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Penelitian ini mengkaji implementasi program community development 

oleh PT Semen Indonesia Tbk pada masyarakat di Kabupaten Tuban khususnya di 
Desa Sumberarum dan Karangloh Kecamatan Kerek sehingga nantinya dapat 
diketahui program community development yang tepat dan berkelanjutan dan 
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar terutama dalam bidang 
pengembangan sumber daya manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
panduan wawancara terstruktur. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa 
Sumberarum dan Desa Karangloh, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban pada 
masyarakat desanya untuk menggali informasi mengenai program-program 
community development yang diterapkan PT Semen Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data 
berasal dari data-data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Triple Bottom Line, Teori 
Sustainability, Teori Stakeholder. Dari hasil penelitian diketahui beragam 
permasalahan yang ada dalam implementasi pelaksanaan kegiatan CSR di PT 
Semen, dalam pelaksanaan implementasi ini, kendala utama dalam implementasi 
kegiatan CSR ini lebih banyak berkaitan dengan karakteristik dan pola pikir 
masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sikap-sikap kontra dan pesimistik yang 
dibangun oleh beberapa masyarakat tersebut, dari pengamatan peneliti di 
lapangan, sikap tersebut didasarkan pada konstruksi berpikir masyarakat yang 
salah tentang awal berdirinya Pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Kecamatan 
Kerek yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera, namun 
pada kenyataannya tidak semua warga masyarakat dapat tertampung untuk 
bekerja disana ataupun di anak perusahaan PT Semen Indonesia.  
 
Kata Kunci: Sustainable Community Development, CSR PT Semen Indonesia, 
pemberdayaan. 
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