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ABSTRAKSI 
Kemiskinan sebagai masalah sosial telah menjadi problematika besar yang dihadapi oleh 

bangsa kita. Masalah kemiskinan bukan hanya tugas negara saja, tetapi juga menjadi tugas 

pihak-pihak yang mampu membantu persoalan ini, salah satunya perusahaan. Wujud 

tanggung jawab perusahaan adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai sebuah komitmen dunia bisnis untuk merealisasikan salah satu target dalam 

Millennium Development Goals (MDG‟s) yakni pengurangan angka kemiskinan. Peran dunia 

usaha dalam pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui program CSR mereka. 

Melalui program CSR, perusahaan sangat berpotensi membantu negara untuk mengurangi 

angka kemiskinan. Jika dana tersebut dapat dikelola dengan baik, akan sangat efektif untuk 

mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negara kita. Menurut David C.Korten (1984) 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kebijakan yang mendasar 

yang benar-benar mendahulukan dan berdimensi kerakyatan. Asumsi dasar pembangunan 

yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak 

berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata melainkan berorientasi pada potensi 

manusia.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V dalam 

upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah Ring I, Kelurahan Jagir-Surabaya. Pengentasan 

kemiskinan ini dilihat dari aspek peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan dan 

sosial serta keberhasilannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.  

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan untuk 

menjawab masalah yang ada yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan cara 

penarikan sampel melalui Simple Random Sampling.  Hasil dari penelitian ini menemukan 

bahwa implementasi CSR PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V kurang mampu 

memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat miskin, terkait pada aspek 

perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial keluarga miskin. Ketiadaan program CSR 
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Pertamina Surabaya yang berkonsep community development menyebabkan tidak adanya 

keberlanjutan (suistanable) dari program yang diadakan, sehingga bantuan hanya bersifat 

partial dan tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.  

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development 

(Comdev), Masyarakat Miskin, Pengentasan Kemiskinan. 
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