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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba yang 

diperoleh. Namun dalam menjalankan kelangsungan perjalanan perusahaannya 

diperlukan sebuah tanggungjawab sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial 

agar perusahaan bukan saja menjadi bagian yang bertanggungjawab kepada 

pemiliknya saja.Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama 

faktor-faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa 

masyarakat dan alam lingkungan hidup, maka perusahaan tidak akan pernah eksis 

dan mampu berkembang. Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang karena 

adanya faktor-faktor produksi tersebut. Karena itulah Perusahaan memiliki 

tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

keberadaan masyarakat dan alam lingkungan. 

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep 

yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai 

bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, 

mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak 

mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat 

banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) sudah menjadi bagian dari strategi 

usaha dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang stabil. 

Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai suatu strategi 

perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara 

jangka panjang. Corporate Social Responsibility (CSR) juga seringkali 

diinterpretasikan sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai-

nilai etika, pemenuhan kaidah-kaidah hukum serta menghargai martabat manusia, 

masyarakat dan lingkungan. 

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), umumnya perusahaan 

akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai 

subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak 

yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat 

adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu 

perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi 

dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. Dengan menjalankan 

CSR maka perusahaan di masa mendatang akan semakin meningkat dalam 

reputasinya di masyarakat, yang akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. 

Nilai profitabilitas akan diperoleh karena citra dan reputasi di masyarakat 

meningkat karena efek yang secara konsisten menjalankan CSR dan berkontribusi 

bagi peningkatan kesejehateraan dan kualitas hidup masyarakat. Faktor ini 

sangatlah menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari kota Madiun merupakan 

satu-satunyaperusahaan daerah yang memonopoli produksi air minum secara 

massal diwilayah kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Madiun 
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Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum kota Madiun, 

PDAM Tirta Taman Sari merupakan salah satu perusahaan yangberstatus Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan pelayananumum atau jasa 

dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. 

Masyarakat atau pelanggan yang dimaksud dalam penulisan ini 

adalahmasyarakat yang berada di wilayah Kota Madiun yang luas wilayahnya 

1.038 km² dengan jumlah penduduk mencapai 189.966 jiwa. Kendala dalam 

pelayananPDAM Tirta Taman Sari salah satunya yaitu pendistribusian air belum 

dapatdinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Madiun, sebagian besar 

masyarakat diKota Madiun masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air 

bersih. Hal ini dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat terhadap air bersih.   

Maka dari itu untuk merespon keadaan tersebut, PDAM Tirta Taman Sari 

dituntut untuk dapat melaksanakan strategi yang tepat berdasarkan 

rencanastrategis PDAM Tirta Taman Sari berupa program kerja dan kegiatan 

sehinggadapat meningkatkan pelayanan air bersih yang berkualitas dengan 

kuantitas yangcukup dan kontinuitas pengaliran 24 jam setiap hari. Dalam 

mewujudkan program kerja dan kegiatan tersebut PDAM Tirta Taman Sari 

memberikan bantuan sosial masyarakat berupa program Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR PDAM Tirta Taman Sari merupakan bentuk 

tanggungjawab sosial keberadaan masyarakat dan alam lingkungan.CSR ini 

bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan 

lingkungan. Salah satu bentuk CSRPDAM Tirta Taman Sari yaitu pemasangan 

saluran air sampai ke pelosok kota Madiun, pemberian beasiswa untuk anak tidak 

mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 
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fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 

khususnya masyarakat yang berada di kota Madiun. 

Berdasarkan pemasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Taman Sari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Madiun”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

masalah, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana strategi program kerja PDAMTirta Taman Sari dalam 

meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di Kota Madiun? 

1.2.2. Bagaimana dampak strategiprogram kerja PDAMTirta Taman Sari dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diKota Madiun? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan untuk penelitian yang ingin 

dicapai yaitu sebagai berikut. 

1.3.1. Untuk menjelaskan strategi program kerja PDAMTirta Taman Sari dalam 

meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di Kota Madiun. 

1.3.2. Untuk menjelaskandampak strategi program kerja PDAMTirta Taman Sari 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan 

kajian teori Ilmu Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat. 

1.4.2. Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah 

kota Madiun dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat melalui 

program kerja suatu perusahaan. 

b. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat 

mengenai pentingnya penggunaan air bersih demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kota Madiun khususnya dan umumnya 

masyarakat Indonesia. 

 

1.5. Definisi Konseptual 

1.5.1. Strategi   

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama 

dengan tujuanjangka panjang yang hendak dicapai. Strategi 

bisnismencakup ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan 

produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha 

patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan 



 

6 
 

dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Menurut Tjiptono (2006:3) 

istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni 

atau ilmu untuk menjadiseorang jendral. Strategi juga bisa diartikan suatu 

rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – 

daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut 

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala 

besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi 

persaingan untuk mencapai tujuan. 

1.5.2. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Taman Sari 

Badan Usaha Milik Daerah Air Minum selanjutnya disebut 

BUMDAir Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang 

menyelenggarakan sistem penyediaan air minum. (Permendagri Nomor 71 

tahun 2016). 

1.5.3. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu 

kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga 

tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan 

dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 

2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi 

pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah 

tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar 
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dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat 

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang 

masih rendah. 

 

 


