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ABSTRAKSI 

 

YUDHISTIRA ADITYA. Pelaksanaan Bina Lingkungan Dalam Program 
Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) PT. 
Petrokimia Gresik (PERSERO) (Studi Kasus Tentang Program Kampung Sehat di 
Kelurahan Lumpur Kabupaten Gresik). 
 Seiring dengan perkembangan zaman, suatu instansi sebagai organisasi 
sosial perlu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu instansi 
perlu memberikan perhatian kepada lingkungannya terhadap dampak yang 
ditimbulkan dari kegiatan operasional instansi dengan menjalankan program CSR 
( Corporate Social Responsibility/tanggung jawab sosial). 
 PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN berbentuk perseroan dan 
sebagai bagian dari masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung 
dan melaksanakan program CSR. Komitmen ini dipicu terutama oleh faktor-faktor 
SK Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 diperbarui PER BUMN No. PER 
05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan 
program bina lingkungan. 
 Perumusan masalah adalah bagimana sasaran dan kegiatan program 
kampung sehat dalam program CSR PT.Petrokimia Gresik di Kelurahan Lumpur 
Kabupaten Gresik.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sasaran dan kegiatan program 
Kampung Sehat di kelurahan Lumpur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kulitatif 
dengan fokus penelitiannya yaitu program Kampung Sehat dengan sasaran kajian 
sasaran program Kampung sehat dan kegiatan program Kampung sehat. Sebagai 
key person adalah staf muda pembinaan wilayah Humas PT. Petrokimia Gresik. 
sebagai informan adalah Kepala Rumah Sakit Petrokimia Gresik, kepala 
kelurahan Lumpur dan masyarakat Lumpur.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Kampung 
sehat di kelurahan Lumpur yaitu sasaran untuk pelaksanaan program Kampung 
sehat adalah untuk seluruh lapisan masyarakat kelurahan Lumpur. Sedangkan 
untuk kegiatannya ada tiga, yaitu penyuluhan, pengobatan umum, perbaikan gizi 
pada balita. Untuk kegiatan penyuluhan masyarakat dapat mengetahui tentang 
pentingnya kesehatan bagi dirinya. Sedangkan untuk kegiatan pengobatan umum, 
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memeriksakan 
kesehatannya. Untuk kegiatan perbaikan gizi, warga dapat penyuluhan untuk 
meningkatkan kesehatan dan gizi pada balita dan keluarganya. Selain itu 
masyarakat juga mendapatnkan bantuan modal untuk mendirikan home industri 
agar dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan perekonomian Indonesia yang mulai berkembang 

setelah didera krisis ekonomi membuat bangkitnya berbagai sektor 

perekonomian, keadaan ini membuat persaingan antar instansi sejenis 

makin ketat. Era keterbukaan ini menempatkan setiap perusahaan lebih 

mudah dilihat oleh siapa saja, kapan saja, dan darimana saja, artinya 

siapapun dapat mengetahui tentang apapun termasuk aktivitas tanggung 

jawab sosial instansi dengan cepat. 

Seiring dengan perkembangan zaman menjadikan instansi lupa 

akan fungsinya yaitu sebagai organisasi bisnis akan tetapi instansi juga 

sebagai organisasi sosial. Orientasi bisnis yang hanya terfokus pada tujuan 

ekonomi tersebut dewasa ini telah menghadapi tantangan, karena secara 

langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kegiatan operasinya 

instansi harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

Peran instansi terhadap kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan 

sosial masyarakat membawa dampak negatif misalnya polusi, eksploitasi 

tenaga keja dan sumber energi, kerusakan lingkungan dan penggunaan 

energi yang tidak bertanggungjawab.  
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Ide tanggung jawab sosial awalnya adalah bagaimana instansi memberikan 

perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang ditimbulkan dari 

kegiatan operasional instansi. Pada mulanya tidak banyak instansi, apalagi di 

Indonesia yang memperhatikan hal tersebut. Umumnya instansi masih berkutat 

pada aspek finansial atau aspek ekonomis untuk menunjukan keberhasilannya, 

namun sering dengan kesadaran penyelamatan lingkungan instansi-instansi di 

seluruh dunia kini sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial 

dalam menjalankan pengembangan program Tanggung Jawab Sosial / Corporate 

Social Responsibility (CSR).  

Program Corporate Social Responsibilty (CSR) atau tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, 

beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.  

Menurut World Council for Sustainable Development definisi Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan dari bisnis untuk 

berperilaku dan berkontribusi bagi pembengunan ekonomi, sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup karyawannya, serta masyarakat lokal ataupun 

masyarakat luas. CSR merupakan konsep dimana perusahaan mengintegrasikan 

masyarakat dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan interaksi mereka, dengan 

para stakeholder dengan dasar sukarela. 

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam 

atau berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
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2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Pada perusahaan BUMN yang 

berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh 

optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada 

publik. 

Dalam perkembangan CSR terdapat suatu terobosan baru, gagasan CSR 

yang dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal dengan The Triple 

Botton Line yang terdapat dalam buku Canibalts with Forks, The Triple Botton 

Line of Twentieth Century Business, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single botton line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. 

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple botton lines. Disini botton 

line lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja 

tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan 

(sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 

juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. 

Perkataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menunjukkan suatu 

badan usaha yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha. Sedangkan, 

usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk 

mencapai suatu tujuan yang dimaksud. 
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 Menurut Halim  dalam buku Pemberdayaan BUMN di Indonesia 

(2003:19) pengertian badan usaha mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan yang memberi 

bentuk, cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab 

pengurusnya/ anggotanya. 

b. Menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang-barang dan 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

c. Merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir. 

Badan Usaha milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Dari pengertian badan usaha, sebagaimana dijelaskan diatas maka secara 

sederhana BUMN dapat didefinisikan sebagai badan usaha atau badan yang 

melakukan kegiatan usaha yang dimiliki oleh negara. 

Peran BUMN dalam pelaksanaan CSR dituangkan melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disingkat PKBL BUMN sebagai salah satu 

pelaku ekonomi nasional yang masuk kategori usaha skala besar yang mayoritas 

sahamnya dimiliki oleh negara.  

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada dasarnya 

merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat.  Secara 

umum, PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi 
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masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan.  

PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN berbentuk Perseroan dan 

sebagai bagian dari masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung 

dan melaksanakan program CSR. Komitmen ini dipicu terutama oleh faktor-faktor 

antara lain adanya tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR, perubahan 

persepsi manajemen terkini bahwa CSR adalah bagian dari Good Corporate 

Governance. 

Atas dasar ini maka CSR di PT. Petrokimia Gresik dijadikan sebagai 

bagian dari strategi bisnis instansi, dan untuk melaksanakannya, manajemen telah 

mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi sebagai acuan 

dalam pengelolaan CSR di PT. Petrokimia Gresik. 

PT Petrokimia Gresik yang resmi beroperasi sejak 10 Juli 1972 terus 

tumbuh dan akan selalu berkembang. Menyadari bahwa operasi perusahaan 

berpotensi memberi berbagai dampak kepada masyarakat, maka pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan harus menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan 

masyarakat sekitar. Keberadaan perusahaan perlu mendapat dukungan 

sepenuhnya dari masyarakat dan pemerintah setempat. Sehubungan dengan hal 

itu, perusahaan perlu melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang 

menyentuh kepentingan / kebutuhan masyarakat dan merata ke berbagai lapisan 

masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan misi perusahaan, yaitu “berperan aktif 

dalam community development”. 
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Selanjutnya Menteri Negara BUMN mengeluarkan pula surat edaran No. 

S-366/M-MBU/2002 yang meminta kepada BUMN untuk meningkatkan 

pembinaan lingkungan terutama disekitar lokasi operasional BUMN tersebut. 

Dalam surat itu dikemukakan bahwa BUMN dapat melaksanakan Program Bina 

Lingkungan dengan bentuk kegiatan, antara lain bantuan bencana alam, bantuan 

pendidikan masyarakat sekitar, pembiayaan pengembangan prasarana / sarana 

umum, bantuan sarana ibadah, bantuan peningkatan kesehatan masyarakat. 

Program Bina Lingkungan di PT. Petrokimia Gresik secara umum dibagi 

dalam 2 (dua) program utama, berdasarkan tempat atau pelaksana kegiatan / 

bantuan, yaitu:  

1. Program Perusahaan (sentralisasi) 

a. Perusahaan sebagai tempat dan pelaksana / penyelenggara utama 

kegiatan Bina Lingkungan, yang mana bisa diikuti, disaksikan, 

dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum tidak 

terbatas pada batasan administratif wilayah desa / kelurahan. 

b. Pada prakteknya, pelaksanaan kegiatan bisa bekerjasama dengan 

pihak lain sejauh memiliki kesamaan visi dan tujuan. 

c. Pemberian bantuan kepada pihak lain (lembaga/organisasi) yang 

secara spesifik tidak mewakili / representasi dari suatu desa / 

kelurahan atau lembaga yang lebih tinggi dari desa / kelurahan atau 

melingkupi beberapa desa /  kelurahan. 
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2. Program Desa / Kelurahan (desentralisasi) 

a. Kegiatan Bina Lingkungan bertempat di wilayah desa / kelurahan 

dan atau masyarakat desa / kelurahan. 

b. Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut baik 

dalam bentuk bantuan dana, material maupun sponsorship. 

c. Pemberian bantuan / sponsorship kepada pihak lain (lembaga / 

organisasi pemerintah / masyarakat) yang secara spesifik mewakili 

/ represntasi dari suatu desa / kelurahan. 

Mengingat cakupan dari program CSR dalam Bina Lingkungan versi PT. 

Petrokimia Gresik yang dilaksanakan sedemikian luas, maka penulis membatasi 

hanya membahas pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dilaksanakan di 

kelurahan Lumpur. Alasannya adalah kelurahan Lumpur merupakan wilayah 

paling dekat dengan PT. Petrokimia Gresik, yang terkena dampak langsung 

dengan beroperasinya PT. Petrokimia Gresik.  

Wilayah Lumpur merupakan salah satu wilayah di kecamatan Gresik yang 

berada di pinggir pantai dan terletak di dekat pabrik PT. Petrokimia Gresik. Luas 

wilayah kelurahan Lumpur berdasarkan data monografi desa tahun 2011 seluas 

34.637 hektare. Dibagian selatan kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan 

Karangpoh dan Tlogopojok. Di sebelah barat berbatasan dengan kelurahan 

Tlogopojok. Di sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Kroman dan 

kelurahan Sukodono. Sedangkan di bagian utara berbatasan langsung dengan 

Selat Madura.  
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Penduduk asli Lumpur berasal dari suku bangsa Jawa yang sudah sejak 

dulu berada di daerah Lumpur Gresik. Sejak dulu pula nenek moyang mereka 

bekerja sebagai nelayan tradisional di daerah tersebut. 

Jumlah penduduk berdasarkan data monografi desa tahun 2010 sebanyak 

5709 jiwa, dengan komposisi antara laki-laki dan perempuan relatif berimbang. 

Kelurahan Lumpur memiliki jumlah Kepala Keluarga mencapai 1728 Kepala 

Keluarga (KK), tersebar pada 3 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga 

(RT). 

Dalam kegiatan operasionalnya, PT. Petrokimia Gresik sering mendapat 

komplain dari masyarakat lingkungan daerah kelurahan Lumpur dimana daerah 

atau lokasinya paling dekat/berhimpitan langsung dengan lokasi pabrik yang 

sehari-harinya terkena dampak langsung operasi pabrik. Penyebabnya adalah 

pabrik dianggap kurang ramah lingkungan dan kurang memberikan manfaat. Hal 

tersebut mengacu pada polusi, suara yang bising, kekhawatiran timbulnya bahaya 

ledakan. Kesan utama yang muncul dari eksistensi PT Petrokimia Gresik justru 

bukan dari hasil produksinya tetapi kekhawatiran terhadap dampak negatif 

industri tersebut. Pengalaman sehari-hari masyarakat selama ini, setelah bertahun-

tahun tinggal di sekitar wilayah industri tersebut, meruncingkan persepsi bahwa 

PT. Petrokimia Gresik lekat dengan polusi, entah itu yang berkaitan dengan 

kualitas udara maupun air. Beberapa kasus ledakan, kebocoran dan rutinitas 

produksi yang menimbulkan bau tidak sedap telah menjadi bagian dari identitas 

PT. Petrokimia Gresik. 
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Tabel 1.1 

PERMASALAHAN MASYARAKAT LINGKUNGAN  

Lokasi Penyebab Sumber Frekuensi Waktu Akibat 

Kelurahan 

Lumpur 

Bau amoniak Phonska/ 

RFO/ kapal 

Tinggi Setiap saat Sesak napas 

Pendangkalan pantai Pengerukan 

pelabuhan 

Tinggi Setiap saat Pendapatan nelayan 

turun 

Debu phonska Phonska Tinggi Setiap saat Tumbuhan warna 

merah 

Sumber: data Humas PT. Petrokimia Gresik 2008-2010 

Dari permasalahan diatas, sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari 

PT. Petrokimia Gresik adalah mengenai masalah kesehatan terhadap masyarakat 

keluruhan Lumpur. Oleh karena itu Humas perlu melaksanakan kegiatan kampung 

sehat sebagai wujud dari pelaksanaan program CSR. Dimana dalam pelaksanaan 

program kampung sehat adalah dengan memberikan bantuan pengobatan gratis 

dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan terhadap masyarakat kelurahan 

Lumpur. 

Melihat fenomena diatas, program CSR mengenai bina lingkungan yang 

dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik merupakan wujud partisipasi perusahaan 

dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap “PELAKSANAAN BINA LINGKUNGAN DALAM 

PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG 

JAWAB SOSIAL PERUSHAAN) PT. PETROKIMIA GRESIK (PERSERO) 

( Studi Kasus Tentang Program Kampung Sehat di Kelurahan Lumpur 

Kabupaten Gresik)” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian terlebih dahulu harus ditentukan perumusan 

masalah yang harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Adapun 

perumusan masalah yang penulis kemukakan sesuai objek yang akan diteliti 

adalah “Bagaimana pelaksanaan Bina Lingkungan dalam program Corporate 

Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) PT. Petrokimia Gresik 

(persero) (Studi Kasus Tentang Program Kampung Sehat di kelurahan Lumpur 

Kabupaten Gresik)?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Sasaran program kampung sehat yang diadakan oleh PT. Petrokimia 

Gresik di kelurahan Lumpur. 

2. Kegiatan program kampung sehat yang diadakan oleh PT. Petrokimia 

Gresik di kelurahan Lumpur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti: 

Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang 

Corporate Social Responsibility. Selain itu penelitian ini dapat digunakan 

sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan 
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yang terjadi sebenarnya dilapangan serta merupakan salah satu prasyarat 

untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1). 

2. Bagi Instansi Terkait: 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Humas PT. Petrokimia Gresik 

untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekitar 

perusahaan. 

3.   Bagi Universitas: 

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh 

peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa 

mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Khususnya Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 
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