program, guru atau 

siswa yang ikut program peningkatan SDM tersebut bisa menjadi model bagi guru 

atau siswa sekolah lain di sekolahnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualifikasi 

dan kompetensi guru dan siswa di sekolah-sekolah di sekitar daerah operasional 

perusahaan dalam hal ketrampilan dan mempraktekan metode pembelajarn yang 

mutahir sehingga dapat menjadi sekolah bermutu. Selain itu menunjukkan 

komitmen perusahaan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di wilaya operasi PT. Kideco Jaya Agung.
35
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 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
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Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

“Sistem Pendidikan Nasional” dalam bab IV pada hak dan kewajiban orang tua 

mengungkapkan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh infomasi tentang perkembangan pendidikan anaknya 

serta orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya. Pendidikan dasar ini merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. 

Rata-rata penerima program sponsorship dalam program “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa”, menunjukkan bahwa komunitas lebih banyak mengikuti 

syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi bagian dari program dalam 

melakukan hak dan kewajibannya sebagai pelajar, daripada bekerja untuk mencari 

nafkah bagi dirinya dan anggota keluarga, waulaupun ada beberapa anak 

penerima program yang masih berada dijalanan untuk membantu orang tuanya 

mencari nafkah sehari-hari, karena mereka berpandangan bahwa dengan bekerja, 

turut membantu orang tua untuk mencari nafkah dan kehidupan untuk sehari-

harinya. 

Aspek sustainability pada implementasi CSR sangat diperlukan karena 

berhubungan peningkatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat terhadap isu-

isu yang berkembang disekitar (sosial, lingkungan, ekonomi) dan menjadikan 

masyarakatuntuk lebih berkembang dan mandiri terhadap isu tersebut. Selain 

membawa dampak positif bagi masyarakat, implementasi ini juga memberikan 
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dampak yang positif juga bagi perusahaan yakni perusahaan secara tidak langsung 

mampu mendongkrak citra sekaligus reputasi dalam rentang waktu yang panjang. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Natufe dalam Iriantara yang 

mengungkapkan bahwa CSR merupakan suatu kegiatan yang seringkali disebut 

dengan “countinuity and sustainability” atau berkeseinambungan dan 

berkelanjutan yang merupakan unsur vital dari CSR. Suatu kegiatan tidak hanya 

bersifat “charity” atau philantropy semata (tindakan-tindakan kedermawanan 

meskipun membantu komunitas) namun merupakan sebuah aktivitas yang yang 

bercirikan pada long term prespective bukan instant, happening, ataupun boming. 

CSR adalah suatu mekanisme yang terencanakan, sistematis dan dapat dievaluasi. 

Kesuksesan dari aktivitas ini juga dapat dilihat bahwa terjadinya kemandirian 

yang lebih pada komunitas, dibanding dengan sebelum program CSR hadir. 

Dalam kajian penelitian ini, sustainability pada program “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa”,
36

 ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang 

berkelanjutan, yakni memberikan kesempatan bagi guru dan keluarga yang kurang 

mampu, dimana anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya 

dengan baik, untuk itu implementasi CSR dalam sustainability diwujudkan agar 

anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pengakuan 

dan harapan bagi masa depan mereka serta mencegah anak-anak marginal. 

Dengan pendidikan yang dilakukan dalam implementasi ini diharapkan membawa 

anak keluar dari kemiskinan dengan modorong anak sampai lulus SMA, dengan 
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 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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demikian anak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satu bentuknya 

adalah menumbuhkan kreativitas anak-anak dan memotivasi anak untuk belajar 

sebagai upaya mengapai cita-cita dan mendidik anak yang penuh tanggung jawab 

dan berdikasi. 

Dengan demikian, konsepsi bahwa wujud program “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa”, ini merupakan suatu bentuk sosial dikarenakan, seluruh 

aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

suatu komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak kegiatan 

dampak operasinya dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan pada 

masyarakat pada program-program yang telah diberikan oleh PT. Kideco Jaya 

Agung. Dengan begitu perusahaan berkewajiban menjaga agar dampak-dampak 

tersebut tetap menjadi manfaat bukan merugikan bagi pada stakeholdernya yakni 

komunitas penerima program “Peningkatan dan pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa”. 

“Yang mendapat beasiswa setiap mahasiswa harus wajib melaporkan 

perkembangannya setiap studi atau persemester karena selalu ada 

monitoring dan sharing. Begitu juga dengan nominal pembiayaan S1 dan 

S2 yang berbeda sesuai dengan standar biaya perkuliaan dimasing-masing 

perguruan tinggi”.
37

 

 

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 
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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.
38

 

3.2.6 Realisasi Program CSR dalam Membangun dan Memperbaiki Kualitas 

Pendidikan Daerah 

PT. Kideco Jaya Agung yang merupakan Perusahaan PMA atau Perusahaan 

Multinasional yang berlokasi di wilayah Kabupaten Paser, Kecamatan Batu 

Sopang telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia sesuai dengan kontrak 

kerjasama yang dilakukan untuk saling memberikan keuntungan bersama, melalui 

pelaksanaan program CSR yang dilakukan Kideco sebagai wujud dari tanggung 

jawabnya. Adapun desa-desa di Kecamatan Batu Sopang yang mendapatkan 

bantuan CSR PT. Kideco Jaya Agung yaitu Desa Samurangau, Desa Batu Kajang, 

Desa Legai, Desa Sungai Terik, Desa Kasungai, Desa Rantau Buta, Desa Rantau 

Layung, Desa Songka dan Desa Busui. Realisasi dari dana yang diberikan oleh 

CSR Kideco, di bagikan ke setiap sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten 

Paser yaitu 10 kecamatan khususnya juga di Kecamatan Batu Sopang, baik itu 

digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, menambah fasilitas-fasilitas 
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 Komitmen Kideco Membangun "bumi Daya Taka" 
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sekolah, dan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu dan 

berprestasi.
39

  

Dana program dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten dalam 

bidang pendidikan dari tahun 2008-2014 yaitu dapat dilihat dari hasil rekapitulasi 

dana yang diberikan pada bidang pendidikan dari beberapa tahun yang ada, dan 

meskipun tahun 2010 menurun namun ditahun selanjutnya mengalami 

peningkatan, dari tahun 2008 yang berjumlah Rp. 4,237,143,760 milyar dan 

meningkat di tahun tahun 2009 sebesar Rp.4,161,688,760, 2010 sebesar 

Rp.2,829,672,057, 2011 sebesar Rp.12,281,964,781, 2012 sebesar 

Rp.10,434,696,451, 2013 sebesar Rp.13,404,752,079 sehingga pada tahun 2014 

menacapai angka sebesar Rp. 10,040,729,158 dengan total keselurhan sebesar Rp. 

57,390,646,756 milyar di seluruh Kabupaten Paser. Anggaran dana yang 

diberikan oleh CSR Kideco, di bagikan ke setiap sekolah-sekolah yang berada di 

Kabupaten Paser dan digunakan baik untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, 

menambah fasilitas-fasilitas sekolah, dan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi 

yang kurang mampu dan berprestasi. Berikut ini realisasi dari program CSR 

bidang pendidikan serta penerima manfaat dari adanya CSR Kideco,
40

 

Tabel 3.2 

Realisasi Program CSR Tahun 2008
41

 

Program  

 

Sub Program 

  

Penerima Manfaat  

Jumlah  Nilai 

 Bantuan 

Dana 

Pendidikan 

 

 Taman Kanak-Kanak (TK)  9  Siswa/i  131.600.000 

 Sekolah Dasar (SD)  366  Siswa/i  175.150.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama(SMP)  125  Siswa/i  129.340.000 
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 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
40

 Building Real Trust by Green Mining for Sustainable Kideco, 2012 PT. Kideco Jaya Agung 
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 Sekolah Menengah Atas 

(SMA)  82  Siswa/i  101.840.000 

 Perguruan Tinggi (PT)  136  Mahasiswa/i  138.225.000 

 Sub Total  718     

 Sarana 

Penunjang  

 

 

 

 

 Taman Kanak-Kanak (TK)  4  Paket  5.960.500 

 Sekolah Dasar (SD)  18  Paket  76.191.400 

 Sekolah Menengah 

Pertama(SMP)  5  Paket  38.867.500 

 Sekolah Menengah Atas 

(SMA)  6  Paket  28.931.000 

 Perguruan Tinggi (PT)  1  Paket  2.000.000 

 Sub Total   34    151.950.400 

 Infrastruktu

r Pendidikan 

 

 

 

 Taman Kanak-kanak (TK)  4  Paket  231.000.000 

 Sekolah Dasar (SD)  130  Paket  2.766.180.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama(SMP)  1  Paket  1.872.000 

 Sekolah Menengah Atas 

(SMA)  1  Paket  4.160.000 

 Sub Total  136    3.003.212.000 

 Pelatihan 

Bantuan 

Lainnya 

 Pelatihan Pendidikan  5  Paket  27.000.000 

 Bantuan Lainnya  90  Paket  303.371.070 

 TOTAL  983    4.161.688.470 

Sumber : Review, Social Mapping and Need Assesment Report 2011 

 

 Berdasarkan tabel realisasi program CSR Tahun 2008 yang mencakup 

Bantuan Dana Pendidikan untuk 718 siswa dan mahasiswa. Sedang untuk sarana 

Penunjang dari TK sampai Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 34 dengan total biaya 

Rp. 151.950.400 dan  Infrastruktur Pendidikan sebanyak 136 paket darri TK 

sampai SMA dengan total biaya Rp. 3.003.212.000, serta Pelatihan Bantuan 

Lainnya sebanyak 983 paket dengan total biaya Rp. 4.161.688.470. Dalam hal ini 

infrastruktur pendidikan dan pelatihan bantuan lainnya telah direalisasikan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna program CSR. 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 
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sekolah, guru dan siswa melalui program pelatihan.
42

 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. 

Tabel 3.3 

Realisasi Program CSR 200943 

 

Program  Sub Program  

Penerima Manfaat  

Jumlah  Nilai 

 Bantuan Dana 

Pendidikan 

 

 

 

 Taman Kanak-Kanak 

(TK) 80   Siswa/i 209.800.000 

 Sekolah Dasar (SD) 185   Siswa/i  101.750.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 100   Siswa/i 135.075.000 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) 54   Siswa/i  109.800.000 

 Perguruan Tinggi (PT) 77   Mahasiswa/i  74.300.000 

 Sub Total 496    630.725,000 

 Sarana 

Penunjang  

 

 

 

 

 Taman Kanak-Kanak 

(TK) 63  Paket  50.100.000 

 Sekolah Dasar (SD)  69  Paket  91.745.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  2  Paket  22.500.000 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA)  2  Paket  12.000.000 

 Perguruan Tinggi (PT)  1  Paket  5.000.000 

 Sub Total   87    181.345.000 

 Infrastruktur 

Pendidikan 

 

 

 

 Taman Kanak-kanak 

(TK) 2  Paket  132.876.110 

 Sekolah Dasar (SD)  4  Paket  2.910.030.400 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  1  Paket 32.985.750 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) -   Paket - 

 Sub Total 7    3.075.892.260 

 Pelatihan 

Bantuan Lainnya 

 Pelatihan Pendidikan 5   Paket 19.400.000 

 Bantuan Lainnya 16   Paket  329.781.500 

 TOTAL 611     4.237.143.760 

Sumber : Review, Social Mapping and Need Assesment Report 2011 

 

                                                 
42

 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
43
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Berdasarkan tabel realisasi program CSR Tahun 2009 di atas telah 

mengalami peningkatan jumlah penerima manfaat CSR dibandingkan tahun 

sebelumnya. 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. 

 

Tabel 3.4 

Realisasi Program CSR 2010 

Program  Sub Program  

Penerima Manfaat  

Jumlah  Nilai 

 Bantuan Dana 

Pendidikan 

 

 

 

 Taman Kanak-Kanak 

(TK) 80   Siswa/i 149.390.000 

 Sekolah Dasar (SD) 385   Siswa/i  233.700.500 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 173   Siswa/i 283.150.000 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) 97   Siswa/i  128.250.000 

 Perguruan Tinggi (PT) 152   Mahasiswa/i  237.550.000 

 Sub Total 887    1.022.040.500 

 Sarana 

Penunjang  

 

 

 

 

 Taman Kanak-Kanak 

(TK) 90  Paket  194.775.000 

 Sekolah Dasar (SD)  94  Paket  134.855.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  94  Paket  32.000.000 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA)  75  Paket  15.250.000 

 Perguruan Tinggi (PT)  -  Paket  - 

 Sub Total  353     376.880.000 

 Infrastruktur 

Pendidikan 

 

 

 

 Taman Kanak-kanak 

(TK) 5  Paket  \433.960.000 

 Sekolah Dasar (SD)  2  Paket  32.650.000 

 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  1  Paket 32.500.000 

 Sekolah Menengah 

Atas (SMA)  2  Paket \177.475.000 

 Sub Total  10   676.585.000 

 Pelatihan 

Bantuan Lainnya 

 Pelatihan Pendidikan  5  Paket 44.231.439 

 Bantuan Lainnya  1  Paket  709.935.118 

 TOTAL  1256    2.829.672.057 

Sumber : Review, Social Mapping and Need Assesment Report 2011 
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CSR dari tahun 2008 sampai 2010 di bidang pendidikan diberikan untuk 

bantuan dana pendidikan bagi siswa-siswi TK, SD, SMP dan SMA maupun 

masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi,  tidak itu saja Kideco juga 

memberikan sarana penunjang guna menunjang anak didik untuk lebih berprestasi 

lagi, serta memberikan bantuan dana bagi infastruktur pendidikan dan 

memberikan pelatihan pendidikan dan bantuan lainya dalam bentuk paket ke 

setiap sekolah.  

Hal ini pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas,  jika dikatikan dengan 

konsep pembanggunan manusia UNDP mengandung empat unsur yaitu 

produktivitas (productivity), pemerataan pembangunan tentang penduduk (of 

people), untuk penduduk (for people) dan oleh penduduk (by people) dimana:
44

  

1. Tentang Penduduk (of people), adalah pemberdayaan penduduk 

diupayakan melalui inveestasi bidang – bidang pendidikan, keesehatan 

dan pelayanan sosial lainnya.  

2. Untuk Penduduk (for people), adalah pemberdayaan penduduk yang 

dapat diupayakan melalui program penciptaan lapangan pekerjaan dan 

memperluas kesempatan berusaha (dengan cara memperluas kegiatan 

ekonomi suatu wilayah)  

3. Oleh Penduduk (by people), adalah pemberdayaan penduduk yang dapat 

meninngkatkan harkat dan martabat melalui peningkatan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan dalam bidang politik dan pembangunan.  

                                                 
44
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Menurut Mahbub Haq dalam Pemahaman human development menunjukan 

5 karakteristik dan 4 komponen yang membentuknya.
45

 

1. Pertama, Human development itu memusatkan perhatian kepada 

manusia, sehingga pendekatan pembangunan itu diartikan seperti aksi 

perluasan pilihan atau alternatif bagi rakyat. 

2. Kedua, menekankan kepada kedua sisi yang dimiliki pembangunan 

mansusia, yaitu formation of human capabilities (peningkatan health, 

knowledge dan skills); dan people use of acquired capabilities (untuk 

pekerjaan, kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik,dll) . 

3. Ketiga, adalah bahwa untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan 

means, yaitu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan Gross 

National Product. 

4. Keempat, human development merupakan sebuah teori dan pendekatan 

yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. 

5. Kelima, adalah diakui bahwa manusia merupakan tujuan, juga sarana 

daripada pembangunan. Sedangkan economic growth adalah sebagai 

sarana untuk mencapai human development.  

Dari uraian tersebut maka pembangunan manusia merupakan "suatu proses 

untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk" melalui upaya-

upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar 

manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. 

Maka dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat 

                                                 
45

 Haq, Mahbub.1995. Chap2: The Human Development Pardigm in Reflections on. Human 

Development. New York : Oxford University Press. 
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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. Berikut ini 

adalah flowchart pelaksanaan program “Peningkatan dan pengembangan SDM 

melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa” PT. Kideco:
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart pelaksanaan program “Peningkatan dan pengembangan sumber 

daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan 

siswa”dinilai memberikan pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi 

mengenai syarat dan prosedur atau bahkan evaluasi bagi penerima program atau 

komunitas. Maka dapat dijelaskan bahwa prinsip transparency merupakan sebuah 

prinsip dimana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa 

                                                 
46

 Profil PT. Kideco Jaya Agung, 2013 
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disembunyikan, dikarenakan pada prinsip ini berkaitan dengan proses pengenalan 

pertanggung jawaban terhadap efek yang dapat ditimbulkan yakni proses 

pengenalan tanggung jawab terhadap efek yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar 

(stakeholder), dengan sadar bahwa prinsip transparency ini memberikan fungsi 

pengawasan yakni perusahaan melakukan prinsip keterbukaan dalam setiap 

aktivitas sosial pada kegiatan yang berdampak yakni pada program “Peningkatan 

dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan 

kepala sekolah, guru dan siswa”.
47

 

Dengan implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung, 

dukungan dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat memberikan 

implementasi yang mempunyai pengaruh. Sesuai dengan penelitian ini, hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaa program PT. Kideco Jaya Agung 

dapat diterima oleh penerima program karena, kedua pelaksana program memiliki 

visi dan misi yang sama selain itu, program ini benar-benar memberikan 

kesempatan bagi setiap guru dan siswa untuk memperoleh pendidikan dan 

pengakuan dan harapan di masa depan serta mencegah anak-anak marginal dan 

memberi dukungan penuh bagi keberhasilan pendidikan dan masa depan anak. 

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa peningkatan pendidikan di 

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kemudahan-kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan 

pendidikan yang layak, warga setiap desa, staff pemerintahan yang ada, 

para guru yang mengajar di setiap sekolah. Hal ini menjukkan, bahwa 

                                                 
47
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program-program Corporate Social Responbility (CSR) yang 

dilaksanakan sudah menyentuh akar permasalahan peningkatan 

pendidikan. Disamping itu, aktivitas Corporate Social Responbility 

(CSR) dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan dan demi 

perbaikan kualitas pendidikan pada masyarakat Paser dalam jangka 

panjang. 

b. Pserta didik secara langsung merasakan dampak yang diadakan dari 

program CSR khususnya bidang pendidikan dengan mempermudah 

pendaftaran beasiswa. 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.
48
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 Komitmen Kideco Membangun "bumi Daya Taka" 

http://www.antarakaltim.com/berita/22237/komitmen-kideco-membangun-bumi-daya-taka, 
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c. 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. 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. 

Dengan demikian dapat difahami bahwa dengan adanya program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung, dapat membantu 

masyarakat Paser dalam usahanya melaksanakan pembangunan pendidikannya 

khususnya di tiap-tiap desa di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. 


