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Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, diantaranya yang dilakukan oleh industri melalui pemberikan bantuan CSR 
dalam bentuk layanan, pinjaman, dan pembangunan infrastruktur di masyarakat sekitar. 
Beberapa pola lain bantuan juga diberikan dalam bentuk pengembangan kapasitas. 
Praktik-praktik pengelolaan CSR yang demikian apakah  telah memenuhi prinsip-prinsip 
syariah? Apakah dengan itu masyarakat semakin meningkatkan semangat pengamalan 
ajaran Islam sebagai spirit membangun peradaban? Masih menjadi pertanyaan besar. Dari 
latar belakang di atas, ada dua pertanyaan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu;  
Bagaimana pola pengelolaan Corporate Social Responsibility di PT. X Gresik ?  
Bagaimana  distribusi Corporate Social Responsibility PT. X Gresik dalam pengembangan 
masyarakat kabupaten Gresik? Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat melalui 
Corporate Social Responsibility berbasis Maqashid Syariah di PT. X Gresik ? Bagaimana 
program-program pemberdayaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility 
berbasis Maqashid Syariah di PT.X Gresik?  

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study) yang merupakan penelitian 
lapangan (Field Research)  yang bersifat sosio-cultural-religius. Oleh karena itu, data-data 
yang diambil sebagai dasar analisis dalam penelitian ini dikombinasikan antara informasi 
dari karya tulis yang ada maupun kenyataan di lapangan. yang kemudian diformulasikan 
seabgai teori, baik secara deskriptif maupun proporsional  

Dari temuan penelitian yang sudah dipaparkan peneliti dapat membuat beberapa 
proposisi sebagai hasil dari kebaruan penelitian yang peneliti ajukan dalam menciptakan 
sebuah teori baru tentang pengelolaan CSR pada perusahaan yang masyarakat sekitarnya 
beragama Islam, dengan memperhatikan kearifan lokal (local Wisdom). yakni apabila 
masyarakatnya muslim maka pengelolaannya sesuai dengan tuntunan Islam.Setiap 
Program yang ditujukan kepada masyarakat muslim sebaiknya selaras dengan Maqashid 
Al Syariah yaitu : pengembangan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda. sehingga 
dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dunia akhirat. 
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