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ABSTRAK  

 

Studi ini meneliti pelibatan masyarakat pada program Corporate Social 

Responsibility Bank Sampah Kramatinggil Bersinar (BSKB) PT. Pembangkitan 

Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik. Signifikansi dari penelitian ini adalah 

keterlibatan masyarakat dalam program CSR mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi dalam urgensi untuk membangun community engagement pada program 

CSR BSKB.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dengan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview dengan 

menggunakan enam narasumber. Hasil dari analisis yang dilakukan peneliti mampu 

mendeskripsikan pelibatan masyrakat yang dilakukan oleh PT. PJB UP Gresik. 

Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Corporate Social Responsibility dalam 

perusahaan BUMN, pelibatan masyarakat dalam CSR dan Community Engangment 

dalam PKBL dan teori Message Design Logic. 

Hasil penelitian menunjukkan program CSR BSKB PT. PJB UP Gresik saat ini 

menerapkan CSR dengan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Perusahaan 

melibatkan masyrakat pada program CSR BSKB dari tahap social mapping, 

perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi namun belum pada tahapan 

pengambilan keputusan yang mana menjadi kewenangan kantor pusat. Perusahaan 

menerapkan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat sera memiliki hubungan 

yang sama-sama memiliki tujuan bersama.  

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Pelibatan Masyarakat, Bank 

Sampah Kramatinggil Bersinar (BSKB) 
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PENDAHULUAN 

Peneliti ini berfokus untuk mendeskripsikan pelibatan masyarakat pada 

Corporate Social Responsibility melalui program Bank Sampah. Pengangkatan 

tema tersebut karena pelibatan masyarakat merupakan hal penting dalam 

melaksanakan program CSR dan program Bank Sampah di perusahaan menjadi 

salah satu program unggulan dalam melakasanakan program-program sosial yang 

dapat menjadi contoh untuk perusahaan sekitar dalam melibatkan masyarakat. 

Signifikansi dari penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat pada program CSR 

Bank Sampah Kramatinggil Bersinar (BSKB) mulai dari perencanaan sampai 

evaluasi. Fokus penelitian ini menarik untuk diteliti karena belum adanya penelitian 

yang secara spesifik membahas mengenai pelibatan masyarakat pada Corporate 

Social Responsibility melalui program Bank Sampah pada perusahaan BUMN.  PT. 

Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan (PT. PJB UP Gresik) merupakan 

perusahaan BUMN yang memiliki penilaian CSR. Penilian tersebut memiliki salah 

satu kategorisasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu pelibatan 

masyarakat. Penggunaan PROPER hanya sebagai subjek pendukung dalam 

melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Peneliti 

menggunakan enam informan yang telah dipilih. 

Pemilihan salah satu perusahaan CSR BUMN di Gresik karena perusahaan 

memiliki dampak yang dapat menjadi tolak ukur pada Unit Pembangkitan yang 

lainnya serta perushaaan-perusahaan yang berada dilingkungan sekitar. Selain itu 

CSR PT. PJB UP Gresik menjadi percontohan perusahaan listrik dari Laos 

“Electricite Du Laos (EDL)” dalam pengelolaan limbah dan CSR Bank Sampah 

berbeda dengan CSR perusahaan BUMN yang ada di Gresik. Tak hanya itu Gresik 

merupakan kota dimana perusahaan-perusahaan besar banyak berdiri dikota 

tersebut seperti PT. Semen Indonesia Tbk serta PT. Petrokimia Gresik. Perusahaan 

yang berdiri dikota tersebut memiliki  PROPER dengan keberagaman nilai warna 

yang diraihnya serta program yang dimiliki dan memiliki beberapa program yang 

sama-sama berkelanjutan. Pemilihan PT. PJB UP Gresik karena diwilayah Timur 

yang memiliki PROPER Hijau adalah Gresik, maka dari itu peneliti mengambil 

Gresik untuk melihat pelibatan masyrakat pada program CSR. Selain itu pemilihan  

Menurut Frida (2004), fungsi Public Relations (PR) adalah mempertemukan 

kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan publik. Perusahaan dan 

masyarakat memiliki hubungan yang mutual dependence dan mutual 

understanding.  Mutual dependence yang dimaksud adalah perusahaan 

membutuhkan masyarakat untuk mendukung eksistensinya, sedangkan masyarakat 

juga membutuhkan perusahaan dalam usaha peningkatan kehidupan sosial dan 

ekonomi dari masyarakat. Community engagement merupakan hal penting dalam 

CSR PT. PJB UP Gresik sebab perusahaan dan masyarakat menyadari dan 



memahami akan adanya hubungan mutual dependence. Hubungan tersebut 

memiliki nilai vital yang besar seperti yang ada pada Lattimore yang menuliskan 

every community has a vital stake in the economic health and prosperity of its 

institution. Every organization has a vital stake in the health and prosperity of the 

community it inhabits (Lattimore 2010:221). Sebab PT. PJB UP Gresik merupakan 

salah satu perusahaan BUMN yang memiliki komitmen dalam corporate social 

responsibility. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia juga harus melakukan 

kegiatan-kegiatan CSR yang tertuang dalam Pemerintah mengatur kewajiban  

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara terhadap pemberdayaan masyarakat  lokal 

dan terakhir Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan  Program Bina 

Lingkungan (PKBL) dan mewajibkan seluruh BUMN melakukan PKBL melalui 

pemanfaatan dana dari laba BUMN. Program ini dibagi menjadi Program 

Kemitraan (PK) dengan usaha kecil untuk  meningkatkan  kemampuan masyarakat 

agar menjadi tangguh dan mandiri  dengan prinsip logika ekonomi, sedang Program 

Bina Lingkungan (PBL) dilakukan melalui pemberdayaan kondisi sosial 

masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut (Wibisono, 2007: 89).  

Semakin berkembangnya lingkungan perusahan sampai perusahaan itu sendiri, 

para pemimpin setiap perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi atas 

tantangan yang baru. Perusahaan akan terus mencoba meningkatkan kinerja serta 

mengoptimalkan dari segi manapun dalam mendapatkan keuntungan yang tinggi. 

Namun dalam usaha meningkatkan keuntungan harus memperhatikan lingkungan 

disekitar perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab lingkungan perusahaan 

atau masyarakat yang berada disekitar dan pemerintah perusahaan sebagai sebuah 

sistem. Dalam sistem tersebut antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan tidak 

dapat berdiri sendiri. Sebab adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan 

masyarakat yang saling menguntungkan satu sama lain. Tanggung jawab sosial 

yang dilakukan pada perusahaan memiliki program yang beragam dalam 

menunjang perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk 

mempertangung jawabkan kewajibannya. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan istilah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusii dalam pengemabangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan. (Suhandari dalam Hendrik Budi 2008:1) 

Michael E. Porter dan Mark R. Kramer mendefinisikan sebagai berikut:  



It is true that economic and social objectives have long been seen as 

distrinct and often competing. But this is a false dichotomy. 

Companies do not function in isolation from the society around 

them. In dact, their abiity to compete depends heavily  the 

circumstances of locations where they operate.(Edi Suharto 

2007:101) 

 

Definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan CSR terhadap 

masyarakat disekitar perusahaan menjadi sangat penting untuk kompetisi 

perusahaan. CSR mampu membangun citra positif perusahaan di mata public. 

Perkembangan perusahaan mengikuti perkembangan zaman yang terus mengalami 

perubahan. Perusahaan tidak bisa terlepas oleh masyarakat yang ada disekitarnya. 

Pemerintah memiliki kewenangan dalam CSR dalam perusahaan BUMN, secara 

langsung pemerintah mendukung adanya tanggung jawab sosial dengan 

mengeluarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang 

Perseroan Terbatas. 

“Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Persroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya (Pasal 1 ayat 3)” 

Undang – Undang diatas dimaksudkan bahwa setiap perusahaan yang 

menjalankan usaha berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) wajib 

melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan disekitar perusahaan.  

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam berbagai keputusan dan 

perundang-undangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di 

Indonesia. Salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang berbunyi:  

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang  pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Dari pasal yang diatas dapat dilihat bahwa CSR merupakan kewajiban sosial 

yang harus dijalankan dan diimplementasikan.Peraturan pemerintah mengenai 

perusahaan BUMN diwajibkan untuk menyisahkan sebagian laba setelah pajak 

maksimal sebesar 2% untuk pemberdayaan masyarakat. Pada program CSR harus 

memiliki interaksi yang baik antara perusahaan dan para stakeholders-nya. Sebab 

interaksi yang baik akan berdampak pada sistem kerja CSR dalam keberhasilan 

program yang dilaksanakan. Interaksi sendiri dalam komunikasi harus terus 



berjalanan beriringan dengan pelaksanaan program. Tidak adanya interaksi dapat 

menimbulkan kesalahpahaman atara perusahaan dengan stakeholder.  

Dalam memenuhi target tepat pada sasaran pelibatan masyarakat dalam 

pembuatan program-program dibutuhkan. Masyarakat disekitar perusahaan juga 

menjadi salah satu faktor penting. Program yang melibatkan masyarakat merupakan 

program jangka panjang dimana program tersebut telah dimusyawarahkan bersama. 

Perusahaan akan terus menimbang apapun yang diuslkan oleh masyarakat yang 

terlibat atas pembuatan program. Tak hanya itu perusahaan tak serta-merta 

memutuskan secara sepihak, namun harus melalui tahapan yang ada.  

Mayarakat dalam hal ini menjadi salah satu pemangku kepentingan atas 

pemuatan program jangka panjang. Nasdin (dalam jurnal Isma dan Fredian, 2006) 

memaparkan bahwasanya partisipasi dalam pengembangan komunitas harus 

menciptakan peranserta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam 

masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan 

masyarakat. Masyarakat merupakan secondary stakeholder dimana orang-orang 

atau kelompok dalam masyrakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak 

langsung oleh berbagai aktivitass keputusan utama perusahaan. Berdasarkan 

pemaparan sebelumnya mengenai urgensitas pelibatan masyarakat maka 

masyarakat harus diberikan kebebasan dan kemampuan untuk memaparkan aspirasi 

berupa gagasannya mengenai program. Masyarakat harus dapat berpartisipasi aktif 

terkait program yang akan diimplementasikan. 

Community engagement merupakan pendekatan awal kepada masyarakat agar 

terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahapan ini juga dapat berupa sosialisasi 

mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan dari community 

engagement ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan 

masyarakat yang akan dijadikan sasaran dari program CSR. Selain itu community 

engagement ialah keterlibatan yang mengacu pada partisipasi publik pada proses 

pembuatan keputusan pada organisasi. Dari definisi tersebut terdapat dua poin 

penting pada konsep community engagement, yaitu partisipasi dan proses 

pembuatan keputusan melalui komunikasi serta komunikasi dengan para 

stakeholder atau masyarakat secara intens. Tak hanya itu community engagement 

secara sederhana dimaknai bagaimana perusahaan membangun hubungan timbal 

balik yang terus menerus dan saling menguntungkan. Disini sangat memerlukan 

komunikasi formal dan informal yang dapat membangun saling pengertian dan 

kesamaan persepsi. Sebab yang harus dijaga sustainabilitynya dalam membangun 

program csr yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Pelibatan masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang 

kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan 



kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai 

dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam 

proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang dijalan antara perusahaan dan 

masyarakat memiliki feedback yang positif.  

PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik (PT. PJB UP Gresik) 

ini memiliki beberapa program Bina Lingkungan (BL). Namun peneliti mengambil 

program Bank Sampah sebab program ini merupakan program pemberdayaan 

masyarakat yang berkelanjutan serta masih bertahan sampai saat ini dan telah 

berhasil dicontoh oleh “Electricite Du Laos (EDL)” yang merupakan perusahaan 

luar negeri. Selain itu program BSKB ini merupakan program yang dekat dengan 

masyarakat untuk melaksanakannya dan adanya program ini dikarenakan pada 

awalnya desa Kramtinggil tidak memiliki kesadaran akan sampah dilingkungannya 

yang menjadikan lingkungan tersebut menjadi sarang penyakit. 

Bank Sampah Kramatinggil merupakan salah satu program yang  dilaksanakan 

oleh PT.PJB UP Gresik dimana tempat kegiatan layaknya Bank Sampah yang 

ditabung berbagai jenis sampah yang sudah dipilih. Berdirinya Bank Sampah 

Kramatinggil BERSINAR (BSKB) yang dibina oleh  CSR PT PJB UP Gresik 

melalui proses yang panjang. Sejak tahun 2010, PT PJB UP Gresik melalui program 

CSR-nya secara intensif telah memprogramkan  pelatihan-pelatihan  berkaitan  

dengan  pengelolaan sampah,  pengenalan dan    dampak sampah terhadap 

kelestarian lingkungan.  Dimulai  dari  pelatihan  para  kader lingkungan ditiap-tiap 

desa yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah kecamatan yang 

kemudian dilanjutkan dengan pelatihan   pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, 

Recycle, Reuse) yang melibatkan tiga desa di sekitar perusahaan PT PJB UP  

Gresik.  Sejak  tahun  2013,setelah  dipastikan kelembagaannya terbentuk dan 

bersamaan dengan penilaian  kampung bersih BSKB diresmikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

Pada bagian ini peneliti menjabarkan hasil yang telah didapatkan melalui 

wawancara dan hasil temuan dari pengumpula data terkait pelibatan masyarakat 

pada Corporate Social Responsibility melalui program Bank Sampah. PT. 

Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik (PT. PJB UP Gresik). Program 

CSR yang dijalankan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang 

dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses 

masayarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang 

lebih baik.  

PT. Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan Gresik telah berfokus 

pada program CSR yang melibatkan, memberdayakan dan berkelanjutan melalui 

program bank sampah sejak tahun 2013. Berkelanjutan serta memberdayakan 

masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana masyrakat 

menyampaikan alternatif-alternatif program untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan dilingkungan masyarakat. Alternatif-alternatif program kemudian 

diproses oleh perusahaan melalui social mapping pada ring I, yang kemudian 

menghasilkan rumusan program Bank Sampah Kramatinggil Bersinar (BSKB). 

Perusahaan telah menerapkan Corporate Social Responsibility berdasarkan UU 

Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mengatur tentang 

Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan. CSR PT PJB UP Gresik mengalami 

perubahan konsep yaitu sebelumnya Community Development (Comdev) menjadi 

CSR yang berorientasi pada keberlanjutan pemberdayaan masyrakat. dalam 

implementasinyaa CSR PT PJB UP Gresik telah berupaya melibatkan masyrakat 

belum pada tahap pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan kantor pusat. 

Meskipun demkian perusahaan melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

implementasi, monitoring, dan evaluasi 

PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengawalai Corporate Social 

Responsibility ini dengan nama Community Development. Budimanta menjelaskan 

bahwa community development merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara 

terencana, dan diarahkan untukmemperbesar akses masyarakat guna mencapai 

kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik (Rahman, 

2009:108). Pada hakikatnya community development dengan upaya yang dilakukan 

oleh perusahaan pada masyrakat tidak berkelanjutan. Dimana Comdev tersebut 

hanya memberikan bantuan-bantuan dana mulai dari beasiswa, bantuan bencana 

alam, bantuan sponsorhip, dan lain-lainnya. Hal ini kemudian disadari merupakan 

bentuk tanggung jawab sosial jangka pendek dan kurang dapat memberdayakan 

masyrakat dan tidak jangka panjang secara berkelanjutan. Maka dari itu ada 

kesadaran management terhadap CSR yang akan berpengaruh pada implementasi 



dilapangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memang diperlukan 

dan hampir tidak ada yang menyangkal terhadap pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati 

hasil pembangunan tersebut. Namun dalam perjalanannya, partisipasi yang 

dipandang mutlak harus ada dalam pembangunan dipahami secara berbeda-beda, 

bahkan ada yang mengartikan partisipasi secara salah. 

Kesadaran dan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang 

charity tentu tidak bisa dipisahkan dari implikasi yang selama ini terjadi dalam 

tataran realitas terkait tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, dimana 

konsepsi industrialisasi yang diaplikasikan oleh korporasi (perusahaan) hampir 

seluruhnya berorientasi pada keuntungan sumber daya manusia dengan 

memberikan porsi perhatian yang minim terhdap kelestarian dan pengembangan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sudah 

terbangun kesadaran tentang CSR yang harus memunculkan program yang 

mmberdayakan masyarakat dan berkelanjutan. 

CSR PT PJB UP Gresik belum lama mengubah Comdev menjadi CSR, namun 

perusahaan ini memiliki komitmen yang tinggi atas program-program yang 

dijalankan. Tak hanya itu komitmen itu dibangun pula oleh staf-staf dan 

stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam mempertahankan citra perusahaan. 

Tak hanya itu komitmen tersebut dibuktikan dengan merekrut pihak ketiga yaitu 

CDO untuk membantu serta memastikan berjalannya program CSR. Hal ini 

dikarenakan yang bertanggung jawab atas CSR terdiri dari satu Senior Supervisior 

dan dua staff. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk secara langsung 

terjun kelapangan dan tidak secara intens berkomunikasi dengan masyarakat, maka 

mereka menggunakan CDO. Penggunaan CDO digunakan untuk memastikan 

bahwa perusahaan tetap terhubung dengan masyarakat dan memahami terhadap 

pengembangan tantangan dan masalah dalam proses pelaksanaan CSR.  

PT. Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan Gresik memiliki dua 

alasan yang mendasari pemilihan bank sampah sebagai salah satu bentuk program 

Corporate Social Responsibility (CSR). Alasan pertama yang menadasari ialah 

ingin mengubah perspektif masyarakat tentang CSR yang selama ini dipandang 

sebagai kegiatan memeberi secara mentah oleh perusahaan. Melalui program bank 

sampah ini, perusahaan mengajak masyarakat sasaran untuk terlibat dalam program 

tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat dapat 

mengubah pandangannya bahwa kegiatan CSR perusahaan tidak harus memberi. 

PT. PJB UP Gresik telah melibatkan masyrakat diproses awal yaitu perumusan 

masalah hingga evaluasi. Namun pada pelibatan masyarakat di perusahaan ini, 

dimana perusahaan tidak melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan 



penentuan program CSR sebab penentu ada di kantor pusat. Namun PJB tetap 

melibatkan masyarakat secara aktif dalam implementasi, monitoring, dan evaluasi. 

Selain itu peneliti menemukan dalam proses membangun hubungan masyrakat 

dalam implementasi program BSKB yang mana terdapat konflik dengan elemen 

masyarakat yang awalnya ada yang tidak dilibatkan dalam program BSKB. 

 

Gambar 3.1 Pelaksanaan Pembuatan dan Pelaksanaan CSR 

Sumber : Dokumen Pribadai PT. PJB UP Gresik 

 

Pada gambar 3.1 dapat dijelaskan PT. PJB UP Gresik menggunakan bagan 

tersebut untuk mempermudah pembuatan program. Namun dalam hal ini 

perusahaan masih belum bisa melibatkan masyrakat secara keseluruhan dari bagan 

yang dibuat. Pada bagan tersebut yang kotak pertama “usulan masyarakat dalam 

musbangdes form” disini perwakilan masyrakat diundang perusahaan untuk 

melakukan proses hearing dimana perusahaan mendengarkan usulan-usulan 

perwakilan masyrakat. Pembentukan dan penerapan sistem terintegrasi CSR 

Bidang Lingkungan dimulai dari proses perencanaan. Pada tahapan ini perusahaan 

merumuskan keinginan atau cita-citanya, baik jangka panjang, menengah maupun 

jangka pendek. Keinginan atau cita-cita tersebut perlu disusun bersamaan dengan 



indikatornya agar target rencana dapat terukur. Rencana tersebut akan memberikan 

arah dan pegangan bagi perusahaan agar dapat berlaku dan bertindak konsisten 

dalam mencapai keinginan dan atau cita-citanya.  

Salah satu hal terpenting dalam tahapan perencanaan adalah adanya komitmen 

dari manajemen puncak, yang umumnya dituangkan dalam kebijakan perusahaan 

terkait dengan CSR Bidang Lingkungan. Tahapan berikutnya yaitu penerapan, yang 

pada dasarnya adalah upaya untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan 

prasarana (infrastuktur) untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah dituangkan 

dalam proses perencanaan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sistem 

dan prosedur, serta peralatan merupakan sumber daya terpenting yang harus 

disiapkan disamping aspek kelembagaan. Dengan sumber daya yang telah 

disediakan, perusahaan kemudian menjalankan secara konsisten rencana CSR 

Bidang Lingkungan yang telah dibuatnya. Tahap pemantauan dan evaluasi dimulai 

dengan mengukur kinerja penerapan CSR Bidang Lingkungan, berdasarkan 

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Hasil 

pengukuran kinerja penerapan kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah 

dibuat. Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja sistem dan 

penerapan CSR Bidang Lingkungan.  

Setelah proses tersebut lanjut pada proses “hasil kajian dan need assment” 

dimana proses tersebut hasil kajian dilaporkan pada kantor pusat dan perusahaan 

tidak melibatkan masyarakat sebab keputusan tetap berada pada kantor pusat. Peran 

pemegang kekuasaan menjadi pusat dari berbagai kebijakan, peran masyarakat 

menjadi sangat minim dan berpengaruh sangat kecil terhadap keputusan-keputusan 

yang diambil. Selanjutnya setelah keputusan muncul adanya proses “peyiapan 

sosial dan kelembagaan” ini dilakukan kembali bersama-sama antara perusahaan 

dan masyrakat. Dimana keduanya menyiapkan struktur pengurus, pembagian tugas, 

persiapan tempat dan alat-alat yang ada. Tak hanya sampai disini saja masih ada 

proses “implementasi program” dimana masyarakat terjun langsung untuk 

mengurus program BSKB ini. Didalam implementasi program pastinya ada 

monitoring yang dilakukan oleh perusahaan. Proses “monitoring dan evaluasi 

program” diakukan oleh perusahaan dengan menggunakan pihak ketiga dan tetap 

melibatkan masyrakat, dimana masyarakat diundang untuk melakukan evaluasi 

setiap akhir tahun. Proses monitoring dan evaluasi, menjadi bahan pertimbangan 

bagi manajemen untuk melakukan proses tinjauan ke BSKB. Dalam proses 

monitoring manajemen (management review), CDO memberikan laporan mengenai 

kendala apa saja yang ddpatkan serta apakah ada pembaharuan atau ada inovasi 

maupun perlu adanya pelatihan yang harus dilakukan. Untuk mempermudah 

penggunaan petunjuk teknis ini, CDO melampirkan pula lembar monitoring untuk 

melakukan Self Assessment. Lembar monitoringtersebut digunakan perusahaan 



pada saat evaluasi tahunan dan bahan evaluasi bulanan untuk memperbaiki ke 

bulan-bulan berikutnya. Dan yang terakhir ialah pelaporan dan dokumentasi yang 

harus ada dalam wujud laporan. 

Dari strategi-strategi yang dilakukan oleh PT. PJB UP Gresik masih adanya 

masyarakat yang belum dilibatkan dalam melaksanakan salah satu proses yang ada 

pada gambar 3.1 yaitu proses pengambilan keputusan. Menurut Hirokawa dan 

Gouran (dalam Griffin, 2003:232) proses pengambilan keputusan kelompok 

diperlukan untuk memenuhi fungsi anggota kelompok agar anggota kelompok 

dapat merasakan hasil pengambilan keputusan yang berkualitas. Yang harusnya 

dalam Decision Making Process harus melibatkan masyrakat dan mengetahui 

keadaan masyrakatnya. Namun PT PJB UP Gresik dalam mengabil keputusan 

masih bergantung dengan kantor pusat. Pengambilan keputusan yang tidak 

melibatkan masyrakat karena program yang diminta oleh masyrakat harus diolah 

kembali oleh kantor pusat dan dipertimbangkan untuk jangka panjang program 

tersebut. Mengolahnya dengan mengkategorisasikan mana program yang benar-

benar dibutuhkan dan mana program yang masih bisa dikesampingkan atau 

dinomorduakan. Strategi untuk mencapai keberhasilan program CSR yang 

digunakan oleh PT.PJB UP Gresik yang diterapkan dalam gambar 3.1 yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pembuatan rencana kerja harus cermat dan rasional 

b. Peninjauan lapangan setiap bulan dan semester untuk mengeahui kendala dan 

dapat memberikan solusi 

c. Konsolidasai semua pelaksana CSR tentang keberhasialan dan kendala 

lapangan  

d. Melakukan evaluasi pencapaian tiap triwulan dan dikirimkan ke PJB Pusat. 

Program CSR Bank Sampah Kramatinggil Bersinar (BSKB) salah satu bukti 

nyata program CSR yang dimiliki oleh PT PJB UP Gresik. Program bank sampah 

Kramatinggil ini ditunjukan untuk publik eksternal organisasi yakni masyarakat 

luas. BSKB terletak di Desa Kramatinggil Gresik yang masuk pada bidang 

community empowering. Peresmian BSKB dilakukan pada Senin, 13 Mei 2013  

oleh pemerintah kecamatan tempat Desa Kramatinggil berada dengan diwakili oleh 

Bapak Camat setempat yakni Drs. Moh. Su’udhon, M.M. Peresmian ini juga 

dihadiri oleh pengurus dan kader lingkungan serta perwakilan Pembina Bank 

Sampah dari CSR PT PJB UP Gresik.  

Peran petugas kebersihan disini memiliki banyak manfaat bagi masyrakat, 

khususnya Kramatinggil Gresik. Mengingat Bank Sampah merupakan salah satu 

program yang meningkatkan kreatifitas masyarakat dan kepedulian masyrakat akan 

kebersihan lingkungan. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, 



kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. 

Nasdian (2006) juga memaparkan bahwasanya partisipasi dalam pengembangan 

komunitas harus menciptakan peranserta yang maksimal dengan tujuan agar semua 

orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan 

kegiatan masyarakat. Dari keterkaitan tersebut keterlibatan masyarakat dalam 

program Bank Sampah Kramatinggil Bersinar memiliki tingkat partisipasi dan 

sadar akan lingkungan disekitar rumahnya. Hal ini karena programnya muncul dari 

masyarakat langsung, sehingga komitmen untuk menjalankan program tinggi serta 

dilakukan sendiri oleh masyrakat pada kepengurusannya. Tak hanaya itu 

keterlibatan masyarakat dalam program BSKB merupakan proses dimana 

masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola dan mengiplementasikan BSKB 

dengan baik. PT PJB UP Gresik sebagai penyedia sumberdaya yang besar 

memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat serta pengurus 

BSKB untuk menunjang citra perusahaan juga nantinya. 

Pada pelibatan masyarakat didalam program Bank Sampah ini didalamnya juga 

diajarkan untuk mengelola sebuah konflik yang terjadi. Sebab jika melibatkan 

masyrakat pasti akan menemukan sebuah konflik yang mana pengurus BSKB dapat 

menyelesaikan kendala dan konflik dengan baik. Peneliti melihat adanya resistensi 

yang muncul dari pak sampah dan pengepul. Adanya resistensi tersebut pihak bank 

sampah dan pengurus RT dilibatkan dalam pengelolaan konflik. Teori message 

design logic adalah salah satu teori komunkasi organisasi yang dicetuskan oleh 

Daniel O’Kafee (dalam Littlejohn 2011) teori ini dikembangkan O’Kafee guna 

mengupas dan memahami dilema yang dihadapi komunikator ketika berhadapan 

dengan suatu konflik atau konfrontasi dengan orang lain dengan menggunakan 

logika. Dengan menggunakan rethorical message design logic dimana seorang 

menggunakan pola ini memandang komunikasi sebagai alat yang ampuh untuk 

menciptakan berbagai situasi dan menegosiasikan berbagai tujuan. Dengan adanya 

proses pendekatan dengan pihak-pihak yang tidak menyukai adanya BSKB ini 

dilakukan secara personal yang mana bu Utinah mendekati dan mengajak berbicara 

baik-baik dengan memberikan edukasi pula kepada petugas kebersihan dan 

pengepul dan mengajak negosiasi untuk kepentingan bersama masyrakat 

Kramatinggil 

Munculnya resistensi atau konflik dalam hasil penelitian dapat dipahami 

munculnya BSKB sempat menjadi boomerang bagi petugas kebersihan dan 

pengepul. Yang mana masyarakat dari dibukanya bank sampah lebih memilih 

menjual sampah-sampah rumah tangga di bank sampah. Dimana warga 

Kramatinggil mendapatkan uang tambahan yang masuk dibuku tabungan sampah. 

Disisi lain petugas kebersihan tidak terima atas apa yang dilakukan oleh masyrakat 

yang menyebabkan sampah-sampah yang biasanya banyak di tong sampah menjadi 



mengurang. Dan pengepul yang biasanya dapat sampah-sampah banyak dari 

petugas kebersihan ataupun masyrakat sekarang sudah tidak sebanyak sebelum ada 

bank sampah karena yang dijual kepengepul hanya sampah-sampah sisa yang sudah 

tidak ada nilai jualnya. Tak hanya itu pemasok sampah pada petugas kebersihan 

dan pengepul semakin berkurang semenjak adanya bank sampah dan manajemen 

pengepul akhirnya terganggu. Bank sampah disini memiliki kewenangan untuk 

membeli sampah-sampah yang dijual dari masyarakat yang mana sampah-sampah 

tersebut nantinya dipilah-pilah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. 

Sehingga yang tidak dapat didaur ulang dijual kepengepul. 

Dari situlah dalam proses pelibatan masyrakat perlu memetakan masyarakat 

dimana masyarakat tidak lagi homogen dan memerlukan penguraian elemen-

elemen masyarakat yang berhubungan dengan isu sampah agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. Penguraian elemen-elemen masyarakat dilakukan berdasarkan 

peran masing-masing. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002). Dari 

teori tersebut dapat diterapkan peran yang sudah ada dijalankan sesuai 

kedudukannya agar tidak timbul konflik. Seperti peran pengepul yang mana 

tugasnya menerima sampah-sampah yang dijual kepadanya mau berasal dari pak 

sampah maupun dari masyrakat. Untuk peran petugas kebersihan memiliki peran 

mengambil sampah-sampah yang ada di rumah warga Kramatinggil serta 

melaporkan sampah-sampah yang didapatkanya dalam bentuk laporan yang 

langsung diucapkan pada pengurus bank sampah dan petugas kebersihan tidak 

dilibatkan dalam manjerial bank sampah. Bank sampah sendiri memiliki peran 

untuk menerima sampah yang dijual oleh masyrakat dan memilah-milah sampah 

yang dapat didaur ulang dan tidak serta sampah yang dapat didaur ulang dijadikan 

kerajinan tangan yang megahasilkan uang lagi. 

PT. PJB UP Gresik dalam melakukan CSR mereka menggunakan pihak ketiga 

yaitu CDO. Penggunaan CDO oleh perusahaan didatangkan dari Universitas Gajah 

Mada yang mana lembaga tersebut ahli pada bidang CSR. Arti CDO sendiri ialah 

Community Development Officer yang tugasnya membantu perusahaan untuk 

membantu memonitoring program-program CSR perusahaan sampai membantu 

merapikan laporan-laporan mengenai CSR. Perusahaan menggunakan CDO ini 

tidak lain untuk meringankan dan membantu pekerjaan staff CSR yang banyak 

sekali yang harus dikerjakan dan membantu untuk terjun ke lapangan juga. 

Penggunaan stakeholder disini menurut Wahyudi Isa (2008) stakeholder 

merupakan yang sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelakum atau pihak-

pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dana tau rencana tersebut. 



Dalam proses pelaksanaan program CDO tidak berjalan sendiri tetap dalam 

pengawasan perusahaan dan adanya rapat yang diadakan rutin.  Untuk rapat yang 

diadakan oleh CDO dengan pengurus BSKB satu bulan sekali namun jika ada 

kegiatan bisa hampir setiap hari. Jika tidak adanya CDO maka CSR PT PJB UP 

Gresik akan kesusahaan dalam pembuatan program hingga evaluasi. Sebab adanya 

pihak-pihak yang kompeten harus ada dalam CSR. CDO juga ditugaskan oleh 

perusahaan untuk terjun langsung memonitoring program BSKB. Tak hanya itu 

CDO juga membantu untuk persiapan penilaian PROPER 2017 yang mana CDO 

memeta-metakan dan membantu membuat laporan dalam presntasi didepan 

industri-industri besar lainnya. 

Keberhasilan Community Engagement perlu adanya pelibatan masyarakat 

meliputi kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi atau yang sering disebut dengan 3C. 

PT PJB UP Gresik melibatkan masyarakat ke dalam program yang telah dibahas 

oleh Brown, Kerry dan Keast, Robyn 9 (dalam sari 2011:6) yang membedakan '3c' 

dalam implementasi program pemerintah: kerjasama, koordinasi dan kolaborasi. PT 

PJB UP Gresik menggunakan dua tahapan pelibatan masyrakat yaitu kerjasama dan 

koordinasi, namun belum memenuhi tahap kolaborasi namun sedang berusaha 

untuk maju pada tahapan kolaborasi. Bentuk kerjasama pada 3C merupakan awal 

dari pelibatan masyarakat yang tidak jangka panjang dan berorientasi atas 

kebutuhan masyrakat dan perusahaan secara masing-masing. Kerjasama yang 

tampak dari perusahaan dengan memberikan alat-alat untuk menunjang bank 

sampah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dimana perusahaan dan 

masyrakat memiliki tujuan masing-masing. Selanjutnya pada tahap koordinasi pada 

pelibatan masyrakat  melibatkan pihak-pihak luar untuk pencapaian tujuan bersama 

dan pembagian tugas sesuai dengan jobdesk yang ada. Hal ini tampak dari 

penggunaan Community Development Officer (CDO) dengan peranan membantu 

mengontrol CSR perusahaan. Selain itu adanya opinion leader dengan peranan dan 

pembagian struktur kerja untuk mempermudah pembagian tugas. 

Winer dan Ray Cigler (dalam jurnal Kerry A. Brown, Robyn L. Keast, 2003:9) 

menurutnya pada kerjasama hanya yang mana memerlukan penggunaan sumber 

daya yang sedikit, terutama berbagi informasi, kerjasama lebih lanjut dicirikan oleh 

tingkat intensitas rendah dan risiko dan cenderung menjadi operasi yang kurang 

strategis yang mungkin dilakukan oleh personil ditingkat yang lebih rendah dalam 

struktur organisasi. Dari apa yang dikatakan oleh Winer dan Ray kerjasama yang 

dilakukan perusahaan dan BSKB untuk memenuhi masing-masing kebutuhan 

antara perusahaan dan program BSKB. Sumber daya pada awal program 

pembentukan BSKB hanya ada sekitar lima orang dimana orang-orang tersebut 

semakin kesini semakin bertambah untuk menunjang program BSKB. Sebab 

program ini dulunya sering menggunakan orang-orang luar desa kramatinggil 



namun yang ditunjuk oleh perusahaan untuk membantu program BSKB ini. Maka 

dari itu perusahaan menambah personil dalam struktur pengurus program BSKB ini 

karena adanya permintaan masyrakat yang memiliki inovasi yang terus 

berkembang. Program yang dijalankan terkadang hanya sesaat atau pada event-

event tertentu yang melakukan kerjasama dengan menggunakan orang tambahan. 

Seperti halnya mengisi pameran yang diadakan oleh diknas ataupun perusahaan. 

Selain itu kerjasama yang dimaksudkan disini ialah sebuah proses pada dasarnya 

pada saat kerja sama mengambil orang lain untuk bahan pertimbangan. 

Pengambilan orang diluar perusahaan dan pengurus BSKB dimaksudkan untuk 

membantu meringkankan dan membantu program BSKB dalam acara. 

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan 

sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan 

tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling 

melengkapi. Selain itu koordinasi diperdebatkan untuk melibatkan strategi yang 

membutuhkan pembagian informasi serta perencanaan bersama, pengambilan 

keputusan dan tindakan antara organisasi (Mulford dan Rogers 1982; Daka-

Mulwanda 1995; Lawson 2002 dalam jurnal Citizen-government engagement: 

community connection: community connection through networked arrangements 

2003:9). Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang 

mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan. Koordinasi dalam 

tingkatan yang berada ditengah dalam pembagian tugas untuk mempermudah 

koordinasi dan lebih efektif lagi untuk program BSKB. Adanya struktur untuk 

mempermudah pembagian tugas dan untuk mencapai tujuan bersama serta adanya 

visi  menjadikan lingkungan yang bersinar (bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan 

ramah). Dan memiliki misi laksanakan pemilihan sampah dari sumbernya, 

kumpulkan dan pisahkan menurut jenisnya, setorkan dan tabung di BSKB, dan 

lakukan terus menerus menjadikan lingkungan untuk lebih baik lagi serta untuk 

tujuan bersama. Sebab lingkungan merupakan faktor penting untuk keberlanjutan 

program atau program jangka panjang masyarakat maupun perusahaan. Tidak 

hanya itu PT. PJB UP Gresik merupakan perusahaan yang berkaitan dengan sumber 

daya alam yang harus bertanggung jawab dengan lingkungan. Maka dari itu untuk 

mempermudah koordinasi perusahaan dan masyrakat membagi tugas-tugas seperti 

gambar bagan 3.6 yang dapat dilihat dibawah ini : 

 



 

Gambar 3.4 Struktur Kepengurusan Bank Sampah Kramatinggil Bersinar 

Sumber : Dokumen Pribadi CSR PT PJB UP Gresik 

 

Pada bagan ini dapat terlihat dengan jelas pembagian-pembaian tugas dalam 

program BSKB. Pembuatan bagan tersebut dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

bersama dan visi misi yang telah disusun. Program ini telah dapat persetujuan 

kepala desa setempat yang menjadi pelindung program BSKB ini. Yang dibawahi 

langsung oleh perusahaan dan dikelola langsung oleh masyrakat yang mana 

pengelola ialah Ibu Sri Ernawati yang memiliki tugas mengontrol program BSKB 

ini. Pada bagian bendahara sendiri ada Ibu Utinah yang mengelola keuangan pada 

program BSK. Untuk sekretaris ada Ibu Titik yang memiliki tugas membuat 

proposal kegiatan program BSKB dan pelaporan program BSKB yang dijalankan. 

Pada bagian pemasukan ada dua anggota yaitu Agus dan Rusgiarti yang mana 

kedua orang ini memiliki tugas untuk. Pada bagian produksi ini memiliki tiga 

anggota yaitu Edi, Sri dan Alimah yang mana ketiganya memiliki tugas untuk 

memproduksi sampah-sampah yang telah dipilah dan dapat didaur ulang untuk 

kerjainan tangan. Namun tidak hanya ketiganya beberapa pengurus yang lainnya 

juga bisa ikut untuk membuat kerajinan yang dapat mengahasilkan uang. Diluar 
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penguruspun misalnya masyarakat Kramatinggil juga bisa datang dan belajar untuk 

membuat kerajinan. Dan yang terakhir ialah bagian umum yang mana pada bagian 

ini memiliki dua anggota yaitu Suratno dan Hamdalah yang memiliki tugas untuk 

mengurus keperluan-keperluan BSKB. Selain pembentukan struktur adanaya 

koordinasi pembagian tugas dalam implementasi BSKB terbentuk tak lepas dari 

koordinasi antara perusahaan, masyarakat dan pihak desa. Fungsi dari koordinasi 

sendiri untuk menjaga hubungan antara pengelola bank sampah, perangkat desa 

setempat dan perusahaan sebab jika tidak terjalin koordinasi yang baik perpecahan 

maupun gesekan-gesekan kecil akan mudah muncul. 

Dari kedua tahapan yaitu kerjasama dan koordinasi yang telah dilakukan oleh 

CSR perusahaan, saati ini PT. Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan 

Gresik masih berupaya untuk masuk pada tahaapan kolaborasi. Pada tahapan ini 

CSR perusahaan terus berupaya dan pada tahapan kolaborasi perusahaan tidak lagi 

memfikirkan kepentingan perusahaan maupun kepentingan masyrakatnya, namun 

yang lebih diutamkan ialah kepentingan bersama untuk program BSKB.  CSR PT. 

PJB UP Gresik masih melaju pada tahapan koordinasi dikarenakan proses yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam membangun program jangka panjang 

membutuhkan waktu untuk mengetahui sifat masyrakat Kramatinggil, mencari 

beberapa stakeholder untuk bekerjasama, mempromosikan dan memperkenalkan 

program ke masyarakat Kramatinggil hingga masyrakat Gresik, dan mencari tenaga 

ahli. 

Departemen Industri Primer (2008) di Victoria menekankan pentingnya 

memastikan bahwa keterlibatan masyrakat lebih dari sekedar hubungan masyrakat 

yang memenuhi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. “keterlibatan masyrakat 

melibatkan interkasi antara kelompok orang yang teridentifikasi dan melibatkan 

proses yang terkait dengan pemecahan masalah aytau pengambilan keputusan 

dimana masukan masyarakat digunakan untuk membuat keputusan nantinya. 

Community Engagement yang efektif merupakan proses untuk menyelaraskan 

berbagai manfaat stakeholder dengan manfaat perusahaan secara transparan. Tiga 

komponen utama keterlibatan termasuk nilai tambah kemitraan, kepercayaan dan 

komunikasi. Keberhasilan sebuah program sangat bergantung kepada komitmen 

perusahaan dan komitmen pengurus BSKB. Komitmen perusahaan terus dijalankan 

oleh SPVS dan staff untuk menunjang program BSKB menjadi program yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Komitmen yang dimaksudkan disini ialah penggunan 

CDO untuk membantu perusahaan lebih interaktif kepada masyrakat. Untuk BSKB 

sendiri memiliki komitmen yang selalu mengajak sebanyak-banyaknya warga 

Kramatinggil untuk peduli terhadap sampah dan lingkungan. Dan terbukti saat ini 

BSKB telah ada di setiap RT di desa Kramatinggil. 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang 

telah diajukan berfokus mengenai pelibatan masyarakat dalam program Bank 

Sampah Kramatinggil Bersinar Corporate Social Responsibility PT 

Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan Gresik. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan PT. 

Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkitan Gresik menjalankan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang ada pada UU no 40 pasal 74 tahun  

2007. PT. PJB UP Gresik memiliki perubahan konsep dalam implementasi 

CSR PKBL yang sebelumnya Comdev menjadi CSR untuk memberdayakan 

masyrakat pada jangka panjang dan membangun hubungan yang lebih baik dan 

PT. PJB UP Gresik telah melibatkan masyarakat pada pada tahapan social 

mapping, perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi namun belum 

pada tahapan pengambilan keputusan yang mana menjadi kewenangan kantor 

pusat karena program yang diminta oleh masyrakat harus diolah kembali oleh 

kantor pusat dan dipertimbangkan untuk jangka panjangnya program tersebut. 

Mengolahnya dengan mengkategorisasikan mana program yang benar-benar 

dibutuhkan dan mana program yang masih bisa dikesampingkan atau 

dinomorduakan 

Dalam proses pelibatan masyarakat terdapat konflik yang terjadi antara 

petugas kebersihan dan pengurus BSKB sebab social mapping yang dilakukan 

oleh perusahaan dan masyarakat yang terlibat tidak melibatkan peran petugas 

kebersihan. Social mapping merupakan kebutuhan masyarakat selain 

memetakan potensi masyrakat juga harus memetakan opinion leader atau 

pihak-pihak yang terkait pada implementasi program untuk dapat dikatakan 

sebagai community engagement.  

Partisipasi masyarakat saat ini telah menjadi fokus utama atau agenda 

utama pada CSR di PT PJB UP Gresik tidak hanya implementasi CSR saja 

yang dilakukan perusahaan namun membangun hubungan masyarakat menjadi 

bagian penting perusahaan. Pelibatan Masyarakat yang dilakukan oleh PT.PJB 

UP Gresik pada tahapan 3C hal yang ditemukan oleh peneliti ialah 3C 

kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dilakukan oleh perusahaan mulai dari 

social mapping hingga evaluasi. Perusahaan hanya sampai pada tahapan 

koordinasi dan sedang melaju pada tahap kolaborasi. Pada proses menuju 

kolaborasi PT. PJB UP Gresik berani menggunakan pihak ketiga yaitu 

Community Development Officer (CDO). Penggunaan CDO oleh perusahaan 

didatangkan dari Universitas Gajah Mada yang mana lembaga tersebut ahli 



pada bidang CSR. Perusahaan menggunakan CDO ini tidak lain untuk 

meringankan dan membantu pekerjaan staff CSR yang banyak sekali yang 

harus dikerjakan dan membantu untuk terjun ke lapangan juga. Jika tidak 

adanya CDO maka CSR PT PJB UP Gresik akan kesusahaan dalam pembuatan 

program hingga evaluasi, sebab adanya pihak-pihak yang kompeten harus ada 

dalam CSR 

Pelibatan masyarakat pada Corporate Social Responsibility dalam 

program Bank Sampah Kramatinggil Bersinar menunjukkan PT. 

Pembangkitan Jawa dan Bali Unit Pembangkit Gresik merupakan perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya. CSR PT PJB UP Gresik bukan hanya melakukan social mapping 

saja namun yang dilakukan ialah membangun hubungan yang baik pada 

masyrakat untuk program Bank Sampah Kramatinggil Bersinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Frida, K. 2004. Dasar-dasar Humas. Jakarta: PT Ghalia Indonesia 

Griffin, EM. 2003. A First Look at Communication Theory. USA: McGraw Hills 

Company Inc 

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta: 

Salemba Humanika  

Lattimore, Dan Baskin, Otis Heiman, Suzzete T. Toth, Elisabeth L. 2010. Public 

Relations Profesi dan Praktik. Jakarta :Salemba Humanika 

Msweli Pumela, Wushe Tawaziwa. 2014. An Analysis Of Corporate Community 

Engagement In Zimbabwe. Jurnal Environmental Economic Vol. 05 No.04  

Msweli Pumela, Wushe Tawaziwa, C Wedzerai. 2013. Corporate Community 

Engagement: Literature Search for Construct Validation. A Case of the 

Extractive Industry in Zimbabwe. Internasional Journal of Social Science 

and Humanity Vol. 03 No.04 dalam http://www.ijssh.org/papers/261-

C10004.pdf 

Nasdian, F. T. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). 

Bagian Sosiologi pedesaan dan Pengembangan Masyarakat Departemen 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian. Bogor. 

Rosyida, Isma., Tonny,  Fredian. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder 

Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan 

Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan Suharto, Edi. 2007. Pekerjaan 

Sosial di Dunia Industri (Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). 

Bandung: PT. Refika Aditama 

Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responbility. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Wahyudi Isa, Azheri Busyra. 2008. Corporate Social Responsibility : Prinsip, 

Pengaturan dan Implementasi. Malang: In-Trans Publishing 

Yusuf Wibisono. 2007.Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social 

Responsibility). Jakarta: PT Gramedia,  

Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 

http://csr-ptpjb-upgresik.blogspot.co.id/p/blog-page_8.html 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas 

 

 

http://csr-ptpjb-upgresik.blogspot.co.id/p/blog-page_8.html

