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ABSTRACT 

This study aims to describe the policy implementation of CSR program based on corporate vision and 

mandate of Oil and Natural Gas Law No. 22 of 2001. It also shows the community acceptance to the CSR 

programs that have been done. This study used qualitative method with descriptive research type. The 

unit of analysis taken is the corporate social responsibility program implemented by SIPL on the seven 

villages in Ujungpangkah & Manyar District Gresik Regency. The result showed that the policy 

implementation of CSR through community development program in upstream oil and gas industry didnt 

have standard operating procedure (SOP) yet that can be used as guidance by PSC in carrying out social 

responsibility program in their operational area, even though it has strong legal basis in the form of Oil 

and Gas Law no. 22 of 2001. SIPL has implemented corporate social responsibility program based on Oil 

and Gas Law no. 22 of 2001 through various model approaches based on community need assesment 

referring on the concept of triple bottom line around the operation area. Thus, local community 

acceptance of the program is relatively acceptable. Finally the main strategy of the CSR program run by 

SIPL aims to secure the company's operations. 

Keywords: Policy Implementation, Corporate Social Responsibility, Community Development.  

 

1. Pendahuluan 

Isu tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) sudah cukup lama muncul di 

negara-negara maju.  Namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens 

setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri BUMN memang secara 

tegas tidak menggunakan istilah CSR, namun program kemitraan yang diatur sebetulnya identik dengan CSR 

pula. Selanjutnya, dalam perspektif nasional, CSR dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam konteks bisnis. 

Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang 

didalamnya mengatur CSR1.  

Banyak pro dan kontra dari para ahli dalam mengupas konsep, implementasi dan bahkan aturan perundang-

undangan dari CSR tersebut. Konsep yang awalnya bersifat sukarela akhirnya menjadi suatu kewajiban bagi suatu 

perusahaan yang beroperasi dalam suatu wilayah komunitas. Kewajiban suatu perusahaan dalam penerapan CSR tak 

                                                           
1 Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Peraturan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara Jo. PP No. 23 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 
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lebih ‘hanya’ untuk mendapatkan license to permit bagi kelangsungan operasionalnya secara pragmatis. Kekacauan 

implementasi CSR akan lebih terasa apabila pelaksana program adalah perusahaan yang mengambil bahan mentah 

dari alam (ekstraktif). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perusahaan eksploitasi sumber daya alam berupa 

tambang mineral maupun minyak dan gas bumi. 

Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan demi akumulasi laba dan kapital sektor bisnis telah memicu 

terjadinya berbagai bentuk problem publik seperti krisis lingkungan, sosial, pangan dan energi. (Frynas, 2005). 

Khususnya Pada industri tambang dan migas, program tanggung jawab sosial menjadi semakin penting sejalan 

dengan semakin kuatnya perhatian terhadap industri ekstraktif, baik karena alasan pelestarian lingkungan maupun 

alasan lain seperti HAM (Hak Asasi Manusia) serta perlindungan hak-hak ekonomi dan politik masyarakat lokal 

(Sharma, Pablo, & Vredenburg 1999). Industri tambang memiliki reputasi buruk dalam perspektif aktivis NGO 

(Non-Governmental Oganization) khususnya NGO yang bergerak untuk lingkungan. Ini menjadi pertimbangan 

penting bagaimana korporasi senantiasa berupaya memperbaiki citra mereka. Sebagai contoh, kasus strategi bisnis 

“brutal” perusahaan minyak Shell terhadap masyarakat kawasan di Ogoni, Nigeria, menghasilkan citra sangat buruk 

terhadap Shell di seluruh dunia. Bahkan Green Peace menempatkan perusahaan ini sebagai korporasi migas 

“terburuk” sedunia setelah salah seorang aktivis lingkungan lokal dihukum gantung oleh rezim otoriter Nigeria 

akibat perlawanan mereka menuntut kerugian lingkungan yang dilakukan oleh Shell. Akibat peristiwa ini, Shell 

harus mengubah paradigma bisnisnya dengan membangun kembali skenario bisnis menghadapi perubahan 

pandangan masyarakat dunia (Davis, 2002). Relasi antara korporasi dengan pemangku kepentingan mereka kaji 

ulang sekaligus mereka sesuaikan dengan perubahan sosial-politik yang terjadi baik lokal maupun maupun global. 

Industri hulu minyak gas dan bumi (migas) yang juga merupakan usaha bidang ekstraktif memiliki tata 

aturan tersendiri berkaitan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan CSR diatur dalam 

Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS)2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana 

diantaranya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini 

menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang 

wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia. Amanat ini juga tersurat didalam 

Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 dimana setiap kegiatan usaha hulu migas diwajibkan untuk melaksanakan 

pengembangan masyarakat dan pembinaan lingkungan sekitar (daerah operasional usaha hulu migas). 

Pada sisi yang lain, masyarakat melihat program yang digulirkan oleh perusahaan merupakan suatu 

pemberian yang bersifat wajib. Bentuk pemberian dari para perusahaan dikenal dengan semangat Filantropi. 

Philanthropy atau kedermawanan, memiliki arti kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik dengan 

menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. 

Sumbangan, amal, derma memang merupakan salah satu bentuk dari filantropi, namun barulah tahap yang paling 

awal. Bentuk akhir dari filantropi adalah sebagai investasi sosial (Ibrahim, 2005). Berdasarkan dari filantropi 

tersebut maka pelaku bisnis, perusahaan besar maupun kecil, memiliki tanggung jawab untuk turut mengembangkan 

masyarakat di sekitarnya untuk menghindari terjadinya ketimpangan, kesenjangan serta kecemburuan sosial yang 

dapat mengakibatkan disharmonisasi sosial.   

Paradigma tanggung jawab sosial perusahaan tesebut perlu disikapi secara positif oleh seluruh perusahaan 

untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari pelaksanaan 

tanggung jawab sosial masyarakat di sini adalah adanya pengurangan resiko, meningkatnya good will, mengurangi 

biaya, membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ibrahim, 2007). Sebagai 

                                                           
2 Sebagaimana tercantum dalam UU No 22/2001 Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk 

kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama adalah paling 

lama 30 (tiga puluh) tahun dan selanjutnya Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan lagi paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. Kontrak Kerja Sama terdiri dari jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Jangka waktu 

Eksplorasi dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode paling lama 4 tahun. 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI 

(SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau 

Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas 

bumi di Indonesia  
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bentuk filantrofi sekaligus pelaksanaan kewajiban atas UU Migas No. 22 tahun 2001, maka setiap KKKS 

(Kontraktor Kontrak Kerjasama) wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. 

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban KKKS yang tidak 

terpisahkan dari rangkaian kegiatan operasional usaha hulu minyak dan gas Indonesia. Kegiatan pengembangan 

masyarakat mampu menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat dan bukan menjadi beban bagi perusahaan 

untuk melakukan aktivitasnya. Selain terkait dengan upaya mencegah atau menekan dampak-dampak negatif sosial 

yang timbul sebagai akibat kegiatan operasional hulu migas, pelaksanaan pengembangan masyarakat juga diarahkan 

untuk membantu Pemerintah di dalam rangka meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat 

di sekitar daerah operasi hulu migas. Selain itu, program pengembangan masyarakat merupakan suatu pendekatan 

“license to operate” dimana sebuah program pengembangan masyarakat yang sukses akan mampu mendukung 

keberhasilan program-program operasional usaha hulu migas. Oleh karena itu tidaklah heran bila pada akhir-akhir 

ini kegiatan pengembangan masyarakat usaha hulu migas ini semakin memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap usaha hulu migas sendiri, disamping pengaruh terhadap lingkungan masyarakat di sekitar daerah operasi 

usaha hulu migas. Hal ini penting sebab hampir semua kegiatan perusahaan mempunyai kesenjangan dengan 

masyarakat sekitarnya baik dari segi sosial-budaya, ekonomi dan teknologi.  

Tinggi rendahnya kinerja program pengembangan masyarakat tidak mutlak menjamin baik-buruknya relasi 

korporasi pemangku kepentingan, namun dari kinerja ini terlihat bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan 

korporasi terhadap pemangku kepentingan mereka atau khususnya terhadap komunitas terdekat (Carrol, 1999; 

Stone, 2001). Secara teknis, evaluasi atas kinerja program yang telah diimplementasikan merupakan sebuah 

keharusan manajemen guna melihat seberapa tepat tujuan yang akan dicapai dan seberapa besar capaian yang telah 

dihasilkan sebagai luaran ataupun hasil dari program (Buchholtz, Allen, & Matthew 1999, Murray, 2004; Warhurst, 

2001). Secara bisnis, hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai salah satu sajian obyektif tentang social 

performance korporasi, yang kemudian menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan corporate image dan bahan 

pertimbangan bagi calon investor dalam menanamkan modalnya (Orlitzky dan John, 2001). Secara sosial, kinerja 

program pengembangan masyarakat pada gilirannya dapat menentukan seberapa besar social legitimacy 

(penerimaan sosial) para pemangku kepentingan, utamanya komunitas sekitar, atas komitmen, kehadiran dan 

tindakan korporasi secara umum (Prayogo, 2008). Dukungan atau penolakan sosial terhadap kehadiran korporasi 

salah satunya sangat bergantung pada bagaimana komitmen dan tindakan korporasi terhadap mereka, yang secara 

obyektif dapat tercermin dari program pengembangan masyarakat. 

Kegiatan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan secara integratif dengan melibatkan berbagai 

stakeholder yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan. Keberadaan perusahaan (KKKS) menimbulkan berbagai 

perubahan pada masyarakat sekitarnya baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Sebaliknya keadaan 

sosial dan politik masyarakat turut menentukan keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan pengembangan 

masyarakat. Pelaksanaan pengembangan masyarakat tidak terlepas dari kondisi sosial-ekonomi dan politik di 

lingkungan sekitar KKKS, dengan demikian dalam pelaksanaannya masyarakat dan pemerintah setempat harus 

dilibatkan. Untuk itu perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan sosial sekitarnya berkaitan dengan kondisi sosial 

politik masyarakat untuk kemudian dijadikan acuan dalam melakukan tindakan yang tepat dan akurat berkenaan 

dengan kegiatan pengembangan masyarakat. 

SIPL Indonesia Pangkah Limited merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang 

mengelola wilayah kerja blok Pangkah di Kabupaten Gresik Jawa Timur yang telah menjalankan program tanggung 

jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diamanatkan UU. Migas no. 22 tahun 2001. Lebih jauh penelitian ini 

hendak mengkaji implementasi kebijakan tanggung jawab sosial di industri hulu minyak dan gas bumi dalam serta 

bagaimana penerimaan masyarakat wilayah operasi terhadap program tersebut.  

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Implementasi Kebijakan. Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980), merupakan proses umum tindakan 

politik dan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai apabila 

tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk 

mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan 

dari kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil dari aktivitas pemerintahan. Upaya-upaya tersebut di desain 

dengan suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah diperkirakan. Tujuan dan sasaran kebijakan 

ditetapkan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk 

mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. 
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Lebih lanjut dikatakan oleh Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik 

dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh 

mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target 

group; (3) sejauh mana perubahan diinginkan oleh kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) 

apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sumberdaya yang 

disebutkan sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel lingkungan kebijakan mencakup 

hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat 

kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, 

dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi kondisi sumber daya 

implementasi yang diperlukan. 

2.2. Tanggung Jawab Sosial (CSR). Definisi kerja tanggung jawab sosial menurut Hohnen (2007) adalah 

tanggungjawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan 

melalui perilaku yang transparan dan beretika serta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan stakeholder, sesuai dengan hukum dan norma perilaku 

internasional, dan terintegrasi ke seluruh organisasi. 

Istilah CSR (Corporate Social Responsibility) atau sering diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan semakin ekstensif digunakan oleh berbagai kalangan: akademisi, aktivis sosial (LSM) dan terutama dari 

kalangan bisnis (sektor privat). Istilah ini bergerak menjadi trend bisnis terutama bagi korporasi besar dan 

transnasional. Bahkan beberapa waktu lalu, CSR telah diregulasikan di Indonesia. Ini tentu terobosan yang berani 

sebab isu CSR di lingkup internasional masih dalam pertarungan antara mereka yang menghendaki voluntary yang 

lebih mengedepankan pendekatan moral dan mereka yang menghendaki agar CSR diwajibkan karena pendekatan 

moral dianggap tidak cukup mampu untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan yang tidak etis. Selain itu, 

kajian CSR telah menjadi lahan industri baru yang diindikasikan oleh munculnya berbagai institusi yang 

menyediakan layanan yang berkaitan dengan isu-isu CSR. Di Indonesia misalnya CFCD (Corporate Forum for 

Community Development) dan IBL (Indonesian Business Links). Sementara untuk skala global kita mengenal BSR, 

UN Global Compact, WBCSD, CSR Asian Forum dan institusi lainnya. Kebanyakan dari institusi-intitusi tersebut 

disponsori oleh perusahaan-perusahaan berkapital besar.  

Setyadi (2017) berpendapat bahwa dalam kegiatan hulu migas suatu korporat menjalankan kebijakan CSR 

memiliki suatu komitmen untuk meningkatkan kehidupan komunitas (masyarakat) melalui kebijakan atau perilaku 

bisnis serta melalui kontribusi yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakannya kebijakan CSR lebih diarahkan untuk 

berkontribusi dalam menciptakan kondisi eksternal yang lebih yang akhirnya dapat menjaga keberlanjutan 

kepentingan bisnis. 

Sampai di sini menjadi kurang signifikan bagi kita untuk melacak motivasi perusahaan-perusahaan tersebut 

aktif dalam mengintrodusir dan melakukan CSR. Dilihat dari sisi makro-historis, sikap tersebut lebih merupakan 

tindakan reaktif terhadap gelombang demokratisasi dan meningkatnya tuntutan agar perusahaan menghargai dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta melestarikan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya (Utting, 2005).  

Lance (2001) berpendapat reputasi dan legitimasi/lisensi sosial adalah dua dari beberapa manfaat strategis yang 

diperoleh perusahaan. Setiap pihak selalu mencari insentif. Seperti yang dikemukakan Moon dan Vogel (2008), 

entitas perusahaan melakukan CSR jelas didorong oleh rasionalitasnya: profit oriented. Namun, kemudian profit 

tersebut tidak hanya diukur dari sektor finansial semata, tetapi diterjemahkan ke triple bottom line: financial, 

environmental, dan social. Rentang CSR pun membentang yaitu kepada komunitas, pekerja dan keluarganya, 

konsumen, pemasok CSR kepada komunitas atau yang lebih disimplifikasikan oleh berbagai kalangan adalah 

CD (Community Development).  

2.3. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Pengembangan Masyarakat atau Community 

Development (CD) memiliki relasi erat dengan CSR. Seringkali dikatakan bahwa CD adalah bagian dari praktek 

CSR. CSR yang ideal memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency, 

accountability dan responsibility sebagai pijakan utama secara harmonis, karena perbedaan mendasar diantara 

keempat prinsip. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven, karena lebih memerhatikan 

kepentingan pemegang saham perusahaan.  
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Sementara itu, prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu 

menciptakan nilai tambah (value added) produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, melainkan pula harus 

sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu. Dalam prinsip responsibility ini 

pendekatan community development semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan 

sustainable development (Supomo dalam Suharto 2008). 

Pendekatan community development tidak terlepas dari pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), artinya pembangunan itu memang untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa kita 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya (World Commission 

on Environment and Development – Bruntland Commission, 1987). Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan adalah memastikan bisnis perusahaan dengan layak dan memberi andil manfaat jangka 

panjang bagi masyarakatnya dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, etika dan ekonomi, serta 

menghargai hak asasi manusia bahkan kesetaraan spesies.  

3. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

dianggap lebih feasible dalam bidang ilmu sosial dan perilaku karena terkait dengan interaksi dan interelasi dalam 

perilaku dan peranan manusia, baik dalam organisasi, kelompok dan individu (Corbin dan Anselm, 1988). Jenis 

penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Creswell, 1994). Unit analisis dalam penelitian ini adalah program tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dilaksanakan oleh SIPL Indonesia Pangkah Limited pada masyarakat tujuh desa yaitu Desa 

Manyarejo, Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun di wilayah Kecamatan Manyar dan Desa Pangkahwetan, 

Pangkahkulon, Banyuurip dan Ngimboh di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Adanya penentuan unit 

analisis yang telah dipilih guna untuk membatasi fokus penelitian yang dikaji. Penelitian ini menerapkan metode 

observasi dan wawancara mendalam dengan informan dalam proses pengumpulan datanya.  

Milles dan Huberman (2007) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

(a). pengumpulan data, (b). reduksi data, (c). penyajian data, (d) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisa data 

pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi dan kajian pustaka. 

Selanjutnya data yang terkumpul diubah dalam bentuk tertulis dengan pendapat yang diutarakan. Setelah merubah 

catatan hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka data yang sudah dipindahkan pada transkrip diharapkan 

akan ditemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting tersebut akan 

diambil “kata kuncinya”. Data kata kunci tersebut nantinya akan diberi kode. Pada tahapan kategorisasi data, 

dilakukan penyederhanaan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dalam satu besaran yang 

dinamakan kategori. Setelah melakukan kategorisasi data, maka keputusan sementara akan diambil. Triangulasi 

akan dilakukan untuk proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya (Lawrence, 2000).  

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1.  Implementasi Tanggung Jawab Sosial Industri Hulu Migas Berdasarkan UU Migas no. 22 tahun 2001. 

Kebijakan CSR atau tanggung jawab sosial di industri hulu migas oleh KKKS diatur dalam Undang-Undang Migas 

No. 22 tahun 2001 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana diantaranya adalah pengembangan masyarakat 

sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat 

merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama (KKKS) migas di Indonesia. Amanat ini juga tersurat didalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 

dimana setiap kegiatan usaha hulu migas diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan 

pembinaan lingkungan sekitar (daerah operasional usaha hulu migas).  

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat di Lapangan selanjutnya diatur dalam Pedoman Tata 

Kerja SKKMigas no. 017/PTK/III/2005 Buku Kedua tentang Pengembangan Masyarakat. PTK 017 bertujuan untuk 

memberikan pedoman pengembangan masyarakat sebagai acuan KKKS dalam melaksanakan program 

pengembangan masyarakat guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi ekplorasi dan Eksploitasi migas di 

Lapangan. Bidang program pengembangan masyarakat yang termaktub dalam PTK 017 meliputi bidang ekonomi, 

pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial, serta lingkungan.  
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Keseluruhan bidang program di atas dilaksanakan melalui prinsip program yang meliputi: (1) Komitmen 

kontraktor KKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan sekitarnya. (2). Program 

Community Development (CD) diberikan dalam bentuk natura (in kind). Apabila tidak dimungkinkan maka 

diperlukan persetujuan khusus dari Dinas Hupmas SKKMigas. (3). Program CD disusun berdasarkan skala prioritas 

kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan. (4). Keberhasilan program CD 

diukur berdasarkan Key Performance Indicator /KPI (Sistem Pengukuran Pelaksanaan Program). (5). Program CD 

diupayakan sinergi dengan program pemerintah setempat. (6). Program CD tidak boleh berorientasi ideologi politik 

dan SARA. 

Mekanisme penyiapan dan persetujuan program pengembangan masyarakat menurut bab VII PTK 017 

adalah KKKS mengajukan rencana program dan anggaran CD secara rinci kepada Dinas Hupmas untuk mendapat 

persetujuan berdasarkan Work Program & Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh SKKMIGAS. Rencana 

program dan anggaran CD dibuat per kwartal dan diajukan setiap awal bulan kwartal berjalan. Perubahan dari 

rencana program dan anggaran CD yang telah disetujui, harus disetujui kembali oleh Dinas Hupmas SKKMIGAS.  

Dalam bab VI PTK 017 pola pelaksanaan program pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan sendiri 

oleh KKKS melalui fungsi organisasi yang ada atau bermitra dengan pihak lain misalnya pemda setempat, 

perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok swadaya masyarakat dan atau institusi lain. Sanksi yang diberikan 

bagi KKKS yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan program pengembangan masyarakat sebagaimana pedoman 

tata kerja ini berupa teguran secara tertulis dan non cost recovery (seluruh pembiayaan program tidak boleh 

ditagihkan kembali ke Negara) apabila ternyata pedoman ini telah dilakukan lebih dari sekali. 

Pelaporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dari KKKS kepada SKKMigas c.q. Dinas 

Hupmas setiap kwartal dengan tembusan kepada Perwakilan SKKMIGAS setempat paling lambat minggu kedua 

setelah kwartal berakhir. Dan apabila diperlukan untuk kepentingan stakeholder, SKKMigas sewaktu waktu dapat 

meminta laporan pelaksanaan program CD kepada KKKS. 

Anggaran program pengembangan masyarakat bersumber dari Work Program & Budget (WP&B) yang 

telah disetujui oleh SKKMigas dengan demikian anggaran program pengembangan masyarakat yang dikeluarkan 

oleh KKKS dapat di cost recoverykan. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) no. 22 Tahun 2008 biaya program pengembangan masyarakat atau CD pada masa eksploitasi KKKS tidak 

termasuk dalam mekanisme cost recovery.  

Pada pelaksanaan program CD menurut Grindle (1980), tanggungjawab ini tak lepas dari organisasi atau 

perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan terkait tanggungjawab sosial 

berdasarkan kebutuhan yang paling memadai dan tidak mengedepankan intervensi individu atau kelompok yang 

merugikan dan menghalangi terlaksananya program. Terkait dengan hal ini Pemerintah melalui undang-undang 

Migas menetapkan kepemilikan ikatan moral dan kewajiban terhadap masyarakat yang mencakup pada aspek 

pengembangan kehidupannya, yaitu dibebankan kepada Perusahaan operator Migas pemilik ikatan kontrak seperti 

PSC (Production Sharing Contract) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketentuan ini merupakan 

kebijakan awal sebagai fungsi implementasi tanggungjawab sosial dan kendalinya untuk menetapkan sasaran dan 

hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan ketentuan SKKMigas dalam PTK 017, tipe manfaat dalam penggunaan dana program TJS 

harus dilakukan dengan prinsip mencapai kemandirian masyarakat, yaitu sebagai kewajiban moril dan usaha serius 

dalam pengembangan masyarakat dalam sektor-sektor tersebut. Bentuknya dapat berupa hibah, pinjaman modal 

kerja untuk keperluan pengembangan usaha. Bentuk tanggungjawab sosial tersebut dilakukan berdasarkan prinsip 

optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal. Pertimbangan lainnya adalah pemanfaatan 

tenaga kerja lokal, dan penerapan prinsip-prinsip kelayakan usaha yang dapat dikembangkan. Meskipun dalam 

keputusan mutlak diambil oleh pihak perusahaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan masukan yang 

diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaanya seperti tenaga ahli terkait TJS, perwakilan masyarakat 

dan tokoh masyarakat serta orang-orang lembaga atau organisasi terkait program TJS. Hal ini sebagai langkah untuk 

pengambilan keputusan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan perusahaan yang 

saling mendukung (Subarsono, 2006). 

Dasar kepentingan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan wujudnya manfaat yang 

dikehendaki berdasarkan pada nilai misi dan tujuan yang mengacu pada kebijakan perusahaan yang disertai dengan 
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pendekatan dan motto (PUSDAKOTA, 2015). Demikian ini disesuaikan dan diformulasikan dengan tren yang 

berlaku, kebutuhan komunitas, agenda pembangunan daerah dan branding program kepada stakeholder.  

Oleh sebab itu, sesuai temuan di lapangan, pelaksanaan program pengembangan masyarakat seperti 

pendidikan, kesehatan, sosio ekonomi dan lingkungan bersifat given yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa 

meminta program-program dan kebutuhan ke perusahaan sesuai keinginannya. Faktanya pemerintah desa lebih 

memilih mengalokasikan anggaran program terfokus pada pembangunan fisik. Menurut masyarakat, pelaksanaan 

program pengembangan masyarakat, tidak ada transparansi terkaitan pendanaan, tidak ada kontrol, program 

pembangunan tumpang tindih antara program pemerintah dan program pengembangan masyarakat. Ada 

kecenderungan pemerintah dompleng pada program TJS, dengan kata lain pemerintah hanya sebagai kepanjangan 

tangan Perusahaan dalam implementasi kebijakannya yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. 

Pada ranah perbincangan dengan warga ternyata berkembang social distrust kepada pemerintah setempat 

maupun terhadap pihak pemegang hak operator eksplorasi migas. Informasi dari pemerintah tidak sampai kepada 

seluruh masyarakat. Pejabat lokal dan legislator tidak memahami proses kontrak kerja sama eksplorasi migas. 

Program yang dirancang tidak terstruktur, insidentil kondisional dan bersifat charity sehingga tidak menyentuh 

konsep community development, program itu tidak tepat sasaran. Bila dibandingkan dengan data sekunder tujuan 

dan manfaat program pengembangan masyarakat, jelas bahwa agenda program dan pelaksanannya tidak ada 

kesesuaian bahkan menyimpang. 

Sebaliknya, proses implementasi tanggungjawab sosial perusahaan melalui beberapa tahapan pelaksanaan 

program yang terkonsep dalam swakelola program tanggungjawab sosial (TJS), yang bertujuan untuk membantu 

masyarakat sekitar operasi perusahaan, terutama bagi masyarakat terdampak agar menciptakan peluang serta 

meningkatkan kualitas bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan sosial ekonomi. Pada tahapan ini dalam isi 

kebijakan, Perusahaan telah mewujudkan perubahan signifikan sesuai kebijakan perusahaan terkait tanggung jawab 

sosial yang berfungsi memberikan kepastian capaian yang ditargetkan. Selain itu, pelaksanaan program ditunjukkan 

dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya yang disertai dengan sumber daya yang terlibat sebagai pelaksana 

kebijakan Perusahaan dengan kompetensi dan kapabilitas tertentu untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan (Subarsono, 2006). Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah assessment, implementasi, monitoring sampai 

evaluasi. Hal inilah yang mampu menunjukkan pengukuran dan tingkat keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan 

pada proses, efek, tingkatan perubahan, komunikasi antar organisasi/instansi dan sikap pelaksana serta lingkungan 

kebijakan dan program diterapkan (Grindle, 1980) 

Pelaksanaan kebijakan harus mendapatkan dukungan dari sumber daya yang dimiliki dan memadai. Hal ini 

bertujuan agar target dan tujuan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai 

konsep dan rencana yang telah dibuat (Subarsono, 2006). Sumber pendanaan program TJS industri migas berasal 

dari biaya KKKS yang dialokasikan dalam rencana biaya operasional KKKS dan sumber biaya lainnya. Penggunaan 

dana dilakukan dengan prinsip untuk mencapai kemandirian masyarakat yang bentuknya dapat berupa hibah; atau 

pinjaman modal kerja untuk keperluan usaha. Prinsip pengelolaan dana TJSP dilakukan secara transparan, 

akuntabel, fleksibel, dan sesuai dengan azas manfaat. Kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu daya saing 

daerah. Lebih dari separuh penduduk di Gresik berpendidikan rendah dan mayoritas adalah pedagang dan nelayan. 

Berdasarkan hasil in-depth interview, dan data sekunder, permasalahan yang dihadapi dalam hal SDM tenaga kerja 

di Kabupaten Gresik adalah kurangnya tenaga kerja ahli sesuai bidang pekerjaan. Kondisi obyektif masyarakat lokal 

belum tentu dapat mengakses ke dalam industri ekstraktif sebagaimana hulu migas.  

Dalam berbagai kasus industrialisasi misalnya, pada awalnya dalam studi kelayakannya suatu usaha akan 

menampilkan pembukaan Lapangan kerja baru sebagai sisi keuntungan bagi masyarakat setempat. Namun pada 

kenyataannya dengan alasan pendidikan dan keahlian yang tidak memadai bagi usaha tersebut, masyarakat setempat 

tidak bisa bekerja didalamnya. Kalaupun masyarakat lokal yang diakomodir sebagai pekerja pada industri tersebut 

lebih pada posisi tenaga kerja non skill seperti office boy ataupun sekuriti. Industri lebih banyak menerima atau 

mengakomodasi pekerja dari luar daerah yang sesuai dengan kriterianya, sehingga terjadi peningkatan angka 

urbanisasi di wilayah tersebut. Oleh karenanya, bila tidak diperhatikan pengambil kebijakan, khususnya pemerintah 

kabupaten, maka masyarakat lokal dapat terpinggirkan. 

4.2. Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial SIPL Indonesia Pangkah Limited. Saka Indonesia 

Pangkah Limited dalam hal ini disebut SIPL, merupakan anak perusahaan PT. Saka Energi Indonesia yang bergerak 

di bidang hulu minyak dan gas bumi, melakukan kegiatan usaha dan investasi dalam bentuk eksplorasi, eksploitasi, 

pengembangan usaha bidang minyak dan gas bumi, dan sumber energi lainnya serta berkomitmen untuk 
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berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat, 

SIPL percaya bahwa pengembangan masyarakat dilakukan bersama dengan menekankan kepada pentingnya 

kolaborasi antar perusahaan, pemerintah, dan komunitas di wilayah operasi. Melalui kolaborasi ini, akan tercipta 

hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan yang produktif, saling memeberikan manfaat dan dapat 

membangun hubungan jangka panjang.  

Landasan hukum perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial sebagaimana aturan yang 

berlaku, SIPL memiliki Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Saka Energi Indonesia No. 

001900.PO/SIPL.GOV/UTM/I/2015 yang mengatur mekanisme program pengembangan masyarakat menjadi 

komitmen perusahaan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Dalam menjalankan TJSP, SIPL 

memahami perlunya membangun kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat dan mencapai tujuan perusahaan dalam bentuk program, donasi, dan sponsorship (SIPL, 2015). 

Dalam menjalankan TJSP yang efektif dan konsisten, Departemen Government Relation and Social 

Responsibility (GR&SR) bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah-masalah sosial 

masyarakat sekitar yang kemungkinan dapat berdampak kepada keselamatan dan keberlangsungan bisnis 

perusahaan. Dana TJSP dikelola oleh Departemen GR&SR dengan konsep pengelolaan dana secara tepat dan 

transparan yang dilakukan secara konsisten dan disiplin. Semua aktifitas TJSP mengacu kepada prosedur perusahaan 

dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam konteks SIPL merupakan kontribusi atau tindakan 

perusahaan secara sosial untuk mendorong terciptanya pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi 

maupun di luar wilayah operasi, dan melihat peluang sebagai bentuk investasi perusahaan yang berkelanjutan serta 

mendorong tercapainya tujuan bisnis perusahaan. TJSP meliputi Program, Donasi, dan Sponsorship. Landasan 

pendekatan TJSP adalah membangun hubungan baik antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan perusahaan, 

dan memastikan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas TJSP SIPL sejalan dengan tujuan bisnis 

perusahaan. SIPL lebih mengutamakan bekerjasama dengan organisasi (relevan untuk TJSP kategori program) yang 

memiliki kesamaan dalam mengembangkan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas 

pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pengembangan sosial budaya 

di masyarakat. SIPL mendukung kegiatan terkait kebencanaan.  

Tema program yang dijalankan SIPL tersebut dalam pelaksanaannya selalu diawali dengan kegiatan-

kegiatan seperti social mapping, social study dan assessment program.  Kegiatan ini dilakukan staff internal maupun 

melibatkan konsultan LSM dan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi bidang ini.  Diantara LSM dan 

perguruan tinggi yang melakukan kegiatan ini adalah LSM Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), 

Spektra dan Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan (PUSDAKOTA) Universitas Surabaya. 

SIPL telah berpartisipasi dalam beberapa program yang melibatkan orang banyak tetapi karena tidak 

tersosialisasi dengan baik, maka banyak juga warga yang tidak mengetahuinya. Hasil wawancara dengan beberapa 

warga, mereka menyatakan bahwa pihak SIPL jarang melakukan komunikasi terbuka kepada masyarakat. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan TJS dari SIPL menunjukkan bahwa bidang pembangunan sarana umum 

menempati porsi yang terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Menurut warga desa bahwa KKKS 

telah berperan dalam pembangunan jalan paving, drainase, balai nelayan, tambatan perahu nelayan serta penyediaan 

sarana air bersih di lingkungan desanya. Warga juga menyebutkan bahwa peranan KKKS dalam bantuan tersebut 

kepada desanya seringkali menimbulkan kecemburuan dari desa atau kecamatan lain yang bukan merupakan 

wilayah operasional KKKS yang tidak mendapatkan bantuan serupa dari pihak manapun. 

Namun demikian pelaksanaan program TJS bidang pengembangan ekonomi masih belum diterapkan. 

Masyarakat mengharapkan bantuan dana secara langsung untuk meringankan beban ekonomi masyarakat desa, 

seperti bantuan sembako, biaya pengobatan dan sebagainya. KKKS sedapat mungkin tidak memberikan bantuan 

dalam bentuk uang tunai, walaupun bentuknya modal bergulir, masyarakat akan menganggap dana ini adalah hibah 

sehingga jarang yang mengembalikannya. Hal tersebut dianggap dapat mematikan potensi warga untuk dapat 

mandiri dalam berusaha. Temuan di lapangan, masyarakat mengakui bahwa sebenarnya SIPL telah memfasilitasi 

pelatihan-pelatihan ketrampilan usaha dan vocational training diantaranya pelatihan menjahit, mengolah produk 

hasil laut, pelatihan automotive, las, pertukangan kayu dan administrasi perkantoran. Tetapi sayangnya pelatihan-

pelatihan tersebut tidak diikuti dengan upaya untuk memasarkan produk hasil usaha dan penempatan kerja 

sebagaimana harapan masyarakat desa. Sehingga meski keterampilan mereka sudah bertambah dengan adanya 

pelatihan tersebut, tetapi karena belum bisa memasarkan produk dan bekerja di SIPL masyarakat masih menganggap 
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pelatihan yang pernah ada masih dirasa kurang bermanfaat secara optimal. Pada dasarnya masyarakat menganggap 

pelatihan-pelatihan tersebut belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Warga desa lebih 

membutuhkan lapangan pekerjaan, mereka mengaku lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan kasar, seperti 

sebagai cleaning service ataupun sekuriti asalkan digaji oleh SIPL.  

Paparan diatas menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya, program TJS SIPL menghabiskan dana yang 

cukup banyak tetapi manfaatnya masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Jika efektifitas dipahami sebagai 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tujuan disini diterjemahkan sebagai pembangunan 

berkelanjutan dimensi-dimensi dari community development pada warga desa sebagai salah satu stakeholdernya, 

artinya efektivitas dari pelaksanaan program inipun masih belum tercapai. Belum efektifnya pelaksanaan program 

ini didasarkan jawaban masyarakat, bisa jadi karena kurang tersosialisasikan dengan baik seluruh program-program 

TJSP yang dilaksanakan oleh SIPL kepada warga desa dan juga luasnya wilayah kerja dari penerapan program 

menyebabkan pengaruh program yang dirasakan oleh warga desa tidak terlalu besar. 

Bagi masyarakat sekitar eksplorasi program TJS ini tidak lebih dari metode ganti rugi atas sebagian kecil 

dampak negatif kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ekploitasi KKKS. Program TJS dengan berbagai 

variasinya belum ada yang berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dana yang 

dikeluarkan untuk program TJS oleh KKKS sama sekali tidak sebanding dengan nilai bahan tambang yang 

dieksploitasi dari wilayahnya, belum lagi dihitung kerugian masyarakat karena dampak negatif kerusakan 

lingkungan. Hampir semua program TJS bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berkelanjutan, tetapi 

berdasarkan realitas yang ada di masyarakat, maka TJS ini hanya sekedar alat untuk memberi harapan kosong 

kepada masyarakat lokal. 

Hal menarik lainnya yang juga dipantau oleh masyarakat lokal dalam pelaksanaan program TJS adalah 

adanya pengeluaran yang cukup besar dari dana TJS ini sebagai sumbangan kepada berbagai organisasi 

kemasyarakatan yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat sekitar wilayah operasi migas dan juga tidak 

menjadi penerima dampak negatif kerusakan lingkungan. Kewajiban program TJS bagi KKKS ini juga telah 

membuka peluang bagi munculnya LSM yang senang mengatasnamakan masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan 

dana dari perusahaan. LSM yang demikian banyak diantaranya yang tidak dikenal dan tidak dipercaya oleh 

masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, walaupun LSM-LSM seperti ini ditolak oleh masyarakat lokal, tetapi 

KKKS sangat senang memeliharanya karena sangat berguna untuk tujuan “mengamankan” operasi perusahaan. 

Ironisnya, sementara kemiskinan dan ketertindasan masyarakat lokal yang menjadi korban migas terus berlangsung, 

kemewahan dan keangkuhan justru dipertontonkan oleh pekerja-pekerja dan kontraktornya yang membuat 

masyarakat lokal semakin terpojok. 

Pada tahap kritis inilah program TJS, sangat penting untuk menyakinkan masyarakat bahwa kehadiran 

KKKS penguasaan sumber alam di wilayah itu akan memberi kompensasi pada mereka dalam bentuk program-

program yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Sejauh ini penyusunan dan penerapan TJS 

di sektor migas belum mampu menyelesaikan kemiskinan di sekitar wilayah operasi dan konflik yang ditunjukkan 

oleh adanya beberapa penolakan terhadap kegiatan maupun program TJS. Program TJS juga masih terlepas dari 

program pembangunan pemerintah daerah setempat, sehingga terjadi tumpang tindih. TJS juga belum mampu 

memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri. Konflik kepentingan para stakeholder dalam pelaksanaan TJS 

juga masih menonjol. Selain itu motif KKKS melakukan TJS ternyata adalah kewajiban kontrak atau peraturan, 

bukan karena panggilan moral. 

Salah satu kunci suksesnya program TJS adalah peran sertanya masyarakat yang timbul atas kehendak dan 

keinginan sendiri untuk bergerak dalam penyelenggaraan program. Bentuk peran serta masyarakat adalah 

memberikan masukan untuk menentukan arah program, aktif dalam penyusunan perencanaan, saran dan 

pertimbangan dalam penyusunan kegiatan. Masyarakat mempunyai hak mengetahui program secara rinci, 

memperoleh manfaat hasil pelaksanaan program TJS. Selanjutnya untuk melaksanakan program TJS perlu dibentuk 

organisasi yang dapat berbentuk komisi yang beranggotakan wakil perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah. 

Organisasi yang dibentuk mempunyai fungsi sebagai koordinator dari seluruh kegiatan yang diajukan oleh 

masyarakat, forum konsultasi dan penentuan program yang akan dilaksanakan dan sebagai pengawas atas 

pelaksanaan program yang sedang berjalan. Selain mempunyai hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam 

memelihara hasil pelaksanaan program, mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan dan memelihara keamanan atas 

kelangsungan perusahaan industry migas yang berada di wilayahnya. Sementara itu tugas pemerintah daerah dalam 
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pelaksanaan TJS adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan perannya adalah sebagai fasilitator 

antara KKKS dan masyarakat apabila terjadi konflik antara KKKS dan masyarakat. 

Berdasarkan indepth interview dengan divisi Government relation dan Social Responsibility SIPL terkait 

program TJS tampak bahwa KKKS telah memahami konsep dan pelaksanannya. KKKS dalam hal ini SIPL telah 

mengalami banyak sekali kemajuan dan mereka sudah tidak lagi menunjukkan dengan menyempitkan makna 

Corporate Social Responsibility (CSR) ke Community Development maupun filantropi saja. Jelas bahwa mereka 

menyadari posisi mereka yang strategis dalam mengembangkan ekonomi nasional dan daerah. Jelas pula bahwa 

mereka menyadari sepenuhnya bahwa aspek lingkungan adalah bagian yang sangat penting. Mereka mengetahui 

bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi common ground dalam TJS. Walaupun perwujudannya belum 

sepenuhnya seimbang di antara elemen lingkungan-sosial-ekonomi. 

Secara teoritik penyusunan kebijakan yang baik disyaratkan adanya partisipasi, akuntabilitas dan 

transparansi. Salah satu indikator terpenuhinya prasyarat tersebut adalah adanya peran serta pemangku kepentingan 

dalam perumusan kebijakan program. Keterlibatan stakeholder secara intensif yang dimulai dari proses penyusunan 

sampai dengan pelaksanaan program sangat penting dilakukan supaya kebijakan program tersebut dapat dipahami 

dan diterima secara luas serta dapat meningkatkan sistem kontrol sosial untuk meminimalkan dampak negatif yang 

mungkin timbul serta mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan. Ini dapat mempermudah KKKS dalam 

memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan sebab banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan para 

peminjamnya untuk berinteraksi dengan baik dan sistematis dengan para pemangku kepentingan. 

Kerja sama yang dilakukan KKKS tidak hanya meliputi satu pemangku kepentingan saja tapi pasti dengan 

banyak pemangku kepentingan lain baik di tingkat lokal, tingkat nasional dan internasional. Kerja sama yang terjalin 

diantara KKKS dengan pemangku kepentingan tersebut akan membentuk suatu multi stakeholders. Terbentuknya 

multi stakeholders ini akan mempermudah KKKS mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan program. 

Kebutuhan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memperkuat peran multi stakeholders 

merupakan aspek penting dalam penyusunan dan pengimplementasian kebijakan suatu program. Selain itu juga 

diharapkan dapat menciptakan suatu sinergi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga terwujud 

kegiatan Eksploitasi migas yang aman dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Secara umum berbagai skema pembangunan yang masuk desa tersebut masih menempatkan masyarakat 

lokal pada posisi sebatas penerima manfaat. Artinya masyarakat lokal tak bisa turut menentukan program yang 

menjadi kebutuhannya. Pihak SIPL selaku operator blok Pangkah telah memiliki cetak biru program TJS yang 

berfokus pada pendidikan, kesehatan, sosio ekonomi dan lingkungan. Hanya saja, pendidikan, kesehatan, sosio 

ekonomi, dan lingkungan yang seperti bagaimana dan apa, desa tidak bisa meminta. Secara umum pemerintah desa 

sendiri lebih banyak memfokuskan program yang masuk untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. Kebijakan 

UU nomor 22 tahun 2001 belum bisa mengakomodasikan kepentingan lokal bahwa dikhawatirkan semakin 

menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat kedepan mengingat masyarakat sudah tidak bertanah untuk 

mempertahankan subsitensi mereka, sementara itu untuk diversifikasi usaha mereka tidak memiliki keahlian yang 

cukup memadai dan modal yang cukup.  

Pada konteks inilah pelaksanaan TJS dalam desain kemandirian masyarakat dan orientasi ke depan 

kepentingan KKKS dan masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan perencanaan dan penetapan program 

TJS yang sesuai dengan tempat di mana program tersebut diterapkan dan dapat diterima oleh semua pihak, bukan 

seperti yang telah dirancang sepihak oleh pihak KKKS. Oleh sebab itu, hal terpenting untuk membangun sinergitas 

dan kesepahaman bersama yaitu dengan cara membangun kesepakatan sejak awal antara perusahaan dan masyarakat 

diharapkan tidak berasal dari keluhan masyarakat bahwa program TJS yang dijalankan terkesan mubazir atau 

dipaksakan. 

4.3. Penerimaan Masyarakat Wilayah Operasi SIPL Indonesia Pangkah Limited Terhadap Program 

Tanggung Jawab Sosial. Adapun penerimaan masyarakat terhadap program relatif diterima (acceptance) meskipun 

pernah terjadi aksi seperti unjuk rasa yang dari tahun ke tahun semakin berkurang jumlahnya. Aksi unjuk rasa yang 

pernah terjadi disinyalir adanya intervensi dari pihak luar dan kecemburuan sosial sebab kelompok pemuda merasa 

tidak dilibatkan dalam program pengembangan masyarakat. Namun perusahaan melakukan dua usaha solusional 

dengan melakukan rutinitas pendekatan pola-pola komunikasi dengan stakeholders sasaran secara formal dan 

informal, dan sosialisasi serta edukasi terhadap publik mengenai update kegiatan perusahaan (maintain relation). 

Aktivitas maintain relation yang dilakukan lebih bisa membawa kedekatan hubungan (rapport) antara perusahaan 

dan community di sekitarnya.  Dalam hal ini banyak hal bisa dipakai untuk media membangun kedekatan hubungan 
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ini.  Di antaranya dengan memberi dukungan sponsorship terhadap kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan 

community atau stakeholders sasaran.   

Dukungan sponsorship ini selama ini cukup efektif untuk membangun citra bahwa perusahaan memiliki 

kepedulian sosial. Secara hubungan sosial, dukungan sponsorship ini juga bermanfaat untuk membangun 

kebersamaan perusahaan dengan masyarakat atau stakeholders. Social maintain adalah sebuah cara pandang, 

bagaimana SIPL menjadi bagian dari masyarakat, dan begitu juga sebaliknya.  Sehingga kehadiran SIPL dapat 

dirasakan masyarakat dan masyarakat menempatkan SIPL sebagai tamu kehormatan. Menumbuhkan sikap saling 

menghormati dalam suatu relasi adalah modal kepercayaan yang tidak ternilai harganya.  

Berdasarkan temuan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program CSR dan external relationnya adalah 

SIPL selalu mengusahakan terjadinya arus yang bottom up, artinya mulai dari mengumpulkan aspirasi masyarakat 

terlebih dahulu, baru kemudian diresmikan di tingkat desa. SIPL menggunakan beberapa tenaga bantuan untuk 

melaksanakan program CSR yang disesuaikan dengan bidang keahliannya. Hal ini selain dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas program, juga disebabkan karena jumlah SDM SIPL sendiri yang tersedia di wilayah ini 

sangat terbatas. Strategi yang digunakan oleh SIPL sudah cukup baik yang pada awalnya dengan mengadakan 

pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan dilibatkan, walaupun muncul kecemburuan bagi 

kelompok lain. Pendekatan ini efektif untuk terbinanya komunikasi yang lebih intens.  

Penguatan dan pendekatan kepada pemerintahan formal yang ada di desa sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan program TJS. Hal ini diharapkan dapat mendukung ketepatan program yang dibutuhkan oleh 

masyarakat juga untuk menjaga kesinambungan program. Strategi implementasi lainnya adalah memberikan 

kesadaran kepada internal Tim TJS dan External Relation di lapangan agar memahami makna dan tujuan program. 

Strategi ini antara lain:   

a) Social Induction : Pengenalan kondisi sosial kepada staf atau vendor SIPL yang akan berinteraksi di 

lapangan dengan masyarakat.  

b) Kulonuwun : Program ini berprinsip “Datang tampak muka pergi tampak punggung”. Setiap awal dan 

akhir aktivitas project/development selalu dikomunikasikan dan bila perlu melibatkan masyarakat.  

c) Silaturrahim : Program pendekatan masyarakat dengan cara mendatangi (silaturrahim) atau 

mengumpulkan di suatu tempat adalah kegiatan rutin yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.  

5. Rekomendasi 

Untuk mengatasi misunderstanding yang dapat mengakibatkan konflik dalam masyarakat maupun dengan 

perusahaan dan hambatan dalam pelaksanaan program, perlu optimalisasi peran community relation dari KKKS, 

yaitu mengenai mekanisme penetapan program, termasuk di dalamnya mengenai bentuk program, batas kewenangan 

KKKS dalam menetapkan program, dana program yang bukan merupakan dana bagi hasil (CSR), serta pemahaman 

tentang partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang melibatkan pihak ketiga, 

baik LSM, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah, KKKS perlu mendefinisikan secara jelas peran dari pihak 

ketiga tersebut serta mensosialisasikannya kepada masyarakat supaya tidak terjadi salah pengertian dari masyarakat 

terhadap perusahaan maupun pihak ketiga. Terkait dengan antara CD dan cost recovery, bisa dipahami jika pada 

masa eksplorasi resiko yang dihadapi oleh KKKS adalah sangat tinggi karena tingkat penemuan migas belum tentu. 

Untuk itu adalah sangat wajar jika biaya CD adalah dibebankan ke cost recovery sepenuhnya. Ketika masa 

eksploitasi dimana KKKS mulai melakukan produksi, maka resiko sosial sudah menjadi resiko yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. 

Sebagai perwakilan pemerintah, SKKMigas sudah seharusnya lebih perduli ke masalah-masalah riil 

lapangan berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang ada didaerah penghasil migas. Salah satunya misalnya 

dengan membentuk kelembagaan Community Development yang kuat ditingkat SKKMigas sehingga semua kegiatan 

yang berkaitan dengan industri hulu migas bisa terawasi dan dijaga benar keberhasilannya dalam menyelesaikan 

permasalahan social yang berkaitan dengan keberadaan industry hulu migas didaerah tersebut. Dengan kelembagaan 

yang kuat maka program-program pengembangan masyarakat industry hulu migas semakin terarah kepada 

penyelesaian masalah dan pengurangan potensi konflik yang ditimbulkan. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas 

berkaitan dengan social. Tidak hanya indikator atau target pemasukan Negara dari migas, tetapi bagaimana industry 

hulu migas dapat berkontribusi secara langsung terhadap capaian-capaian pembangunan. Misalnya bagaimana 
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capaian program dengan penurunan indeks kemiskinan daerah setempat. Jika tidak ada ukuran dan standard yang 

jelas maka dipastikan kebocoran dana CSR akan tetap terjadi karena tidak ada kontrol. 

Demikian pula sebaiknya dibentuk suatu badan koordinasi penyelesaian konflik atau semacam task force 

dibawah langsung koordinasi kementrian ESDM & SKKMigas berkaitan dengan permasalahan-permasalahan 

konflik yang melibatkan industry hulu migas, sehingga permasalahan segera cepat terselesaikan dan investasi KKKS 

bisa dilakukan dengan baik. Selama ini masalah yang dihadapi lebih banyak terkait masalah otonomi daerah yang 

diyakini tidak diikuti oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kepemerintahannya. Sehingga 

menyebabkan banyak penggunaan anggaran yang tidak jelas dan berakibat kepada ketimpangan kehidupan ekonomi 

serta social masyarakat di daerah tersebut. Dengan dibentuknya task force ini diharapkan penyelesaian-penyelesaian 

konflik bisa dilakukan secara cepat dan lugas.  
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