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Banyak pengalaman menunjukkan, program CSR yang bersifat sukarela tidak berjalan dengan 

baik, bahkan gagal. Hannah Griffhs mengklaim, banyak perusahaan yang mengabaikan program 

CSR. Di Inggris, misalnya, dari 350 perusahaan besar yang tergabung dalam the financial times 

stock exchange’s (FTSE’S), hanya 79 perusahaan yang membuat laporan tentang dampak sosial 

dan lingkungan dari praktik bisnisya. Juga, dari 61.000 perusahaan transnasional (TNCs) dan 

900.000 perusahaan yang berafiliasi dengan TNCs, hanya 2.000 (3,2 persen)mempunyai laporan 

tentang dampak sosial dan lingkungan (Kompas, 2 Agustus 2007). Kegagalan CSR di Inggris 

tidak bisa kita generalisir bahwa di seluruh dunia akan sama mengalami kegagalan ketika 

perusahaan menjalankan CSR. Di Ujungpangkah Jawa Timur Indonesia pemberian CSR berupa 

Comunity Development berjalan dengan baik di kelompok nelayan pangkah wetan bahkan 

mereka menilai program yang diberikan perusahaan sangat efektif dan tepat sasaran. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui respons masyarakat nelayan pangkah 

wetan terhadap Comunity Development yang berjalan di wilayah pantai Ujungpangkah Gresik 

Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. penelitian sosial 

menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang 

kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.Adapun yang menjadi sumber data penelitian adalah 

nelayan Ujungpangkah di muara solo pangkah wetan karena sudah berjalan program Comunity 

Development yang diberikan perusahaan Amerada Hess. Intrumen penelitian yang digunakan 

adalah obserfasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisa data yang di pergunakan dalam 

penelitian ini adalah bersifat deskritif kuantitatif. Interpretasi data di lakukan dengan cara 

menjelaskan secara hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di lapangan 

berdasarkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan analisa kuantitatif peneliti berusaha 

untuk mendeskripsikan secara umum tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan respon atau tanggapan nelayan pangkah wetan 

berkenaan dengan Comunity development yang digulirkan perusahaan Amerada Hess berupa 

Kelompok Usaha Bersama di respon positif karena kelompok nelayan sudah menanti peran serta 

perusahaan kepada nelayan sejak lama sehingga pada waktu perusahaan menggulirkan dana 

untuk nelayan tidak disia-siakan. Dengan adanya KUB pula kas nelayan semakin banyak 

 


