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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul 

Sebagai  kerangka  awal  sebelum  penulis  menguraikan  pokok  bahasan

skripsi lebih lanjut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini

terkait dengan tujuan skripsi untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh

karena  itu  diperlukan  adanya  pembatasan  arti  kalimat,  dengan  harapan

memperoleh  gambaran  yang  jelas  dari  makna  yang  dimaksud,  disamping  itu

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan

dibahas. 

Adapun judul skripsi ini  adalah  Analisis  Dampak Program  Corporate

Social  Rensponsibility  (CSR)  PT  PLN   Distribusi  Lampung  Terhadap

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif  Ekonomi Islam.

(Studi di Kampung Argowidya Wisata, Rajabasa, Bandar Lampung)

Untuk itu perlu diuraikan pengertian  dari  istilah-  istilah  judul tersebut

sebagai berikut 

1. Analisis 
Analisis  adalah  penguraian  suatu  pokok  atas  berbagai  bagiannya  dan

penelaahan  atas  bagian  itu  sendiri  serta  hubungan  antar  bagian  untuk

memperoleh  pengertian  yang  tepat  dan  pemaham  arti  keseluruhan.1 Yang

dimaksud  analisis  judul   ini  adalah  menganalisis  lebih  jauh  bagaimana

dampak CSR dikampung Agrowidya wisata dalam prespektif ekonomi Islam.
2. Dampak 

12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahsa Indonesia, (Jakarta :
Pustaka Grafika, 2003), h. 43
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Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik

negatif maupun positif).2 Yang dimaksud dampak dalam penelitian ini adalah

dampak dari pelaksanaan program CSR di kampung Agrowidya Wisata.
3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  komitmen  perusahaan  atau

dunia  bisnis  untuk  berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  yang

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan.3 Yang dimaksud CSR dalam penelitian ini

adalah program CSR yang dilaksanakan oleh PT PLN di kampung Agrowidya

Wisata.

4. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang

keadaan  kehidupan  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  standar  kehidupan

masyarakat.4 Yang dimaksud kesejahteraan dalam penelitian ini kita melihat

bagaimana kesejahteraan masyarakat di kampung Agrowidya Wisata.
5. Ekonomi Islam

Ekonomi  Islam  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya  untuk

memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi secara Islami.5 Yang dimaksud ekonomi Islam pada

penelitian  ini  bagaimana  penerapan  ekonomi  Islam pada dampak  dari

program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat.

2 KBBI Online
3 Untung, Hendrik Budi, Corporate Social Responsibilty, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

h. 1
4Rudy Badrudin,  Ekonomika Otonomi Daerah,  Edisi 1, Cetakan 1 (Yogyakarta :UPP

STIM YKPN, 2012), h.145
5Pusat Pengkajian dan Pengembangan EI,  Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2011), h.17.
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul

skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui dampak program CSR PT PLN

Distribusi Lampung yang telah direncanakan. 
B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :
1. Alasan objektif :

Para  pengusaha  dan  direksi  perusahaan menyadari  bahwa  upaya

menghijaukan  perusahaan  menjadi  kebutuhan  hakiki,  dengan  adanya

penghijauan perusahaan dan bisnisnya justru menjadi solusi strategis untuk

meningkatkan laba dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Pertumbuhan

laba  dan nilai  asset  perusahaan serta  nilai  ekuitas  pemegang saham justru

akan  terus  bertumbuh  apabila  perusahaan  peduli  pada  isu-isu  sosial  dan

lingkungan.

PT PLN (Persero) merupakan sebuah BUMN yang mengurusi semua

aspek  kelistrikan  yang  ada  di  Indonesia.  PT PLN  Distribusi  Lampung

bertugas  memberikan  pelayanan  jasa  listrik  kepada  masyarakat  Lampung,

serta mengusahakan menyediakan tegaga listrik dalam jumlah yang memadai

untuk  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  peraturan  UU No.  19  Tahun  2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) perusahaan yang terbentuk

perseroan  terbatas  yang  dimiliki  oeleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  harus

melaksanakan  program CSR yang  Meliputi  Program Kemitraan  Dan Bina

Lingkungan  (PKBL),  oleh  karena  itu  penulis  ingin  melakukan  penelitian

untuk mengetahui dampak  Corporate Social Responsibility  (CSR) PT PLN

Distribusi  Lampung   dan  mengkaji  dampak  dari  program  CSR   dalam

prespektif ekonomi Islam.
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2. Alasan subyektif 
Pembahasan dalam skripsi ini merupakan topic dengan spesialisasi keilmuan

penulis  yang  dipelajari  di  Jurusan  Ekonomi  Syariah  dan  didukung  oleh

tersedianya data-data baik primer maupun data sekunder. Serta literature yang

dapat  menunjang  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  sejingga  memudahkan

penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
C. Latar belakang

Dalam menjalankan suatu bisnis,  perusahaan bukan lagi  sebagai  entitas

yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) atau eksklusivitas dari lingkungan

masyarakat,  tetapi  sebagai  sebuah entitas  badan hukum yang wajib melakukan

adaptasi sosio kultural dengan lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai

pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Kegiatan tanggung

jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan

dari semua perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-

masalah sosial yang ada.6

Corporate  Social  Responsibility (CSR) dilakukan  oleh  masing  masing

perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profil resiko,

serta  kondisi  operasional  masing-masing  perusahaan. Pelaksanaan  corporate

social performance maupun CSR sendiri, dilandasi oleh pilihan etis yang berada

di  dalam  domain  etika  bisnis  (business  ethics)  dari  para  pelaku  bisnis.

Pelaksanaan CSR juga didasari oleh adopsi konsep pembangunan berkelanjutan

(sustainability development) dengan menerapkan alat ukur yang dikenal dengan

triple bottom line (TBL) yaitu economic growth, social welfare, dan environment

6Busyra Azhery,  Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h. 40
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protection.7 Etika  bisnis  merupakan  penerapan  etika  secara  umum  terhadap

perilaku bisnis yang menunjukan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis

secara perorangan maupun kelembagaan atau organisasi untuk menilai suatu isu,

dimana penilainan ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam

suatu masayarakat.  Melalui pilihan nilai tersebut,  individu atau organisasi akan

memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil

atau tidak adil serta memiliki kegunaan (utilitas) atau tidak.

CSR merupakan bagian dari  etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan

saling memberi  manfaat  kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  Pelaksanaan

program  CSR  saat  ini  memang  sedang  berkembang  untuk  dilaksanakan  oleh

perusahaan-perusahaan  di  Indonesia,  namun dalam penerapan  atau  dampaknya

tidak  semua  perusahaan  melaksanakan  program  tersebut  dengan  baik.

Dikarenakan masih belum seragam dan jelasnya batasan tanggung jawab sosial

perusahaan ini sehingga beberapa perusahaan cenderung melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan seaadanya saja dan sekedar formalitas.

Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari

pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan

pengungkapan  CSR  melalui  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  No.40  Tahun

2007  dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Keberadaan tanggung

jawab sosial perusahaan atau  Corporate Social Responsibility  merupakan salah satu

bentuk dari terobosan yang memiliki fungsi untuk saling mendukung bagi jalannya

7Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Dan
Dampak Di Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2013),h. 18
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kegiatan sosial dan bisnis suatu perusahaan. melakukan CSR bukan hanya sekedar

kegiatan amal, tetapi juga suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain

itu,  kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-undang Penanaman

Modal  No.  25  Tahun  2007  Pasal  15  bagian  b,  pasal  17,  dan  pasal  34  yang

mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung

jawab sosial perusahaan.

Sebagai perusahaan BUMN,  PT  PLN  telah  berkomitmen  menjadikan

tenanga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,

mengupayakan  tenaga  listrik  menjadi  pendorong  kegiatan  ekonomi  dan

menjalankan  kegiatan  usaha  yang  berwawasan lingkugan.  PLN  bertekad

menyelaraskan penyediaan listrik yaitu ekonomi, sosial,  dan lingkungan. Untuk

itu PLN mengembangkan  Corporate Social Responsibility  (CSR) sebagai wujud

nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan.8

PT  PLN  Distribusi  Lampung  melalui  program  Corporate  Sosial

Responsibility (CSR)  “PLN  Peduli”  mendukung  program  pemerintah  untuk

Pemberdayaan  masyarakat  dan  lingkungan  melalui  pengembangan  Kampung

Agrowidya Wisata, di Kampung Sinar Harapan, kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung.  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  salah  satu

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74

Undang-undang Perseroan terbatas (UUPT) yang terbaru yakni UU No. 40 tahun

2007.  Melalui  undang-undang  ini,  Industri  atau  koprasi  wajib  untuk

melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan.

8“PLN Peduli” (On-line) tersedia di: https://www.pln.co.id/pln-peduli/pln-peduli-index
(10 Juli 2019)
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Kampung  Agrowidya  wisata  adalah  sebagai  wadah  pertanian  yang

dibangun,  dimiliki  dan  dikelola  oleh  petani  baik  secara  perorangan  maupun

kelompok  salah  satu bentuk nyata  pertisifasi  aktif  dalam proses  pembangunan

pertanian  melalui  penngkatan  jiwa  dan  semangat  kewirausahaan  agribisnis,

penyebaran informasi dan teknologi terhadap petani dan masyarakat.9

Table 1
Penyaluran Dana Bina Lingkungan untuk Program Lampu Kita di Desa

Agrowidya Wisata  tahun 2015-2017

No Tahun
Bantuan

Jumlah Bantuan Jenis Bantuan

1. 2015 Rp. 817.300.000 Pelatihan dan Sosialisasi.
2. 2016 Rp. 459.803.000 Pembangunan  sarana  dan  prasarana

pendukung Desa Agrowidya Wisata.

3. 2017 Rp. 35.500.000 Perluasan  penerima  manfaat  dan
peningkatan fasilitas wisata

Total bantuan Rp.1.652.603.000

Sumber Data : Laporan dari PT PLN UID Lampung 

Dari  tabel  diatas  PT PLN Distribusi  Lampung  menyalurkan  dana  bina

lingkungan pada tahun 2015 sejumlah Rp. 817.300.000 dengan program pelatihan

dan  sosialisasi,  pada  tahun  2016  sejumlah  Rp.  459.803.000  dengan  program

pembangunan sarana dan prasarana pendukung Desa Agrowidya Wisata dengan

program  rumah  hidroponik,  rumah  padi,  rumah  cacing,  rumah  baung,  rumah

patin, rumah lele, rumah edukasi, pekarangan kreasi. Pada tahun 2017  penyaluran

dana  sejumlah  Rp.  35.500.000 dengan  Perluasan  penerima  manfaat  dan

peningkatan fasilitas wisata seperti menghias lingkungan desa agar lebih menarik,

serta berkerjasama dengan swalayan dan pasar dalam penjualan hasil  pertanian

dan perikanan.

9 Ardi, wawancara dengan peneliti, Bandar Lampung, 10 Juli 2019 
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Sesuai  dengan visi  dan  misi  PT PLN Peduli  yaitu  PLN Berperan  aktif

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program Community

Empowering  dan berperan  aktif  dalam  menjaga  kesinambungan  lingkungan

melalui pelestarian alam.  PT PLN (Persero) pun berkontribusi secara sosial bagi

masyarakat lewat  program Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan atau  Corporate

Social  Responsibility (CSR)  PT PLN (Persero)  turut  berperan  serta  membantu

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hadirnya CSR PT PLN

(Persero) tentu dapat memberikan citra positif bagi PT PLN (Persero). Program

CSR  “Kampung  Wisata  Agrowidya  Lampu  Kita”  di  selenggarakan  PT  PLN

(Persero)  Distribusi  Lampung  melalui  PLN  peduli  bersama  UBL (Universitas

Bandar Lampung), Komunitas Masyarakat Kampung Sinar Harapan dan Forum

CSR Lampung yang  merupakan suatu lembaga atau Organisasi  yang  diinisiasi

oleh  berbagai  unsur  pelaku  usaha  dan  perguruan  tinggi  yang  difasilitasi

Pemerintah dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program CSR agar

lebih tepat sasaran dan semakin bermanfaat bagi perusahaan sebagai pelaksana

program dan pembangunan termasuk masyarakat dan lingkungan.10

Program  tahun  pertama  dilakukan  di  Rajabasa  Jaya  berfokus  pada

pelatihan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk

tahun  kedua,  berfokus  pada  pemberian  fasilitas,  dan  pembentukan  Desa

Agrowidya  Wisata  dan  pada  tahun  ketiga  ini  merupakan  tahun  pemantapan

(pemantapan  Desa  Agrowidya  Wisata)  bagi  masyarakat  binaan,  yakni  dengan

melengkapi  fasilitas.  Setelah  program  CSR yang  diberikan  PT PLN  berakhir,

10 Santy, wawancara dengan peneliti, PT PLN Distribusi Lampung , Bandar Lampung
18 Juli 2019
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banyak  manfaat  yang  dapat  diambil  dari  program  CSR  seperti  Kampung

Agrowidya  Wisata  mulai  dikenal  masyarakat,  sosialisasi  dan  pelatihan  yang

bermanfaat  bagi  masyarakat,  menjadikan peluang usaha bagi masyarakat  karna

daerah  lebih  terkenal,  serta  mengelola  lahan perkarangan yang  luas  agar  lebih

bermanfaat,  tetapi  muncul  berberapa  faktor  yang  membuat  program  tersebut

kurang berkelanjutan seperti  kurangnya pengelolaan dalam penyaluran distribusi

hasil pertanian hidroponik ke market (pasar).  

CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, konsep CSR sudah ada

dalam Al-Qur’an. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2: 177)

       
      
     

     ... 
Artinya:
“Bukanlah menghadapkan wajahmu kerah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah yang beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,…”11

Tafsir  dari  ayat  diatas  adalah  Kebaktian  itu  bukanlah  dengan

menghadapkan wajahmu dalam sholat,  ayat  ini  turun untuk menolak anggapan

orang-orang yahudi  dan  Kristen yang  menyangka  demikian,  tetapi  orang yang

berbakti  ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat,

kitab  suci  dan  nabi-nabi  serta  memberikan  harta  atas  artinya  harta  yang

dicintainya  kepada kaum kerabatnya  atau family anak-anak yatim,  orang-orang

miskin.

11 QS. Al Baqarah Ayat177
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Dari  ayat  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Islam adalah agama

yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya

sekedar  menghadapkan  wajah  kita  ke  barat  dan  ke  timur  dalam shalat.  Tanpa

mengesampingkan  akan  pentingnya  shalat  dalam  Islam,  Al  Quran

mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping

memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari

Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keibadah tersebut tidak sempurna jika tidak

disertai  dengan amalan-amalan sosial  berupa kepedulian dan pelayanan kepada

kerabat,  anak  yatim,  orang  miskin,  dan  musafir  serta  menjamin  kesejahteraan

mereka yang membutuhkan. Dalam AlQur’an juga banyak memerintahkan untuk

menafkahkan  sebagian  harta  yang  kita  peroleh  untuk  orang lain,  yang  artinya

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial.  

Perspektif etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat

menjalankan  perdagangan.  Karakteristik  Nabi  SAW sebagai  pedagang  adalah,

selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan

tabligh.  Ciri-ciri  itu masih ditambah dengan sifat Istiqamah.  Berdasarkan sifat-

sifat tersebut, dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR), para pelaku

usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja

antara  ucapan  dan  perbuatan  dalam bisnisnya.  Perusahaan  dituntut  tepat  janji,

tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu

memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh

menipu dan berbohong. 
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Para  pelaku usaha  dituntut  mempunyai  kesadaran  mengenai  etika  dan

moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha

atau  perusahaan  yang  ceroboh  dan  tidak  menjaga  etika,  tidak  akan  berbisnis

secara  baik  sehingga  dapat  mengancam  hubungan  sosial  dan  merugikan

konsumen, bahkan dirinya sendiri. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian

khususnya  para  pengusaha  untuk  senantiasa  melakukan CSR  sesuai  dengan

ketentuan undang undang yang berkaitan dengan Corporate Social Responbility.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk

melakukan  kajian  penelitian  yang  mendalam  tentang  topik  ini  dengan  judul

Analisis  Dampak Program Corporate Social  Responsibility  (CSR) PT PLN

Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif

Ekonomi  Islam (Studi  di Kampung Agrowidya  Wisata,  Rajabasa  Kota

Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  dampak program CSR PT PLN Distribusi Lampung terhadap

peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kampung  Agrowidya  Wisata,

Rajabasa Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana  dampak program CSR PT PLN Distribusi Lampung  terhadap

peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di Kampung Agrowidya  Wisata,

Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?
E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana  dampak program CSR PT PLN Distribusi

Lampung  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kampung

Agrowidya Wisata, Rajabasa Kota Bandar Lampung.
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2. Untuk mengetahui  dampak  program CSR PT PLN Distribusi  Lampung

terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di KampungAgrowidya

Wisata, Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.
F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan,

memberikan  sumbangsih  hasil  pemikiran  mengenai  permasalahan  dan

dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang dampak

kegiatan CSR serta dapat dijadikan literatur bagi penelitian yang relevan di

masa  yang  akan  datang  bagi  lingkungan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis

Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan

atau PT. PLN dalam menyadari  seberapa jauh perusahaan berkontribusi

kepada  masyarakat  sekitar  melalui  program  kemitraan  sehingga

perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab sosialnya atau CSR nya

melalui pemberdayaan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat yang

lebih baik sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah

menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  dihasilkan  berupa  data

kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif

adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu

keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. Catatan

deskriptif  berupa  deskripsi  atau  gambaran  rinci  tentang  lokasi,  situasi,

kejadian atau peristiwa atau apapun yang diamati peneliti.
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Format  deskriptif  kualitatif  pada  penelitian  ini  dapat  dilakukan

dalam bentuk studi kasus. Studi kasus ini memusatkan diri pada suatu unit

tertentu  dari  berbagai  fenomena  dan  membuat  studi  ini  menjadi  lebih

mendalam.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  menggambarkan

Dampak  Corporate  Social  Responsibility  PT. PLN Distribusi  Lampung

terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif

kualitatif  yaitu  penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  melalui

penjabaran yang cukup detil untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas

obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang

ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik

kesimpulannya.12 Dalam  penelitian  ini  populasi  yang  dimaksud  adalah

masyarakat  yang  mendapat  bantuan  CSR  dari  PT  PLN  di  Kampung

Agrowidya Wisata  Sinar Harapan, Rajabasa Kota Bandar Lampung, yaitu

masyarakat yang tinggal di RT 08, 09, dan 10 sejumlah 30 orang, maka

dari  itu  untuk  memilih  jumlah  sampel  dengan  menggunakan  populasi

sampel atau sampling jenuh.

Sampling jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua

anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Adapun  kriteria  yang

dijadikan  sebagai  sampel  penelitian  yaitu pelaksana  progam  dan

12 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan R&D,  Alfabeta Bandung :
2012, h. 80
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masyarakat  yang  berada  di  Kampung  Agrowidya  Wisata  yang  ikut

berpartisipasi dalam mengelola program  Corporate Social Responsibility

(CSR). 

3. Tempat penelitian 

Tempat penelitian akan dilakukan di kampung Agrowidya Wisata

Kelurahan Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.

4. Definisi Operasional 
Definisi  Operasional  adalah  seperangkat  petunjuk  yang  lengkap

tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variable

atau  konsep  definisi  operasional  tersebut  membantu  kita  untuk

mengklasifikasi gejala disekitar kedalam kategori khusus dari variabel.

Table 2
Definisi Operasional Variabel

No Variabel Indikator Operasional
1
.

CSR (X)
Menurut  Davis  dan
Frederick  mengatakan
bahwa CSR adalah  sebagai
kewajiban  organisasi  bisnis
atau  perusahaan  untuk
mengambil  sebagian  laba
dalam kegiatan  usaha  yang
bertujuan  melindungi  serta
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  secara  kese-
luruhan disamping kegiatan
yang  bertujuan  untuk
kepentingan  organsasi  itu
sendiri
Sumber:  Busyra Azher,
Corporate Social Respon-
sibility dari Voluntari
Menjadi  Mandatory
(Jakarta:  Rajawali Pers,
2012)

1. KEMITRAAN
a. Pelatihan
b. Penbinaan
c. Pendampingan

-  PT PLN Distribusi
Lampung melakukan
pelatihan  dalam  ra-
ngka  menjalankan
program  CSR ke-
pada masyarakat
- PT PLN Distribusi
Lampung  melaku-
kan  pembinaan  da-
lam  rangka  men-
jalankan  program
CSR  kepada  ma-
syarakat
- PT PLN Distribusi
Lampung  melakuk-
an  pendampingan
dalam rangka  men-
jalankan  program
CSR kepada  masy-
arakat

2. BINA - PT PLN Distribusi
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LINGKUNGAN
a. Kesehatan
b. Pendidikan
c. Pembangunan  
d. Ekonomi

Lampun men-
jalankan  program
CSR Kesehatan me-
lalui  pengelolaan
pekarangan rumah. 
- PT PLN Distribusi
Lampung  men-
jalankan  program
CSR  pendidikan
melalui  rumah
edukasi.
- PT PLN Distribusi
Lampung  men-
jalankan  program
CSR  pembangunan
melalui  pem-
bangunan  desa
wisata
- PT PLN Distribusi
Lampung  men-
jalankan  program
CSR  Kesehatan
melalui pengelolaan
pekarangan rumah 
- PT PLN Distribusi
Lampung  men-
jalankan  Program
CSR pemberdayaan
ekonomi   melalui
pengembangan
usaha

1. Kesejahteraan  Masyarakat
(Y)
Menurut Kolle dan Bintarto
dalam  M.  Iqbal  Harori
Toto    Gunarto    yang
menyatakan  bahwa
kesejahteraan  dapat  diukur
dari  beberapa  aspek
kehidupan,  yaitu:  Pertama,
dengan  melihat  kualitas
hidup  dari  segi  rumah,
sandang,  pangan  Kedua
dengan   melihat   kualitas
fisik,  seperti   kesehatan
tubuh,  lingkungan  alam,

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Perkeonomian
d. Kondisi

masyarakat
sesudah  program
CSR

-  Pengaruh  adanya
program  CSR  PT
PLN   dibidang
pendidikan  ter-
hadap  pendidikan
masyarakat sekitar.
-  Pengaruh  adanya
Program  CSR  PT
PLN  pengelolaan
pekarangan  rumah
terhadap  kesehatan
masyarakat.
-  Pengaruh  adanya
Program  CSR  pe-
mberdayaan  eko-
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Ketiga   dengan   melihat
kualitas  hidup  dari  segi
mental  seperti  fasilitas
pendidikan,  lingkungan
budaya  dan sebagainya.

nomi terhadap pen-
dapatan  masy-
arakat. 
-  kondisi  masy-
arakat  pasca  pro-
gram CSR 

5. Metode Pengumpulan Data

Metode  pegumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen 

Merupakan tekhnik  yang  digunakan untuk mengumpulkan  data  dari

dokumen  dan rekaman.  Hasil  penelitian  akan lebih  dapat  dipercaya

dengan adanya dokumen. Alasan kenapa studi dokumen berguna bagi

penelitian  kualitatif  yaitu  karena merupakan sumber yang stabil  dan

kaya,  berguna  sebagai  bukti  untuk  suatu  pengujian,  karena  sifatnya

yang  alamiah,  sesuai  dengan  konteks,  relatif  murah  dan  tidak  sulit

ditemukan.  Dokumentasi  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara

mengumpulkan data  data  atau laporan yang diperoleh dari  PT. PLN

terkait  dengan  CSR  dan  laporan  lainnya  yang  berkaitan  dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Penelitian lapangan 

Merupakan data primer yang didapatkan dari lapangan. Dengan

menggunakan  metode  ini  penulis  mendapat  data  dan  informasi

langsung  dari  lapangan  di  kampung  Agrowidya  wisata  tentang
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pengdampakan  CSR  yang  diberikan  PT  PLN  Distribusi  Lampung

dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi 

Metode  observasi  yaitu  merupakan  metode  pengumpulan  data

primer  dengan  cara  melakukan  pengamatan  langsung  dilokasi

penelitian.  Hal  ini  bertujuan  memahami  jawaban,  serta  bukti

terhadap fenomena sosial yang terjasi pada daerah tersebut.

2) Wawancara 

Merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang. Melibatkan

seorang  yang  ingin  memperoleh  informasi  dan  seorang  lainnya

dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan,  berdasarkan  tujuan

tertentu.Dalam  pelaksanaannya  peneliti  terlebih  dahulu

menyiapkan  pertanyaan  yang  akan  diajukan  kepada  pihak  atau

divisi  berwenang  di  PT. PLN guna  memperoleh  informasi  yang

dibutuhkan peneliti.

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang

yang  tertulis  dalam  pelaksanaan  metode  dokumentasi,  peneliti

menyelidiki  benda-benda  yang  tertulis  seperti  buku,  notulen,

rapat,catatan  harian,  dan  sebaagainya.13 Dalam  hal  ini  nantinya

peneliti  akan lebih  banyak  mengambil  gambar-gambar  sebagai

bukti dokumentasi dengan menggunakan kamera Handphone.

13 Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), h.149
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Semua  teknik  pengumpulan  data  ini  menggunakan  pendekatan

kualitatif deskriptif, hanya untuk menggambarkan dan menjawab apa yang

telah dicantumkan dalam fokus penelitian.

6. Teknik Analisa Data
Data yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatitif

melalui  menggambarkan  fenomena  keadaan  sebenarnya, melaporkan  apa

adanya sesuai data data yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan

secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Menurut patton, analisis data

adalah  “proses  mengatur  uraian  data,  mengorganisasikannya  dalam suatu

pola,  kategori  dan uraian dasar.”  Definisi  tersebut memberikan gambaran

tentang betapa pentingnyakedudukan analisis  data dilihat  dari  segi tujuan

penelitian.14

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan  langkah-langkah  sepeti  yang  dikemukakan  oleh  Burhan

Bungin yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data  merupakan bagian internal  dari  kegiatan analisis

data.  Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi data 

14Moleog, Lexy.  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), h.103.
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Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatiab

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dasri

catatan  tertulis  dilapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan

data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menulusur tema,

membuat  gugus-gugus,  menulis  memo  dan  sebagainya  dengan

maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 
3. Display data 

Display  data  adalah  data  pendeskripsian  sekumpulan  informasi

terususn yang meberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan  tindakan.  Penyajian  data  kulitatif  disajikan  dalam

bentuk  teks  naratif.  Penyajiannya  juga  bisa  dalam  bentuk  matrik,

diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Merupakan klegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimp[ulan

berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makbna data yang telah

disajikan.15

Berdasarkan keterangan diatas,  maka setiap tahap dalam proses

tersebut  dilakukan untuk mendapatkan  keabsahan data  dengan menelah

seluruh data yang ada diberbagai  sumber yang telah didapat dilapangan

dan  dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  gambar  ,foto,  dan  sebagainya

melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

15Bungin,  Burhan.  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif.  (Jakarta:PT  Raja  Grafindo
Persada,2003), h.70.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Corporate Social Responsibility (CSR)
1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah

pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam

operasi  bisnis  dan  interaksi  mereka  dengan  para  pemangku  kepentingan

berdasarkan prinsip kesukarelaan  dan kemitraan.16 Namun secara empiris

CSR diterapkan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan yang didasarkan

atas  kesukarelaan  (voluntary).  CSR  dilakukan  dengan  motivasi  yang

beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu

sendiri.

Definisi  CSR  menurut  World  bank  (Bank  Dunia)  mengemukakan

definisi  tanggung jawab sosial  perusahaan sebagai suatu persetujuan atau

komitmen perusahaan agar bermanfaat  bagi pembangunan ekonomi yang

berkesinambungan,  bekerja  dengan  para  perwakilan  dan  perwakilan

mereka,  masyarakat  setempat  dan  masyarakat  dalam  ukuran  lebih  luas,

untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan demikian eksistensi perusahaan

tersebut  akan  baik  bagi  perusahaan  itu  sendiri  dan  baik  pula  bagi

pembangunan.17

Begitu  pula  halnya  dalam  konteks  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan,  ternyata  belum  mempunyai  bahasa  yang  sama  dalam  merumuskan

16 Suharto.Edi.. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Bandung: Alvabeta 2009), h. 103
17Matias Siagian, Agus Suriadi,  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif

Pekerjaan Sosial, (Medan: FISIP USU Press, 2010), h. 66.
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pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari :

1) Penjelasan  Pasal  15  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007

tentang penanaman modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “ tanggung

jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya

masyarakat setempat.18

2) Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan

terbatas  (UUPT)  juga menegaskan  bahwa “ tanggung jawab sosial  dan

lingkungan  adalah  komitmen  perusahaan  untuk  berperan  serta  dalam

pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri,

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”19

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR

antara UUPM dan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini

telah merubah persepsi atau  pradigma CSR dari kegiatan  voluntary menjadi

mandatory.

2. Konsep Triple Bottom Line
Corporate  Social  Responsibility  merupakan  kepedulian

perusahaanyang didasari atas tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah

“triple  bottom  line”  yaitu profit,  people,  dan  planet.  Istilah  tersebut

dipopulerkan oleh Jhon Elkington melalui bukunya  “Cannibals With Forks,

18 Undang-Undang  Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,  Pasal 15 huruf
b

19Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3
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The Triple Line Of Twentieth Century Business.”  Dalam gagasan elkington,

perusahaan tidak lagi berpijak pada “single bottom line”  saja yang berupa

aspek ekonomi (dalam hal ini laba), namun juga terdapat  3P lainnya yaitu,

profit, people dan planet, yakni sebagai berikut :
a. Keuntungan (Profit)

Perusahaan  tetap  harus  berorientasi  untuk  mencari  keuntungan,  factor

keuntungan ini bagi perusahaan memang diperlukan karena :
1) Laba  menjadi  tujuan  dari  kegiatan  bisnis  agar  dapat  menjaga

kelangsungan bisnisnya.
2) Laba  adalah  sebagai  insentif  atau  pendorong  untuk  bekerja  lebih

efisien.
3) Laba yang dicapai  merupakan ukuran standar perbandingan dengan

bisnis lainnya.
4) Laba merupakan objek pajak, sebagai penghasilan bagi pemerintah.

b. Kesejahteraan Manusia (People)
Perusahaan  harus  memiliki  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  manusia.

Perusahaan berdiri ditengah - tengah masyarakat, yang anggotanya adalah

perorangan.  Perusahaan harus  dekat  dengan  mereka,  sebab  people atau

masyarakat  lah  yang  menjadi  sumber  kehidupan  bagi  perusahaan,  jika

mereka memboikot produk maka bisnis perusahaan tidak bisa hidup dan

bertahan lama.
c. Lingkungan Hidup (Planet)

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup, serta kelestarian keragaman

hayati. Makin maju sebuah perusahaan maka akan semakin banyak sumber

daya  alam  yang  dibutuhkannya.  Alam  harus  dipelihara  jangan  dirusak

dengan  berbagai  polusi,  udara,  air,  dan  tanah.  Jika  perusahaan  tidak

mampu menjaga kelestarian alam maka  planet akan rusak.  Hal tersebut

sudah difirmankan oleh Allah SWT bahwa telah terjadi kerusakan dibumi
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karena  ulat  tangan-tangan  manusia,  sehingga  mereka  akan  merasakan

akibatnya.20

3. Jenis - Jenis Program CSR 
a. CSR Pendidikan

Sebagai  salah  satu  pilar  pembangunan  bangsa,  pendidikan  tidak  bisa

diabaikan  oleh  perusahaan  dalam  menerapkan  CSR.  Maka  tidak

mengherankan  pendidikan  adalah  bidang  yang  tidak  terlewatkan  dalam

dampak Corporate Social Responsibility (CSR) setiap perusahaan.21

b. CSR Kesehatan
Peningkatan  kesehatan  suatu  penduduk  adalah  salah  satu  target

perusahaan.  Dengan  demikian,  Program-Program  Corporate  Social

Responsibility  (CSR)  sebaiknya meningggalkan  programnya  dibidang

kesehatan dan bisa dilakukan dengan cara di sesuaikan dengan kebutuhan

dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat.22

c. CSR Lingkungan
Semakin  terbatasnya  sumber  daya  alam  di  dunia  ini  menjadi  kendala

utama  bisnis,  dan  mengancam  keberadaan  spesies  manusia.  Kedua,

keterbatasan  SDM  ini  menyetir  arah  pasar  sehingga  perusahaan

dihadapkan pada banyak pihak yang peduli lingkungan. Konsep 3P (profit,

people dan planet) adalah gambaran bahwa perusahaan selalu mempunyai

dampak langsung terhadap lingkungan (planet).23

d. CSR Ekonomi
Peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  menjadi

perhatian  penting  bagi  setiap  pemangku  kebijakan  Corporate  Socia

Responsibility. Peningkatan pendapatan ekonomi bisa diterapkan dengan

20Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Menanamkan Nilai
Dan  Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer)  (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 411-

413
21Edi Suharto,  CSR dan COMDEV Investasi  Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi

(Bandung : Alfabeta, 2012), h.137.
22 Ibid. h. 150
23Ibid. h. 166
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mengembangkan  Lembaga  Keuangan  Mikro,  Bantuan  Modal  kepada

pengusaha - pengusaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Indikator CSR  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Berdasarkan

Keputusan Menteri BUMN
Dasar Hukum PKBL ialah peraturan MENTERI BUMN No. 4 Tahun

2007  Bahwa  setiap  BUMN  Wajib  Membetuk  unit  kerja  khusus  yang

menangani  langsung  masalah  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat

dimana besaran alokasi tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Pada saat ini

telah diperbaharui menjadi Nomor. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina

lingkungan.  Berikut  penjelasan  indikator  dari  program kemitraan  dan bina

lingkungan:
a. Program Kemitraan (PK)

Program kemitraan adalah program CSR BUMN untuk usaha kecil, yaitu

program  untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha  kecil  agar  menjadi

tangguh,  terberdaya  dan  mandiri  disertai  dengan  pembinaan  atau

bimbingan yang sumber dananya berasal dari laba Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).
b.   Program Bina Lingkungan (BL)

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial

masyarakat  oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ruang lingkup

bantuan program Bina Lingkungan yakni sebagai berikut :
1) Bantuan Kesehatan
2) Bantuan pendidikan
3) Bantuan pengembangan sarana prasarana umum
4) Bantuan sarana ibadah
5) Bantuan pelestarian alam
6) Bantuan Bencana alam24

24Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  PER  -07/MBU/05/2015
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina
Lingkungan, BAB 1 pasal (1) dan (5) Tahun 2015.
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5. Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Tujuan  CSR  adalah  untuk  pemberdayaan  masyarakat,  bukan

memperdayai  masyarakat.  Pemberdayaan  bertujuan  mengkreasikan

masyarakat  mandiri,  jika  berbicara  tentang  CSR terdapat  banyak  definisi.

Kata  sosial  sering di  interpretasikan sebagai  kedermawanan.  Padahal  CSR

terkait  dengan  Sustainability dan  Acceptability,  artinya  diterima  dan

berkelanjutan  untuk  berusaha  di  suatu  tempat  dan  perusahaan  ingin

mempunyai  keberlanjutan  dalam jangka  panjang.  CSR merupakan  elemen

prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang baik, bukan hanya bertujuan

memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR

sebaiknya  tidak  memisahkan  aktifitas  CSR  dengan  Good  Corporate

Governance(GCG), karena keduanya merupakan satu  continuum  (rangkaian

kesatuan), maka CSR tidak hanya mencakup apa yang seharusnya dilakukan,

tapi  juga  melihat  apa  yang  sebaiknya  dijalankan.25 Tujuan  adanya  CSR

adalah:
a. Menciptakan Pemberdayaan Masayarakat
b. Mencipatakan Kesejahteraan Masyarakat
c. Menciptakan Kemandirian Masyarakat

6. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Corporate  Social  Responsibility  dalam  perspektif  ekonomi  Islam

merupakan  konsekuensi  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Tujuan  dari  syariat

Islam  (Maqasshid  al  syariah)  adalah  maslahat sehingga bisnis  merupakan

salah  satu  upaya  untuk  mendatangkan kebaikan,  bukan hanya sekedar

mencari keuntungan. Bisnis  dalam  Islam  memiliki  posisi  yang  sangat

25M. Faroid dan Kholid Murtadlo, “Pengaruh Penerapan Corporate Social Responbility
Terhadap  Citra  Perusahaan  PT  Tirta  Investama  Keboncandi  Pada  Masyarakat  Desa  Jeladri
Pasuruan”. Jurnal Sketsa Bisnis, Vol 1 No.1 (Agustus, 2014), h. 5-6
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mulia  sekaligus strategis  karena bukan sekedar diperbolehkan dalam Islam

melainkan diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-qur’an yang dijelaskan dalam

QS. Annisa ayat 85 :

         
         

     

Artinya :

Barangsiapa  yang  memberikan  syafa'at  yang  baik,  niscaya  ia  akan
memperoleh  bahagian  (pahala)  dari  padanya.  dan  barangsiapa  memberi
syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.26

Tafsir dari ayat diatas  syafa'at yang baik  adalah setiap sya'faat yang

ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari

sesuatu kemudharatan. Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik.

Dalam  Alqu’an  menegaskan  kembali  bahwasannya  manusia  yang

menebarkan  kebaikan kepada manusia  lainya  suatu  hari  ia  akan mendapat

kebaikan  pula  dan  begitu  pula  sebaliknya  manusia  yang  menebar  benih

keburukan  kepada  manusia  lainya  maka  suatu  hari  ia  akan  mendapat

keburukan pula.  Di ibaratkan perusahaan yang mempunyai  citra yang baik

dimata masyarakat maka perusahaan akan dipilih oleh masyarakat dalam hal

produknya  demikian  pula  perusahaan  yang  mempunyai  citra  yang  buruk

maka produk yang dihasilkan perusahaan akan dihindari masyarakat.

Dalam pandangan  Islam melaksanakan program CSR bukan  hanya

menyangkut  pemenuhan  kewajiban secara  hukum  dan  moral  tetapi  juga

strategi  agar  bisnis  perusahaan  tetap  survive  dalam  jangka  panjang. CSR
26 QS. An- Nisa’:85
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dengan  baik  dan  aktif  mengimbangi  hak-hak  dari  semua  stakeholders

berdasarkan kewajaran,  martabat,  dan keadilan  serta  memastikan distribusi

kekayaan  yang  adil,  akan  benar-benar  bermanfaat  bagi  perusahaan  dalam

jangka  panjang,  seperti  meningkatkan  kepuasan,  menciptakan  lingkungan

kerja  yang  aktif  dan  sehat,  mengurangi  stres  karyawan,  meningkatkan

distribusi kekayaaan di dalam masyarakat.  Tujuan keadilan sosial ekonomi

dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya

terhadap persaudaraan (brotherhood) dan kemanusiaan.27

CSR secara Islami adalah CSR yang merujuk pada praktik bisnis yang

memiliki  tanggung  jawab  etis  secara  ajaran  agama  Islam.  Perusahaan

memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen

ketulusan  dalam  menjaga  kontrak  sosial  di dalam  praktik  bisnisnya.

Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjukan

pada  kontribusi  perusahaan  terhadap  konsep  pembangunan  berkelanjutan

yakni  pembangunan yang sesuai  dengan kebutuhan generasi  saat ini  tanpa

terabaikan  kebutuhan  generasi  masa  depan.  Secara  umum  CSR  dimaknai

sebagai  sebuah  cara  dengan  nama  perusahaan  berupaya  mencapai  sebuah

keseimbangan  antara  tujuan-tujuan  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial

masyarakat. Sebagaimana firman  Allah diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah

ayat 261:

27Ali  Syukron,  “CSR  dalam Perspektif  Islam   dan   perbankan   syariah”.   Jurnal
Economic dan Hukum Islam, Vol 5 No. 1 (Banyuwangi : Sekolah tinggi agama Islam Darul Ulum,
2015), h. 45
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Artinya :
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir  benih
yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah
melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  dan  Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” 28

Tafsir  ayat  diatas  pengertian  menafkahkan  harta  di  jalan  Allah

meliputi  belanja  untuk kepentingan jihad,  seperti  pembangunan perguruan,

rumah  sakit,  usaha  penyelidikan ilmiah  dan lain-lain. Menurut  De George

yang dikutip oleh Satya Nugraha, kewajiban umum perusahaan adalah:

a. Tidak merugikan orang lain

b. Wajib mematuhi sistem ekonomi dimana ia berada

c. Adil dalam setiap transaksi bisnis

d. Memenuhi semua kontrak dan perjanjian

Perusahaan harus  adil  kepada pemasok,  konsumen dan masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat menurut Satya Nugraha:

a. Tidak merusak lingkungan alam.

b. Menjamin keselamatan masyarakat yang ada disekitarnya.

c. Harus berdampak positif, bukan negatif kepada masyarakat.

Perusahaan juga membantu orang miskin, membangun fasilitas umum,

memberikan biaya pendidikan, serta mengembangkan seni dan budaya. Etika

bisnis merupakan bagian integral dari etika sosial. Menurut pendekatan etika

lembaga ekonomi yang bernama bisnis ini tidak lepas dari keberadaannya dari
28 QS : Al Baqarah 261
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masyarakat. Hal ini lantaran bahwa bisnis secara subsistem telah hidup atau

eksis dimasyarakat maka tak bisa lepas keberadaannya dari masyarakat atau

sosial. 29

Sistem  tanggung  jawab  sosial  menurut  Islam adalah  seperti  yang

dinyatakan oleh Syed Nawad Naqvi, tanggung jawab sosial dapat dilakukan

dari aspek-aspek sebagai berikut:30

a. Keesaan Allah (Tauhid)

Tauhid artinya segala upaya yang dilakukan manusia bepulang pada fungsi

ibadah  dan  tanggung  jawab  yang  akan  diberikan  pada  Allah  sebagai

pemberi amanah dan pemilik sumber daya yang sesungguhnya. 

b. Keseimbangan/Equilibrium

Equilibrium  yaitu  keseimbangan  sesuai  peran  dan  fungsi  setiap  pihak.

Proses produksi dan seluruh misi  yang diemban dilakukan dengan cara-

cara  yang  adil  dan  seimbang  bagi  keseluruhan  pihak  yang  harus

diberlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban secara sepadan.

c. Kebebasan/Free Will

Kebebasan bertindak memilih sesuai potensi manusia  yang dimiliki  dan

bebas menggunakannya.

d. Tanggung Jawab/Responsibiity

29Sofyan. S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta Penerbit : Salemba
Empat, 2012), h.102.

30 Syed Nawab Naqvi.  Ethict  and Eco- nomics:  An Islamic Syntesis,  diterjemahkan 
oleh  Husin  Anis:   Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-
51
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Bertanggung  jawab  kepada  pemberi  amanah  yaitu  Allah,  terhadap  diri

sendiri dan masyarakat luas yaitu stakeholders.65 

B. Kesejahteraan Masyarakat
1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Menurut  Send  dan  Presmann  dalam  Rudy  Badrudin  kesejahteraan

masyarakat  adalah  jumlah  dari  pilihan  yang  dipunyai  masyarakat  dan

kebebasan  untuk  memilih  diantara  pilihan-pilihan  tersebut  dan  akan

maksimum  apabila  masyarakat  dapat  membaca,  makan,  memberikan  hak

suaranya.  Menurut  Suryanto  et  al.  dan  Susilowati  et  al.  kesejahteraan

masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari

rumah  yang  layak,  tercukupinya  kebutuhan  sandang  dan  pangan,  biaya

pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana

setiap  individu  mampu  memaksimalkan  utilitasnya  dengan  tingkat  batas

tertentu  dan  kondisi  dimana  tercukupinya  kebutuhan  jasmani  dan  rohani.

Kesejahteraan masyarakat  adalah suatu kondisi  yang yang memperlihatkan

tentang  keadaan  kehidupan  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  standar

kehidupan masyarakat.31 
Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.

11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

sosial  warga  negara  agar  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.32

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu

dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan

kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan

31Rudy  Badrudin,  Ekonomika  Otonomi  Daerah,  (Yogyakarta:  UUP  STIM  YKPN,
2012),h.146.

32Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).
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individu  sebagai  uji  yang  obyektif  adalah  membandingkan  kesejahteraan

individu  pada  situasi  yang  berbeda.  Kesejahteraan  sosial  merupakan  cara

mengaitkan  kesejahteraan  dengan  cara  menjumlahkan  kepuasan  seluruh

individu dalam masyarakat.33

Berdasarkan  berbagai  teori  kesejahteraan  menurut  para  ahli  diatas

maka  yang  dimaksud  dengan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  adalah

kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya baik seraca materil

maupun  non materil  berupa  kebutuhan  akan sandang,  pangan,  dan  papan,

adanya  peningkatan  pendapatan  serta  tersedianya  fasilitas  penunjang

kebutuhan  sosial  seperti  kesehatan,  pendidikan  dan  keagamaan  untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan  masyarakat  dapat  diukur  dari  berbagai  indikator,

indikator  kesejahteraan  merupakan  suatu  ukuran  ketercapaian  masyarakat

dimana  masyarakat  masyarakat  dapat  dikatan  sejahtera  atau  tidak.  Berikut

beberapa  indikator-indikator  kesejahteraan  masyarakat  menurut Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan

menitik  beratkan  perhatian  terhadap  masalah  kesehatan  lingkungan,  tidak

rentan  terhadap  penyakit,  mempunyai  tempat  dan  tidak  perlu  mendapat

bantuan  sandang  dan  pangan.  Dijelaskan  dalam penglompokan  lima  jenis

keluarga  sejahtera  menurut  Undang-Undang  No.10  Tahun  1992  sebagai

berikut:

1) Keluarga Pra Sejahtera

33Ibid,  h. 145-145
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Dikatakan  keluarga  Pra  Sejahtera  jika  keluarga  yang  belum  dapat

memenuhi  kebutuhan  dasarnya  secara  minimal,  seperti  kebutuhan  akan

pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia

sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai

keluarga sejahtera I.

2) Keluarga Sejahtera I

Dikatakan keluarga sejahtera I jika keluarga yang baru dapat memenuhi

kebutuhan  dasarnya  secara  minimal,  tetapi  belum  dapat  memenuhi

keseluruhan  kebutuhan  sosial  psikologisnya  seperti  kebutuhan  akan

agama/ibadah,  kualitas makan,  pakaian,  papan, penghasilan,  pendidikan,

kesehatan, dan KB.

3) Keluarga Sejahtera II

Dikatakan keluarga sejahtera II jika keluarga yang telah dapat memenuhi

seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi

belum  memenuhi  keseluruhan  kebutuhan  perkembangannya,  seperti

kebutuhan  untuk  peningkatan  pengetahuan  agama,  interaksi  dengan

anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh

informasi.

4) Keluarga Sejahtera III

Dikatakan keluarga sejahtera III jika keluarga yang telah dapatmemenuhi

seluruh  kebutuhan  dasar,  kebutuhan  sosial  dan  kebutuhan

pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi

diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.
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5) Keluarga Sejahtera III Plus

Dikatakan  kelurga  sejahtera  III  plus  jika  keluarga  yang  telah  dapat

memenuhi  seluruh  keburtuhannya,  yaitu  kebutuhan  dasar,  sosial

psikologis,  pengembangan,  serta  aktualisasi  diri,  terutama  dalam

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam
Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan

sosial.  Di  antara  istilah-istilah  itu  yang  cangkupan  maknakanya  luas  dan

mendalam  serta  menggambarkan  konsep  kesejahteraan  sosial  secara

mendasar  adalah  istilah  “al-falah”  yang  menjadi  tujuan  akhir  dalam

kehidupan manusia di dunia ini.
Pandangan  ekonomi  Islam tentang  kesejahteraan  didasarkan  atas

keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda

dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep

yang  holistik.  Secara  singkat  kesejahteraan  yang  diinginkan  oleh  ajaran

Islam adalah:
a. Kesejahteraan  holistik  dan  seimbang,  yaitu  mencangkup  dimensi

material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya

hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal

ini  tidak  dapat  dicapai  maka  kesejahteraan  di  akherat  tentu  lebih

diutamakan.34

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup

yang  sejahtera  secara  material-spiritual  pada  kehidupan  dunia  dan akherat

34 Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan Ekonomi Islam,  Ekonomi Islam,  (Jakarta  :
Rajawali Pers, 20013),h. 5
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dalam bingkai ajaran Islam adalah fallah. Dalam pengertian sederhana, fallah

adalah  kemuliaan  dan  kemenangan  dalam hidup.35 Fallah telah  dijelaskan

dalam Al-Qur’an QS al Qhassas ayat 77: 

        
         
         

  

Artinya :
“Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)
sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik,  kepadamu,  dan  janganlah  kamu
berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan. 36

Dalam ayat diatas secara kebahasaan  al-falah  berarti keberuntungan,

kesuksesan, dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu,

ar-Raghib al- Ashfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata

Al-Qur’an mengandung  dua  makna,  duniawi  dan ukhrawi.  Secara  harfiah,

perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-

falah  dalam konteks  keduniaan ditandai  dengan keberhasilan mendapatkan

kebahagiaan hidup di dunia, dan menyenangkan dengan kebersinambungan,

berkecukupan,  dan  bermartabat.  Dalam  pada  itu,  al-falah  dalam  konteks

kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga; 

a. Kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, 

b. Berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, 

b. Kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, 

35Martini  Dwi Pusparini,  “Konsep  Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif
Muqasid As-Syari’ah”, Islamic Ekonomics Jornal Vol.1 No. 1 : Juni 2015). h. 49.

36 QS : Al Qashas : 77
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c. Pengetahuan tanpa mengalami kebodohan sehingga bisa dirumuskan  tidak

ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.37

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat dalam

Ekonomi Islam tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan

dasar:38

a. Agama  (dien)  merupakan  sistem  yang  mengatur  tata  keimanan

(kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata

kaidah  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  manusia  serta

lingkungannya.
b. Hidup  atau  jiwa  (nafs)  yaitu  seluruh  kehidupan  batin  manusia  yang

terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan lain sebagainya.
c. Keluarga  atau  keturunan  (nasl)  adalah  suatu  kumpulan  manusia  yang

dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak

angkat.
d. Harta  atau  kekayaan  (maal) merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat

dihimpun,   disimpan (dipelihara),  dan dapat dimanfaatkan berdasarkan

adat dan kebiasaan.
e. Intelek atau akal  (‘aql) yaitu kemampuan daya berfikir, memahami dan

menganalisis. 

Selanjutnya  ia  menitik  beratkan  sesuai  tuntunan  wahyu  “kebaikan

dunia  dan  akhirat”  merupakan  tujuan  utamanya.  Imam  Al-Ghazali  juga

mendefinisikan  aspek  ekonomi  dari  fungsi  kesejahteraan  sosialnya  dalam

kerangka sebuah hirarki  utilitas  individu dan sosial  yang tripartite  melalui

kebutuhan  (dhoruriyat),  kesenangan  atau  kenyamanan  (hajiyaat)  dan

37Ibid, h. 2.
38Ibid, h. 5.
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kemewahan  (tahsiniyat).  Kunci  pemeliharaan  dari  lima  tujuan  dasar  ini

terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan,

pakaian, dan perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua

kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan

kesukaran dalam hidup.

C. Dampak Corporate Social Responsibility terhadap peningkatan kesejahteraan.

Dampak  menurut  Gorys  Kerap  dalam  Otto  Soemarwoto  adalah

pengaruh  yang  kuat  dari  seseorang  atau  kelompok  orang  di  dalam

menjalankan  tugas  dan  kedudukannya  sesuai  dengan  statusnya  dalam

masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif

maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto menyatakan dampak

adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas.39

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa

dampak  adalah  suatu  perubahan  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  suatu

aktivitas  atau  tindakan  yang  dilaksanakan  sehingga  akan  membawa

perubahan  baik  positif  maupun  negatif.  Terkait  dengan  masalah  pada

penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang

terjadi  akibat  dari  program  CSR  PT  PLN  Distribusi  Lampung  .  Melihat

adanya  dampak dapat  dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum

dan sesudah terlaksanakannya program. Analisis dampak pada penelitian ini

adalah  perbedaan  kondisi  penyelenggaraan  pembangunan  sebelum  dan

sesudah adanya perubahan status tersebut. 

39 Keraf,  Gorys,  “Diksi  dan  Gaya  Bahasa”( Jakarta:  PT  Gramedia  Pustakautama,
1998), h.35
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Menurut Finster busch dan Motz dalam Tangkilisan menyatakan ada

empat  jenis  evaluasi  dampak  berdasarkan  kekuatan  kesimpulan  yang

diperoleh yaitu: 40

1. Evaluasi  single  program  after-only,  dimana  dalam  hal  ini  evaluasi

langsung pembuatan penilaian terhadap tindakan kebijakan (program). 

2. Evaluasi single program before-after, dimana evaluasi ini dilakukan untuk

menutupi kelemahan dari evaluasi single program after-only. 

3. Evaluasi  comparative  after-only, dimana  evaluasi  ini  dilakukan  untuk

menutupi kelemahan evaluasi yang kedua tapi tidak yang pertama. 

4. Evaluasi  comparative  before-after,  dimana  evaluasi  ini  disusun  untuk

melakukan evaluasi dari dampak kebijakan.

Berdasarkan keempat desain evaluasi yang dipaparkan di atas, maka

dalam penelitian ini desain evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah

comparative after-only, artinya evaluasi yang dilihat mengacu pada sesudah

adanya  program  atau  kebijakan.  Program  atau  kebijakan  yang  dimaksud

adalah perubahan program CSR. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan adalah

dengan melihat dampak yang terjadi sesudah adanya Program CSR terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung Agrowidya Wisata Sinar

Harapan.

D. Kerangka Berfikir
Gambar 1. Kerangka berfikir

40 Finsterbusch,  Kurt  dan  Motz,  Annabelle  Bender  “Social  Research  for  Policy
Decisions. Walsworth Publishing Company,” California. 1980,  h.28

Dampak Program CSR PT PLN

Distribusi Lampung

(X)
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Kerangka  pemikiran  dimaksudkan  untuk  menjelaskan,  mengungkapkan

serta menentukan persepsi - persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti

yaitu  bagaimana dampak dari Program CSR PT. PLN Distribusi Lampung (X)

berupa  program  kemitraan  dan  Bina  lingkungan  terhadap  peningkatan

kesejahteraan masyarakat (Y) dalam presfektif  ekonomi Islam lokasi penelitian

terletak pada Kampung Agrodwidya Wisata, Sinar Harapan Rabajasa Jaya

E. aPustaka 
Tinjauan pustaka akan dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas tentang

dampak CSR, antara lain :
Tabel 3

Tinjauan Pustaka

No. Nama Peneliti
dan Judul
Penelitian

Hasil Penelitian Perbedaan

1. Farida,  Analisis
Pengaruh Imple-
mentasi  CSR
Terhadap
Kesejahteraan
Sosial  di  BMT
Harapan  Umat
Kudus

Dari  hasil  penelitian dan
analisis dapat diketahui bahwa
yang pertama,  terdapat penga-
ruh  yang  signifikan antara
Corporate Social Respon-
sibility Goal  (X1) terhadap
kesejahteraan  masyarakat  (Y).
kedua, tidak terdapat pengaruh
yang  signifikan  antara
Corporate  Social  Issue  (X2)

Perbedaan dengan pe-
nelitian  yang  akan
dilakukan  yaitu  objek
penelitian  yaitu  salah
satu  perusahaan
BUMN yaitu pengim-
plementasian CSR PT
PLN  program  PKBL
(Program  Kemitraan
dan Bina Lingkungan)

Peningkatan Kesejahteran
Masyarakat

(Y)

Perspektif Ekonomi Islam

Kemitraan dan Bina

Lingkungan
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terhadap  kesejahteraan masya-
rakat  (Y).  ketiga,  terdapat
pengaruh  yang  signifikan
antara Corporate  Social
Program terhadap  kesejah-
teraan masyarakat (Y).41

dikaji  dalam  perspek-
tif  ekonomi  Islam
dengan  metode  kuali-
tatif.

2. Indah  Elzaputri,
Nur
Yantimustari,
Rofidah,
Dampak
kebijakan
Corporate
Sosial
Responsibility
PT. sukses
mantap sejahtera
terhadap  pem-
berdayaan  ma-
syarakat di Desa
Doro Peti Keca-
matan Pekat
Kabupaten
Dompu.

Hasil  penelitian  ini  dapat
dilihat  bahwa  perusahan
memang benar telah menjalan-
kan  kewajiban  mereka  terkait
tanggung  jawab  sosial
perusahan  untuk  mencapai
sesuatu  kesejaheraan  masya-
rakat namun hal tersebut belum
maksimal  dikarenakan  perusa-
haan  masih  dalam  keaadaan
berkembang.  Terkait  masalah
limbah  yang  meresahkan
masyarakat  sampai  saat  ini
sedang  ditanggulangi  agar
tidak menngu masyarakat yang
ada di desa Doropeti.42

Perbedaan  dengan
penelitian  yang  akan
dilakukan  yaitu  objek
penelitian  yaitu  salah
satu  perusahaan
BUMN  yaitu   peng-
dampakan  CSR  PT
PLN  program  PKBL
(Program  Kemitraan
dan  Bina  Lingkungan
dikaji  dalam  pers-
pektif ekonomi Islam.

3. Ni  Putu
Yeniastiti,  Putu
Wenisaitri,
Pengaruh  Co-
porate  Sosial
Responsibility
terhadap  kese-
jahteraan  ma-
syarakat  dan
citra perusahaan

Penelitian  ini  menguji  pe-
ngaruh  Corporate  Sosial
Responsibility terhadap  kese-
jahteraan masyarakat  dan sitra
perusahaan.  Perusahaan  yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah Hardys group Denpasar.
Yang telah menerima penghar-
gaan CSR kota denpasar 2013-
2014.  Pengumpulan  data  yang
dilakukan  dengan  menyebar
kuesinoner  kepada masyarakat
mengenai , CSR, kesejahteraan
masyarakat,  dan  citra  perusa-
haan. teknik pengumpulan data
menggunakan  kuisioner.  hasil
pengujian  hipotesis  menemu-

Perbedaan dengan pe-
nelitian  yang  akan
dilakukan  yaitu  tidak
adanya  variable  citra
perusahaan. Objek pe-
nelitian  yaitu  salah
satu  perusahaan
BUMN  yaitu   peng-
dampakan  CSR  PT
PLN  program  PKBL
(Program  Ke-mitraan
dan Bina Lingkungan)
terhadap kesejahteraan
masyarakat  dikaji  da-
lam  perspektif  eko-
nomi Islam. 

41 Farida,  “Analisis Pengaruh Implementasi  CSR Terhadap Kesejahteraan Sosial DI
BMT Harapan Umat Kudus”, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014).

42   Indah Elza Putri, Nuryanti Mustari, Rofidah,“Implementasi Kebijakan Corporate
Sosial Responsibility PT. Sukses Mantap Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”, Jurnal Komunikasi dan Organisasi(JKO), Vol No.
1(Februari, 2019) h. 25
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kan  bahwa  CSR  berpengaruh
negatif  terhadap  kesejahteraan
masyarakat,  dan  CSR  ber-
pengaruh positif terhadap citra
perusahaan.43

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

a. Sejarah PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung 

Sebelum terbentuknya  PT PLN (Persero) Wilayah Lampung,  kelistrikan

seluruh  provinsi  Lampung  dijalankan  oleh  Cabang  Tanjung  Karang  dibawah

koordinasi PT PLN (Persero) Wilayah IV. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi

sektor  Ketenagalistrikan  maka  PT PLN (Persero)  Wilayah  IV dirubah  melalui

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001 menjadi PT

PLN 66  (Persero)  Unit  Bisnis  Sumatera  Selatan,  Bengkulu,  Bangka  Belitung,

Jambi,  Lampung  (UB SB2JL)  pada  28  Mei  2001.  Dalam Keputusan  tersebut

termuat rencana pembentukan Unit Bisnis tersendiri untuk Lampung & Bangka

Belitung. Pada 1 Juni 2001 ditunjuklah Manager Wilayah Usaha Lampung yang

bertugas  mengelola  dan  bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  pengusahaan

kelistrikan Provinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direksi PT

PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis

SB2JL  melalui  Keputusan  GM  PT  PLN  (Persero)  Unit  Bisnis  SB2JL  No.

43 Ni Putu Yeni Astiti Putu Wenny Saitri, “Pengaruh Corporate Social Responsibility
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Citra Perusahaan”.(Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan
Vol.12. No.2 Juli 2016)
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011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001  membentuk  Tim  Pemisahan  Wilayah  Kerja

antara PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL dengan Wilayah Kerja Unit Bisnis

Lampung & Bangka Belitung pada 16 Desember 2001. 

Tujuan  dibentuknya  Unit  Bisnis  Lampung  adalah  untuk  meningkatkan

efisiensi  pelayanan  kepada  pelanggan  serta  mengantisipasi  perkembangan

kelistrikan di Provinsi Lampung. Untuk mempercepat proses pembentukan unit

bisnis ini, 3 Januari 2002 dilaksanakan penandatanganan pelimpahan wewenang

dan  aset  dari  GM  PT  PLN  (Persero)  UB  SB2JL  kepada  Manager  PT  PLN

(Persero)  Wilayah  Usaha  Lampung  di  Jalan  Gatot  Subroto  No  30  Bandar

Lampung.

Wilayah  kerja  PT  PLN  (Persero)  Wilayah  Usaha  Lampung  meliputi

Provinsi  Lampung  dengan  unit  pelaksana  Cabang  Tanjung  Karang.  Dalam

perkembangannya  PT PLN  (Persero)  Wilayah  Usaha  Lampung  berubah  nama

menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan

Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 085.K/010/DIR/2002 tanggal 25 Juni 2002. 

PT PLN (Persero) Wilayah Lampung terus berbenah dan mengembangkan

organisasinya melalui pemekaran unit – unit pelaksana baru. Cabang Tanjung 67

Karang  yang  dahulu  area  kerjanya  mencakup  seluruh  Provinsi  Lampung  kini

dipecah  menjadi  3  Cabang.  Dengan tambahan  dua  cabang  baru  yakni  Cabang

Kota Bumi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor.

256.K/010/DIR/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Cabang Metro yang ditetapkan

melalui  Keputusan  Direksi  PT  PLN  (Persero)  Nomor.  257.K/010/DIR/2003

tanggal 15 Oktober 2003.
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Dikarenakan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tidak lagi  mengelola

pembangkit  maka  melalui  Keputusan  Direksi  PT  PLN  (Persero)  Nomor.

440.K/010/DIR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 maka sejak 1 Januari 2013PT PLN

(Persero)  Wilayah  Lampung  resmi  berubah  nama  menjadi  PT  PLN  (Persero)

Distribusi Lampung diikuti dengan perubahan nama PT PLN (Persero) Cabang

Kotabumi,  Metro  &  Tanjung  Karang  melalui  Keputusan  Direksi  PT  PLN

(Persero) Nomor. 530, 531 dan 532.K/010/DIR/2012, menjadi PT PLN (Persero)

Area Kotabumi, Metro & Tanjung Karang. 

Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem dan memperbaiki kualitas

jaringan distribusi di  lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung,  maka

dibentuklah  PT  PLN  (Persero)  Area  Pengatur  Distribusi  melalui  Keputusan

Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 026.K/010/DIR/2013 tanggal 16 Januari 2013

dengan fungsi dan tugas pokok mengelola operasi sistem distribusi, Gardu Induk,

Scada dan telekomunikasi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung

secara  efisien  dan  efektif  guna  menjamin  mutu  dan  keandalan  sistem

pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit. 

b. Visi Misi Tugas dan Fungsi PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung 
1) Visi

Diakui  sebagai  perusahaan  kelas  dunia  yang  bertumbuh  kembang,

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

2) Misi 

Misi Perusahaan: 
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a) Menjalankan  bisnis  kelistrikan  dan  bidang  lain  yang  terkait,

berorientasi  pada  kepuasan  pelanggan,  anggota  perusahaan  dan

pemegang saham, 
b) Menjadikan  tenaga  listrik  sebagai  media  untuk  meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat,
c) Mengupayakan  agar  tenaga  listrik  menjadi  pendorong  kegiatan

ekonomi, 
d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

3) Tugas dan Fungsi 

PT  PLN  (Persero)  Distribusi  Lampung bertugas  dan  berfungsi

mengelola  pendistribusian  dan  penjualan  tenaga  listrik  kepada

pelanggan listrik di provinsi Lampung. 

c. Sekilas Wilayah Usaha PT. PLN (persero) Distribusi Lampung 

Wilayah  usaha  PT  PLN  (Persero)  Distribusi  Lampung  dibagi  menjadi

beberapa Distribusi yakni : 

1) PLN Area Tanjung Karang 
2) PLN Area Metro 
3) PLN Area Kotabumi

d. PLN peduli 

Meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dan  memperluas  lapangan  kerja

dengan  mengdampakkan  praktik  GCG  guna  memposisikan  perusahaan

yangmemiliki makna keberadaan di masyarakat (lingkungan) yang pada akhirnya

dapat  meningkatkan  citra  perusahaan.  Tujuan  Pelaksanaan  Program  Bina

Lingkungan (PBL)/ program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L):

1) Untuk  meningkatkan  citra  PT  PLN  (Persero)  dan  untuk  mendapatkan

dukungan keberadaan PLN.
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2) Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  serta  melakukan  penyuluhan  agar

masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki

instalasi tersebut. 

Pengembangan  bina  lingkungan  oleh  PT  PLN  masuk  dalam

program PLN Peduli yang di dalamnya memiliki banyak kegiatan program

salah satunya kemitraan dalam bina lingkungan.

a) Program Kemitraan (PK)

Program  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  selanjutnya

disebut PK adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil

agar menjadi tangguh dan mandiri. Adapun dana PK bersumber dari:

(1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%.
(2)   Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana

Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
(3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program  Kemitraan  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  sosial

perusahaan  Corporate  Social Responsibility (CSR) dari  PT  PLN

(Persero) terhadap Mitra Binaan/Masyarakat  berupa penyediaan tenaga

listrik di area sekitar kegiatan Perusahaan serta mempunyai obyek Mitra

Binaan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UKM).
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b) Program Bina Lingkungan

Diberikan  untuk  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  di

wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa Community Relation,

Community  Service,  Community  Empowerment serta  bantuan pelestarian

alam.Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut:

(1) Community  Relations:  adalah  kegiatan-kegiatan  menyangkut

pengembangan  kesepahaman  melalui  komunikasi  dan  informasi

kepada Para Pihak yang terkait (pemangku kepentingan)

(2) Community  Services :  adalah  program  bantuan  yang  diberikan

dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.

c) Lingkungan Hidup

Dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya  PT  PLN  (Persero)  selalu

berusaha  untuk  memenuhi  ketentuan  yang  disyaratkan  dalam  peraturan

perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  hidup.Program  kegiatan  yang

telah dan sedang dilaksanakan PLN di bidang lingkungan hidup, antara lain:

(1)Melaksanakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup.

(2)Mengikuti  program  peduli  lingkungan  global/pelaksanaan Clean

Development Mechanism (CDM).

(3)Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

2. Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan 

a. Kerjasama Proyek Kampung Sinar Harapan Jaya
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Kampung Sinar Harapan, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa,

Bandar  Lampung,  dijadikan  Kampung  Wisata  Agro  sejak  tahun  2016.

Program ataupun proyek  ini  adalah  proyek  bersama  PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung melalui PLN Peduli Bersama dan Universitas Bandar

Lampung (UBL) serta Komunitas Masyarakat  Kampung Sinar Harapan,

Rajabasa Jaya.

Kampung Agrowidya Wisata memiliki visi, misi serta tujuan dalam

pembangunannya.  Visi   Kampung Agrowidya Wisata adalah terwujudnya

masyarakat  pertanian  lebih  cerdas,  terampil,  mandiri,  produktif  dapat

meningkatkan kesejahteraan dan selalu mengembangkan diri secara positif

sesuai  dengan  teknologi  yang  berkembang.  Misi  Kampung  Agrowidya

Wisata  adalah  memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  petani  dan  masyarakat

pedesaan  dalam  kebutuhan  informasi  dan  teknologi  pertanian  untuk

kesejahteraan hidup petani dan organisasi petani.  . Sedangkan tujuan dari

dibentuknya  kampung  tersebut  adalah  meningkatkan  taraf  hidup  dan

tingkat perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan desa wisata yang

berbasis alam, budaya, pertanian dan pendidikan.

b. Deskripsi Umum Kampung Sinar Harapan

1) Hasil Analisis Kondisi Kampung

Berdasarkan  hasil  survei  yang  telah  dilakukan  dapat  dijelaskan

deskripsi  umum  kampung  Sinar  Harapan  Jaya  sebagai  Kampung

Agrowidya Wisata yaitu RT 08, 09, 10 sebagai berikut

a) Nama Kampung
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Kampung Sinar Harapan Jaya Kecamatan Rajabasa Jaya.

b) Batas Wilayah

Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan Jaya memiliki batas

– batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Selatan 

Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Selatan 

Sebelah Barat : RT 07

Sebelah Selatan : Kelurahan Labuhan Dalam

2)  Keadaan sosial

a) Penduduk

Jumlah penduduk RT 08, 09, 10 sebagai Kampung Agrowidya

Wisata  : terdiri  dari 318 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah

penduduk 1.061 Jiwa   yang terdiri  dari 538 laki-laki dan 523

jumlah penduduk perempuan. Penduduk Kampung  Agrowidya

Wisata  memiliki  beberapa   agama. Adapun persentase jumlah

pemeluk  agama  kampung  Sinar  Harapan  Jaya  yang  menjadi

kampung Agrowidya Wisata diantaranya.

Table 4
Persentase Jumlah Penduduk Menurut  Agama
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No. Agama
RT 08 RT 09 RT 10 Jumlah

pemeluk
agama

PresentaseL P L P L P

ISLAM 178 205 111 117 158 154 923 97.5%
KRISTEN 1 1 0 0 1 2 5 0.5%
KATOLIK 0 0 5 6 0 0 11 1.2%
HINDU 2 1 0 0 2 3 8 0.8%
BUDHA 0 0  0  0  0  0   0 0
KONGHUCU 0 0  0  0  0  0  0 0

JUMLAH 181 207 116 123 161 159 947 100%
Jumlah
Keseluruhan
Penduduk

388 239 320 947 100%

Sumber : diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas, menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk

Sinar Harapan Jaya adalah muslim, dengan jumlah pemeluk agama Islam sebesar

97.5% dan disusul dengan agama Katolik 1.2% , Hindu 0.8% serta Kristen yaitu

0.5%

b) Usia 

Penduduk  Kampung  Agrowidya  Wisata  berdasarkan  tingkatan

usia.

Tabel 5
Presentase Penduduk Berdasarkan Usia

No.
Usia

(Tahun)
RT 08 RT 09 RT 10

Jumlah Presentase
L P L P L P

1. 0-14 45 40 37 29 36 32 219 20.5%
2. 15-59 160 148 149 139 109 120 825 77.2%
3. >60 2 6 5 2 3 6 24 2.3%

Jumlah 401 361 306 1.068 100%

Berdasarkan tabel 5 di atas, menjelaskan berdasarkan tingkatan usia, dapat

dketahui bahwa jumlah  penduduk di kampung Agrowidya wisata   berusia  0-14

tahun berjumlah 219 jiwa dengan presentase 20.5%, usia 15-59 tahun adalah usia
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kerja   berjumlah  825  jiwa  dengan  presentase  77.2%,  dan  >60  tahun  (bukan

angkatan kerja ) berjumlah 24 jiwa dengan presentase 2.3%.

c) Tingkat Pendidikan

Selain jumlah peduduk berdasarkan usia  dan agama, Kampung

Agrowidya Wisata Sinar Harapan Jaya memiliki jumlah tingkat

pendidikan  yang  mayoritas  penduduknya  menyandang  ijasah

SD  hingga sarjana. Adapaun  tabel  jumlah  persentase  tingkat

pendidikan di Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan Jaya

diantaranya.

Table 6
Tingkat Pendidikan

No Tingkat
Pendidikan

RT 08 RT 09 RT 10 Jumlah Persentase 

1. Belum sekolah 15 9 10 34 6.5%
2. TK 32 19 18 69 13.2%
3. SD/sederajat 51 27 37 115 22%
4. SMP/sederajat 57 27 36 120 23%
5. SMA/sederajat 44 43 56 143 27.4%
6. Akademi 7 3 12 22 4.2%
7. Sarjana 7 5 7 19 3.7%

Jumlah Keseluruhan 213 133 176 522 100%
Sumber : diolah peneliti, 2019

Berdasarkan table  6  diatas,  tingkat  pendidikan  kampung  Agrowidya

Wisata Sinar Harapan Jaya penduduk paling banyak berpendidikan hanya sampai

tingkat SMA, yaitu sebesar 143 jiwa dengan persentase hingga 27.4%. Sedangkan

tingkat pendidikan yang paling minim adalah tingkat sarjana yaitu sebanyak  19

jiwa dengan  persentase  hanya  3.7% dari  522 jiwa.  Oleh  karenanya  penduduk

kampung  Agrowidya  Wisata  Sinar  Harapan  Jaya  perlu  memajukan  tingkat
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pendidikan masyarakat  supaya tidak tumpang tindih dengan tingkat  pendidikan

penduduk  kampung  lain  dan  masyarakat  dapat  sejahtera  dalam  pendidikan

maupun ekonomi.

d) Mata Pencaharian

Penduduk Kampung Agrowidya Wisata Sinar Hrapan Jaya terdiri

dari 3 RT yaitu  RT 08, 09, dan 10. Adapun penduduk tersebut

memiliki  beberapa  pekerjaan/mata  pencaharian  berbeda-beda

yang terdiri  dari diantaranya yaitu  petani,  pengusaha/pedagang,

PNS/Polisi/TNI,  karyawan,  dan  buruh sera  pensiunan.  Adapun

tabel persentase mengenai mata pencaharian di kampungg Sinar

Harapan Jaya diantaranya 

Table 7
Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan RT 08 RT 09 RT 10 Jumlah Persentase
1 Petani 44 8 14 66 25.7%
2 Pedagang/pengusaha 12 10 7 29 11.3%
3 Karyawan/TKI 6 5 1 12 4.7 %
4 PNS/Polisi/TNI 19 11 9 39 15.2%
5 Buruh 15 48 44 107 41.6%
6. Pensiunan 1 1 2 4 1.5 %

Jumlah 97 83 77 257 100%
Sumber : diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 7  diatas, dapat  dijelaskan  bahwasannya  jumlah  mata

pencaharian  paling  tinggi  untuk  masyarakat  Agrowidya  Wisata  Sinar  Harapan

Jaya  adalah  buruh  dengan  jumlah  107  jiwa  yang  berprofesi  sebagai  buruh

sedangkan  jumlah  paling  rendah  terletak  pada  mata  pencaharian  sebagai

pensiunan  yaitu  sebanyak  4  jiwa  dengan  persentasi  hanya  1.5%  dari  257

penduduk yang tinggal di kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan Jaya. Oleh
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karenanya,  kampung  tersebut  sangat  cocok  dilakukan  program pengembangan

Kampung Agrowidya Wisata yang memanfaatkan lahan perkarangan rumah yang

luas  sebagai  lahan  pertanian/perkebunan dapat  menambah  pendapatan  karena

mayoritas mata pencaharian masyarakat buruh.

c. Data responden berdasarkan kriteria program CSR

Tabel 8
Deskripsi Responden Berdasarkan Kriteria Program CSR

No. Kriteria Responden Pengelola Program
1. Humas PT PLN 

Distribusi Lampung
Ibu Santi 

2. Manager Pelaksana 
Program CSR

Ibu Ir Indriati A. Gultom MM.

3. Penyuluh dari Dinas 
Pertanian

Ibu Susiowati

4. Program Hidroponik Dan
Pekarangan Kreasi

Suyut (Ketua pokdarwis)
Mukayat
Riyadi
Juli 
Turiyah (Ketua KWT)
Dwi
Firman 
Sigit

Zulheqi
Jami
Suyanto
Waluyo  
Supangat
Sri 
Arianto 
Suyanto 
Turmiyati

5. Program Bioflok Air 
Tawar

1. Ardi (Ketua program 
CSR)

2. Paryadi 
3. Romli
4. Udin
5. Sumadi
6. Sutrisno

7. Maryo
8. Panggi 
9. Sudarno
10. Sumarmo
11. Wahyudi
12. Sisyono
13. Arif 

6. Program Biogas 1. Suyut 
2. Sisyono  

7. Program Rumah Cacing Ardi 
8. Program Rumah Edukasi Ardi 
9. Program Rumah Padi Sutris

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2019
Dari tabel diatas peneliti mengambil 30 sampel sesuai kriteria yang telah

ditentukan  oleh  peneliti  sehingga  memudahkan  peneliti  dalam  mencari  data
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penelitian. Penelitian mengambil nasarumber dari pemberi program dan pelaksana

program,  sampel  diambil  dari  30  penerima  program  CSR,  karena  masyarakat

adalah objek dalam penelitian ini.

3. Sejarah Program Bina Lingkungan Agrowidya Wisata

Program ini merupakan bentuk program dari PT PLN yang disebut dengan

Program Lampu Kita Agrowidya Wisata. Program tersebut dirintis  sejak tahun

2015,  dan  2017  telah  menjadi  tahun  ketiga  untuk  pelaksanaan  program

tersebut.Setiap tahunnya perencanaan program memiliki pergantian tujuan sasaran

supaya keberhasilan proram terlaksana dengan baik.

Program tahun pertama dilakukan di dua kelurahan yakni Rajabasa  Jaya

dan Rajabasa Induk dengan berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan potensi

Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk tahun kedua, berfokus pada pemberian

fasilitas sehingga masyarakat  dapat  memanfaatkannya  sesuai  dengan pelatihan

yang  didapatkan  pada  tahun  pertama. Tahun  kedua  ini  program sudah  masuk

dalam  pembentukan  ekowisata  dan  pada  tahun  ketiga  ini  merupakan  tahun

pemantapan  (pemantapan  ekowisata)  bagi  masyarakat  binaan,  yakni  dengan

melengkapi fasilitas.

Sistem pengelolaan Kampung Agrowidya Wisata yang berbasis kelompok

masyarakat  dan  terbentuk  dari  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  dengan

organisasi yang terdiri dari pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara) yang

dilengkapi dengan seksi-seksi. Adapun struktur organisasi dari Pokdarwis tersebut

diantaranya:

Gambar 2. Struktur Organisasi
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B. Deskripsi data CSR Lampu Kita

Table 9

Pencapaian Program CSR Kampung Agro Widya Wisata Tahun 2015 – 2017

Tahun Pencapaian Keterangan

2015

1. Pelatihan Koperasi Syariah Pembentukan Koperasi Syariah
2. Pelatihan Sadar Listrik Sosialisasi Penggunaan Listrik
3. Pelatiahan  Pemanfaatan  Lahan

Perkarangan
Sosialisasi

4. Pelatihan Pembesaran Sidat Sosialisasi Dan Pengaplikasian 
5. Bantuan  Pengadaan  Bibit

Sayuran dan Polybag 
300 Unit 

6. Pelatihan Biogas Sosialisasi  Dan  Pelatihan  Dari
Rumah Biru

7. Bantuan dua Reaktor Biogas 2 Unit
8. Temu Usaha Temu  Usaha  Lokasi  Lapangan

Kampong Agrowidya Wisata
9. Bantuan Alat Potong Rumput 1 Unit 
10. Bantuan  Pengadaan  Alat  dan

Bibit Hidroponik
30 Unit Tahap 1

11. Pembuatan Rumah Padi 1 Unit

2016 1. Bantuan  Pengadaan  Rumah
Cacing

1 Unit

2. Bantuan  Pengadaan  Alat  Dan
Bibit Hidroponik 

Tahap 2 (Finalisasi Sebanyak 45
Unit)

3. Bantuan Pengadaan Rumah Ikan 9 Unit
4. Bantuan  Pengadaan  Rumah

Edukasi
1 Unit

5. Bantuan  Pengadaan  Pembuatan 1 Gapura

Ketua
Suyut

Sekertaris
Turiah

Bendahara
Jamik

Anggota
Susi

Anggota
Sukartih
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Gapura Agrowidya Wisata
6. Bantaun Pembauatan Pagar Bantuan Material
7. Bantuan  Bibit  Tanaman  Dan

Polybag
300 Unit

8. Soft Launching
9. Bantuan Pengadaan Meja Rapat

Dan Kursi Rumah Edukasi 
3 Meja Rapat 30 Kursi 

10. Bantuan  Pengadaan  LCD
Projector Rumah Edukasi

1 Unit LCD

11. Bantuan  Pengadaan  Laptop
Rumah Edukasi

1 Unit Laptop

2017

1. Bantuan  Pengadaan  Bibit  Dan
Penanaman Buah Naga

450 Batang

2. Bantuan  Pengadaan  Bibit
Toggak Kayu Penanaman Buah
Naga Pada Rumah Warga

150 Batang

3. Bantuan  Pengadaan  Tiang
Listrik

30 Unit

4. Bantuan  Pengadaan  Bibit  Dan
Polybag

150 Unit

5. Bantuan  Pengadaan  Bibit  Dan
Polybag

150 Unit 

6. Bantuan  Pembuatan  Lokasi
Selfie

36 Lokasi

7. Bantuan  Pengadaan  Rumah
Kelinci-Kelinci

1 Unit Rumah Kelinci 

Sumber : Dokumen Akademisi UBL, diolah Peneliti 2019. 

Dari tabel 9 diatas, pencapaian program CSR Lampu Kita yaitu:

1) Kemitraan 

a. Pelatihan 

1) Pelatihan dan sosialisasi koperasi syariah

Pelatihan dan sosialisasi tentang koperasi syariah dari pihak UBL dan

PLN serta dihadiri oleh warga Kampung Agrowidya Wisata.  Sosialisasi ini

membahas tentang bagaimana sistem koperasi yang baik dan sesuai dengan

syariat  Islam,  manfaat  dari  sosialisasi  koperasi  syariah  diharapkan  dapat

membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota,
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meningkatkan  kesejathetraan  sosial  ekonomi  masyarakat,  membuka  dan

memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat luas.

Hasil  wawancara  peneliti  mendapat  informasi  mengenai  peran

masyarakat  dari  Ibu  Susiowati  selaku  penyuluh  dari  Dinas  Pertanian

mengenai kegiatan pengembangan Agrowidya Wisata Harapan Jaya melalui

wawancara yaitu : 

“….Perkembangan  program  Agrowidya  Wisata  sejauh  ini  terlihat  sangat
berkembang  dan antusias  masyarakat  khususnya  warga  yang  tergabung di
gapoktan  dan ibu-ibu KWT itu  sangat  antusias,  sehingga sasaran program
cukup tercapai”44

Senada  dengan  pernyataan  manager  pelaksana  program  dari  pihak

UBL yaitu  Ibu  Ir.  Indriati  A.  Gultom,  MM.   Pengembangan  Agrowidya

Wisata tersebut dianggap sudah berjalan baik karena menghasilkan manfaat. 

“Dengan  dibuatnya  koperasi  yang  langsung  dikelola  masyarakat  supaya
masyarakat  bisa  mandiri  dan  bisa  bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai
simpanan sehingga bisa menolong perekonomian warga nantinya dan koprasi
tersebut  bersifat  syariah  dan ada  iuran  perbulan  Rp 10.000 dan wajib  Rp
100.000 jadi isilahnya tabungan.”45

2) Pelatihan sadar listrik 

Peneliti  mendapatkan  informasi  dari  informan  penelitian  ini  yaitu

wawancara dengan Warga Kampung Agrowidya Wisata bernama Sri.

“Kami  mendapatkan  sosialisasi  tentang  sadar  lisrik  dan  cara  yang  lebih
efektif dalam menggunakan listrik. Pelatihan ini diadakan disalah satu rumah
warga Kampung Agrowidya Wisata dengan Narasumber dari pihak PLN dan
pihak UBL dan dihadiri  oleh warga Kampung. Sosialisasi ini menghimbau
warga untuk tidak mencuri listrik, dan menggunakan listrik secara berlebihan.
Serta  menghimbau  warga  untuk  mengikuti  segala  peraturan  yang  ada

44 Susiowati,wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Agustus 2019
45Ir.  Indriati A. Gultom, MM , wawancara denga penulis.bandar lampung, 23 Agustus

2019
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melakukan alih listrik pintar (token) dan melakukan pembayaran listrik tepat
pada waktunya” 46

Selain  tujuan  utama  sosialisasi  adalah  penyadaran  terhadap

pentingnya listrik, pihak PLN juga dapat memberikan kesadaran masyarakat

mengenai  sulitnya  mengelola  sumber daya  alam agar menjadi  listrik. Oleh

karenanya  himbauan  dapat  diterima  masyarakat  karena  dengan  adanya

program  tersebut  dapat  membantu  warga  untuk  menciptakan  lapangan

pekerjaan, sehingga program tersebut saling timbal balik.

3) Pelatihan pemanfaatan lahan perkarangan, bantuan bibit dan  polybag.

Hasil  pelatihan  pemanfaatan  pekarangan  terlihat  bahwa masyarakat

Kampung  Agrowidya  Wisata  Sinar  Harapan  Jaya  yang  mendapatkan

sosialisasi  serta  pelatihan  tentang  pemanfaatan  lahan  pekarangan  dari

beberapa  narasumber  antaralain:  Dinas  pertanian, dan  UBL.  Pelatihan  ini

memberikan  berbagai  infomasi  mengajak  masyarakat  untuk memanfaatkan

lahan pekarangan yang sempit, seperti yang di sampaikan oleh informan yaitu

Ibu  Sri sebagai  warga  mayarakat  yang  mengelola  pemanfaatan  lahan

perkarangan di kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan.

“Kegiatan yang di fasilitatori langsung oleh Dinas Pertanian dan didampingi
oleh pihak UBL ini bertujuan untuk memuhi kebutuhan pangan masyarakat
dan  gizi  melalui  optimalisasi  pekarangan  secara  ramah  lingkungan,
mengajarkan  masyarakat  untuk  lebih  antusias  dalam  membudidayakan
tanaman  pangan,  buah,  sayuran  dan  diharapkan  dapat  mengembangkan
kegiatan  ekonomi  produktif  keluarga  sehingga  mampu  meningkatkan
kesejahteraan  keluarga  dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan
sehat secara mandiri.”47 

46 Sri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 25Agustus 2019
47 Sri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 25 Agustus 2019
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Sama halnya  dengan yang  dikatakan  oleh  Ibu Turiyah  ketua KWT

mengenai hubungan antar PLN dengan Kampung Agrowidya Wisata.

“Kampung  Agro  Widya  Wisata  mendapat  CSR  alat  dan  bibit  hidroponik
sebanyak 30 unit sekaligus mengaplikasikan penerapan tanaman hidroponik
tahap 1 secara langsung yang diikuti oleh sepuluh warga Kampung. Selain itu
juga,  kampung  kita  mendapat  batuan berupa rumah  padi.  Jadi  pihak PLN
berperan sebagai penunjang sarana prasarana dan jarang datang langsung ke
sini”48

4) Pelatihan Ikan Sidat

Informasi yang didapat  dari  Pak Ardi  Kinarto  sebagai  Ketua

Agrowidya  Wisata  Kampung  Sinar  Harapan  Jaya  yaitu  informasi  seputar

manfaat  kegiatan  pelatihan  pemanfaatan  ikan  sidat  untuk  kesehatan  yaitu

antara lain : 

“Selain pemanfaatan perkarangan untuk kebun sayuran,  ada juga pelatihan
budidaya  ikan sidat.  Ikan tersebut di  budidayakan karena banyak manfaat.
Hal  ini  dilakukan  karena  merupakan  salah  satu  pemanfaatan  lahan
perkarangan dengan cara budidaya. Pengembangan ini dilaksanakan bersama
pihak UBL sebagai fasilitator pembelajaran” 49

5) Pelatihan Biogas dan bantuan 2 reaktor Biogas 

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  Agrowidya  Wisata

Kampung Sinar Harapan Jaya  Bapak Ardi Kinarto menjelasankan mengenai

peran PLN sebagai fasilitator sarana-prasarana:

“Bantuan Reaktor Biogas Kampung Agro Widya Wisata mendapatkan CSR
berupa 2 unit alat reaktor biogas.Kampung Agro Widya Wisata mendapatkan
bantuan  alat  potong  rumput  sebanyak  1  unit  alat,  yang  diharapkan  dapat
membantu  dan  mempercepat  kegiatan  masyarakat  Kampung  Agrowidya
Wisata” 50

48 Turiyah, wawancara dengan penulis, Bandar Lamapung, 20 Agustus 2019
49 Ardi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung,  23 Agustus 2019
50 Ardi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung,  20 Agustus 2019
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Adapun  tambahan  informasi  dari  bapak  Suyut  selaku  ketua  Gapoktan

mengenai pelaksanaan program yaitu 

“Kampung  Agro  Widya  Wisata  Sinar  Harapan  Jaya  juga  mendapatkan
sosialisasi  dan pelatihan  biogas  dengan narasumber  Rumah Biru (program
biogas)  dari  pihak UBL tentang apa itu  biogas dan beberapa manfaat  dari
biogas.”51

b. Pembinaan 

1) Rumah padi 

Program CSR berupa rumah padi yang bertujuan untuk dimana desa

wisata di perkotaan juga dapat memberikan pembelajaran budidaya padi, dari

menanam sampai  panen padi.  Hal  di  atas diperkuat  dengan informasi  dari

informan penelitian yaitu dengan bapak Suyut sebagai ketua Gapoktan,

“Warga  Kampung  Agro  Widya  Sinar  Harapan  ini  mendapatkan  CSR dari
PLN satu  unit  rumah  padi  dari  PLN yang  digunakan  untuk pembelajaran
budidaya padi dari proses awal menanam padi, perawatan, hingga panen padi,
pemberian  rumah  padi  atau  lumbung  padi  digunakan  untuk  kepentingan
petani sawah, ada juga pelatihan dari Dinas Pertanian ada juga kita praktek
bersamaan dalam mengelola lahan sawah dengan bekal ilmu pengalaman”52

Pengakuan  bapak  Suyut  selaku  ketua  Gapoktan  diatas  mengenai

pemeliharaan serta  pemanfaatan  dilakukan  dan  dipertanggung jawabkan

secara bersama untuk mengasilkan manfaat. 

2) Rumah Edukasi

Rumah  tempat  proses  pembelajaran  yang  betujuan  untuk

mengembangkan  potensi  pada  masyarakat  dan  mewujudkan  proses

pembelajaran  yang  lebih  baik dengan  metode  praktek  langsung  yang

51 Suyut, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 20 Agustus 2019
52 Suyut, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 20 Agustus 2019
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diharapkan,  masyarakat  menambah  pengalaman  melalui  interaksi  langsung

dengan objek. 

3) Rumah Cacing 

Rumah  cacing  adalah  tempat  untuk  pembuatan  pupuk kompos  dan

produksi  cacing  tanah  (Lumbricus  rubellus)  dengan  menggunakan  media

kotoran sapi. Masyarakat memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi produk

yang  menghasilkan  bagi  masyarakat,  disamping  membuka  lapangan

pekerjaan  serta  dapat  melestarikan  lingkungan  dengan  pengolahan  limbah

feses sehingga memiliki nilai jual. Hasil dari produksi cacing akan dijual ke

pabrik  kosmetik  dan  pabrik  pakan  ternak  yang  digunakan  untuk  dapat

meningkatkan perekonomian.

Penjelasan oleh Bapak Ardi Kinarto tentang program CSR : 

“Tentang  program rumah  edukasi  dan  cacing,  PT PLN membantu  berupa
sarana  dan  prasarana  sehingga  dapat  berjalan,  tetapi  sekarang  hanya
bangunannya saja, kalau rumah edukasi masih dipergunakan apabila ada rapat
atau  ada  yang  ingin  penelitian,  kalau  rumah  cacing  tinggal  bangunannya
karena kurang di pengelolaannya.”53

4) Rumah ikan (bioflok)

Rumah ikan adalah budidaya ikan dalam kolam yang  bisa diterapkan

di halaman rumah. Ditambah dengan penjelasan oleh Bapak  Ardi Kinarto: 

“Bantuan  Pengadaan  rumah  ikan  pada  Kampung  Agrowidya  Wisata  ini
didapatkan dari CSR kita yaitu PLN dan dilengkapi dengan mendatangkan
anggota rumah bioflok dari Kemiling Bandar Lampung dan diikuti oleh 25
orang perwakilan warga Kampung,  Penerapan teknologi ini terbukti  efektif
dan  efisien  dalam  penggunaan  sumber  daya  air  dan  lahan  serta  adaptif
terhadap perubahan iklim”54

53Ardi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung,  20 Agustus 2019
54 Ardi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung,  20 Agustus 2019
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Menurut  penjelasan  bapak  Ardi  dengan  mengikuti  pelatihan  langsung  di

kemiling,  sehingga  masyarakat  mengerti  bagaimana budidaya  bioflok dan

dapat langsung menerapkan program tersebut di pekarangan rumah.

c. Pendampingan 

1)  Temu usaha 

Masyarakat  Kampung  Agrowidya  Wisata  mengadakan  temu  usaha

yang diadakan di lapangan Kampung Agrowidya Wisata, dan dihadiri pihak

Universitas  Bandar  Lampung,  penyedia  modal  kerja  salah  satunya  adalah

perwakilan pihak Bank BRI. Temu usaha diharapkan dapat membantu warga

Kampung  dalam mempromosikan  produk  mereka  dan  dapat  terjalin  kerja

sama antara pemilik modal kerja, perusahaan, dan petani.

Sama halnya dengan pernyataan bapak Suyut ketua Gapoktan Sinar

Harapan Jaya, yaitu:

“Temu  usaha  yaitu  tempat  untuk  mempertemukan  sesuai  dengan  bidang
penyalurannya, misalnya kita petani di pertemukan dengan pihak rumah sakit
untuk dapat memasok beras disana, jadi temu usaha adalah jalan penyaluran
yang  harapannya  bisa  mempermudah  kita  dalam penyaluran  serta  sebagai
tempat memprosikan hasil dari produksi  Kampung Agrowidya Wisata.”55

Dari  wawancara  diatas  temu  usaha  sangat  bermanfaat  sebagai  jalan

penyaluran yang dapat membantu memprosikan produk masyarakat.

55 Suyut, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 28 Agustus 2019
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2.  Bina Lingkungan 

a. Kesehatan 

Pemanfaatan  pekarangan  yang  luas  dimiliki  oleh  masyarakat  agrowidya

wisata dikelola dan dimanfaatkan dengan menanam sayuran di polybag atau

dengan sistem hydroponik serta pemanfaatan kolam ikan.

b. Pendidikan 

Pengembangan sarana dan prasarana seperti dibangunnya rumah ikan, rumah

hydroponik, rumah padi, rumah cacing dan rumah edukasi berguna sebagai

tempat  pendidikan  untuk  mengembangkan  potensi dengan  metode  praktek

langsung  yang  diharapkan,  masyarakat  menambah  pengalaman  melalui

interaksi langsung dengan objek. 

c. Pembangunan

Bantuan  pengadaan  tiang  listrik  dikampung  Agrowidya  wisata  sebagai

penerangan  dimalam hari,  serta  didirikannya  gapura  Kampung  Agrowidya

Wisata  sebagai  salah  satu  cara  untuk  membangun  masyarakat  agar  lebih

berkreatif  dan  inovatif  sehingga  desa  wisata  dapat  berkembang  dan

berkelanjutan 

e. Ekonomi 

Dengan  beralihnya  desa  wisata  banyak  masyarakat  lebih  ingin  tahu  dan

berkunjung serta belajar di kampung Agrowidya wisata, sehingga masyarakat

mendapat peluang dengan adanya program CSR seperti menjual produk bibit,

tanaman hias, buah, sayuran dan ikan dengan pemanfaatan lahan pekarangann

yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
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C. Dampak Pasca Program CSR Lampu Kita

Pada  praktiknya,  program  CSR  sangat  mempengaruhi  tingkat

kesejahteraan masyarakat. Setelah menerima program CSR rata-rata masyarakat

mengalami  peningkatan  pada  penghasilannya.  Masyarakat  akan  merasakan

manfaatnya  secara  langsung program CSR yang  dilakukan  PT PLN Distribusi

Lampung misalnya bantuan pengembangan untuk usaha program kemitraan dan

bina lingkungan. 

Menurut  pendapat  Bapak Ardi  Kinarto selaku  Ketua  Agrowidya  Wisata

mengenai  pelaksanaan  program  CSR  dari  PT  PLN  dalam  penyelesaiaan

programnya berdasarkan hasil wawancara  yaitu: 

“Saya rasa dalam pelaksanaan program ini semua berdominasi dan  program ini
sangat  didukung.  Selain  itu,  masyarakat  antusias  karena  dibantu  oleh  Dinas
Pertanian juga dan bekerjasama dengan Gapoktan, KWT di sini walaupun belum
bisa keseluruhan ikut serta.”56 

Pendapat  diatas  menjelaskan  bagaimana  respon  kerjasama  beserta

stakeholders dalam menjalankan tugas. Seluruhnya bergabung menjadi satu untuk

menciptakan  keberhasilan  visi,  misi  program  dari  PLN.  Namun  tidak  secara

keseluruhan dapat berpartisipasi. 

Tak jauh berbeda dengan pendapat Manager UBL Ir. Indriati A. Gultom,

MM, yang berperan menjadi ketua fasilitator dalam program Agrowidya Wisata di

Kampung Sinar Harapan 

“ Program ini merupakan bentuk CSR dari PLN Distribusi, lalu difasilitatori oleh
pihak UBL dan Dinas Pertanian, hingga yang mendapat perintah. Karena program
ini dilaksanakan di Kampung Harapan Jaya maka perlu kerjasama pula dengan
perangkat  organisasi  perangkat  desa.  Namun  pembiayaan  memang  bukan  dari

56 Ardi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Agustus 2019
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pihak UBL ataupun masyarakat Sinar Harapan jadi kami hanya menjalankan tugas
karena kami hanya fasilitator”  57

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa penjelasan mengenai kepentingan

dan pengaruh  stakeholder  dalam program Agrowidya Wisata di Kampung Sinar

Harapan  saling  berkaitan,  sehingga  tidak  ada  yang  tidak  berpegaruh  dalam

program  ini  untuk  mencapai  tujuan  program. Dalam  pembiayaan  bukan  lagi

tanggung jawab masyarakat karena dana program CSR dari PT PLN . 

Sama  halnya  dengan  pendapat  Ibu  Susiowati  salah  satu  fasilitator  dari

Dinas Pertanian Bandar Lampung 

“Kami sebagai fasilitator hanya bisa mendukung dan menjalankan tugas dengan
baik  sesuai  dengan  perintah  yang  dibantu  oleh  masyarakat  kampung  karena
program  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  untuk  dapat
memanfaatkan lahan yang dapat menghemat kegiatan kuras energi listrik”  58

Pendapat  diatas  menjelaskan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut

dilakukan sejalan dengan visi misi PLN Distribusi dalam program peberdayaan

Agrowidya  Wisata  tersebut  akan  tetapi  di  lain  pihak,  peneliti  mendapatkan

informasi ketua Agrowidya Wisata yaitu bapak Ardi Kinarto yang mengatakan:

“pengembangan kampung wisata ini berjalan aman-aman saja tidak ada kendala
yang signifikan. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang istilahnya kurang aktif
bukan  tidak  peduli,  namun  sibuk  dengan  kesibukan  masing-masing  karena
memiliki pekerjan yang lain dengan kita, seperti komplek perumahan Rt 10 yang
penghuninya disana banyak-banyak ASN dan karyawan.” 

Dampak yang dirasakan masyarakat kampung Agro widya wisata sebagai berikut:

Dampak  pemanfaatan  Biogas  adalah  pemanfaatan  limbah  kotoran  di  proses

fermentasi hingga menghasilkan suatu gas. Bahan yang sangat dibutuhkan dalam

57 Ir. Indriati A. Gultom, MM , wawancara dengan penulis.Bandar Lampung 23 Agustus
2019

58 Susiowati,wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Agustus 2019
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membuat  biogas  yaitu  metana  dan karbon dioksida  yang  terkandung di  dalam

bahan organik.

Menurut Bapak Suyut salah satu masyarakat yang mendapat bantuan berupa alat

biogas, dampak adanya bantuan program CSR yaitu:

“Alat biogas sangat bermanfaat, karena limbah kotoran sapi dapat diolah sehingga
tidak  menggagu  tetangga  dengan  baunya  yg  menyengat.  Gas  yang  dihasilkan
dapat mengurangi konsumsi gas elpiji karena sudah terbantu oleh adanya biogas,
serta hasil dari olahan biogas berupa seluri dapat dimanfaatkan sebagai tambahan
pupuk atau dapat dijual juga perliter.”59

Dari wawancara diatas biogas berdampak besar dalam menjaga lingkungan dan

dapat menambah pendapatan ekonomi. 

Dampak juga dirasakan masyarakat seperti yang di rasakan Ibu Sri sebagai ibu

rumah tangga yang mengelola lahan pekarangan rumah:

“Pengelolahan lahan pekarangan program hidroponik sekarang kurang bermanfaat
mba, jadi kita alih fungsikan bekas pipa hidroponik menjadi lahan cincau agar
lebih menghasilkan.tetapi ya ada masyarakat yang tidak mengalihfungsikan lahan
lebih bermanfaat dikarenakan kesibukan masing-masing”60

Dampak  juga  dirasakan  masyarakat  lainnya  tentang  pengelolaan  pekarangan

rumah oleh Ibu Turmiyati : 

“Kita  tetap  menanam sayuran  dipolibag  pekarangan  rumah,  tetapi  dikonsumsi
sendiri tidak jual karena kurangnya pemasok dan return barang yang sering tidak
ketemu keuntungannnya mbak, jadi kita tetap menanamtetapi tidak banyak seperti
dulu, lebih menghaemat pengeluaran atau bisa disebut kulkas alami mbak sayuran
yang selalu segar(fress) serta halaman rumah jadi lebih tertata dan mengurangi
sarang nyamuk apabila bekas polibag pada nganggur tidak terpakai lagi”61

Dari wawancara diatas tentang pengelolaan pekarangan rumah ada yang masih

berjalan dan ada yang sudah tidak berjalan.  Masyarakat juga berinisiatif program

hidroponik, dialih fungsikan agar lebih bermanfaat dan menghasilkan.

59 Suyut, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 19 Agustus 2019
60 Sri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 19 Agustus 2019
61 Turmiyati, wawancara dengan penulis, Bandar Lamapung, 20 Agustus 2019
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Dampak adanya program CSR berupa Rumah Padi, Rumah Jamur, Rumah Cacing

Rumah Edukasi sebagai program dibidang pendidikan kurang berjalan, menurut

Bapak  Sutris salah satu pengelola Rumah Padi:

“Karena jarang adanya pelatihan sehingga bangunan jarang terpakai hal tersebut
menjadikan  bangunan  mudah  lapuk,  dan  kurang  terawat  tetapi  kadang  kita
bersihkan  apabila  ada  pelatihan,  contohnya  pelatihan  anak-anak  SD  atau  TK
sekitar yang mengadakan pembelajaran langsung terhadap objek tentang proses
dari  penanaman padi hingga menjadi  beras.  Banyak kelebihan setelah program
CSR berakhir, kampung Agrowidya  wisata  mulai  terkenal  seperti  saya  sebagai
suplyer pupuk  mendapat  manfaat  meningkatnya  penjualan  pupuk  karena  tidak
hanya warga kampung agro saja yang membeli  terkadang dari lampung tengah
saja membeli disini .”62

Dari  wawancara  diatas  dimana  pengelolaan  bangunan  dilakukan  apabila  ada
pelatihan  saja,  tetapi  adanya  pengalihan menjadi  desa wisata  dapat  menambah
penghasilan masyarakat yang ada dikampung tersebut.

Dampak adanya program CSR dari PT PLN Distribusi Lampung menurut Ketua

Kelompok Sadar Wisata (Prokdarwis) Bapak Suyut mengatakan:

“Dampak  dari  adanya  program  CSR  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat
kesejateraan  masyarakat  dilihat  dari  proses  awalnya  Kampung  Sinar  Harapan
sebelum mendapatkan program CSR hingga menjadi Kampung Agrowidya Wisata
sesudah  menjalankan  program  CSR yang  berkelanjutan  hingga  sekarang.  Ada
program yang masih berjalan dan ada program yang sudah tidak berjalan, adanya
kendala seperti tidak baliknya modal, contoh usaha hidroponik dengan kenaikan
tarif  listrik  sehingga  menjadikan  harga  jual  lebih  tinggi  dibandingkan  pasar
tradisional serta pembayaran yang sedikit lama dari penyalur, belum lagi apabila
sayur di return karena tidak laku dengan jangka waktu pembayaran akhir. Hal itu
menjadikan  tidak  adanya  keuntungan,  sehingga masyarakat  banyak  yang  tidak
menjalankan program itu kembali. Melihat dari proses awal/nol, sebelum menjadi
desa wisata hingga menjadi desa wisata program ini sudah mencapai nilai 6-7,
sehingga program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Agrowidya Wisata Sinar Harapan.”63

Dari wawancara diatas bagaimana program CSR yang diberikan berdampak baik

bagi masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang ingin berkunjung atau

belajar.  Program  CSR  tidak  semua  berjalan  berkelanjutan  karena  kurangnya

62 Sutris, wawancara dengan penulis Banadar Lampung, 1 september 2019
63 Suyud , wwancara denga penulis Bandar Lampung  1 September 2019
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pengelolaan di Kampung Agrowidya Wisata, dari pengelolaan hingga penyaluran

hasil panennya, tetapi beberapa masyarakat mengolah program yang sudah tidak

berjalan dialih fungsikan agar lebih bermanfaat. 
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BAB IV

ANALISIS DATA 

A. Dampak  Program CSR PT  PLN  Distribusi  Lampung  terhadap  Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Agrowidya Wisata.

Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  bab  tiga  dapat

diketahui  apakah  dampak  program  CSR  PT  PLN  mempengaruhi  peningkatan

kesejahteraan masyarakat di kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan. Analisis

yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Data

pada  penelitian  ini  adalah  data  primer,  peneliti  memperoleh  data  dari  hasil

wawancara  oleh  bapak  Ardi  selaku  ketua  yang  menangani  program  CSR  di

Kampung Agrowidya Wisata.

1. Deskripsi data yang menerima program CSR PT PLN Distribusi Lampung

Dari 30 penerima program CSR 

Tabel 10
Karateristik responden berdasarkan jenis kelamin

No. Jenis kelamin Jumlah Presentase (%)
1. Laki-Laki 27 90%
2. Perempuan 3 10%

Jumlah 30 100%
Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  responden  yang  menerima

bantuan  program  CSR  berjenis  kelamin  laki-laki  sekitar  90%,  sedangkan

responden berjenis kelamin perempuan sebesar 10% kondisi ini memperlihatkan

bahwa bantuan program CSR tidak dikhususkan bagi masyarakat yang berjenis

kelamin  laki-laki  saja  dan  kebetulan  ada  3  perempuan  yang  bergabung  dalam

kelompok wanita tani tersebut.
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Tabel 11
Karateristik responden berdasarkan pekerjaan

No Jenis pekerjaan Jumlah Presentase (%)
1. Petani 15 50%
2. PNS 1 3.3%
3. Wiraswasta 14 46.7%
4. Pelajar 0 0%
Jumlah 30 100%

Sumber: data diolah 2019

Dari tabel diatas pekerjaan responden adalah petani, PNS dan wiraswasta.

Adapun  presentase  dari  pekerjaan  sebagai  petani  sebesar  50%  sedangkan

presentase  pekerjaan  wiraswasta  adalah  46.7% dan  presentase  pekerjaan  PNS

adalah  3.3%.  berdasarkan  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  penerima

program CSR adalah  dari  sektor  pertanian,  wiraswasta  dan PNS.  Berdasarkan

observasi menunjukkan bahwa sebenarnya pekerjaan mereka adalah petani padi

dan rata-rata yang mendapat program CSR adalah yang memiliki halaman rumah

yang luas sehingga dapat lebih dimanfaatkan

Tabel 12
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

No Indikator peningkatan kesejahteraan
Jumlah Presentase (%)

B TB B TB
1. Pengaruh  adanya  program  CSR  PT

PLN  dibidang  pendidikan  melalui
program CSR

23 7 77% 23%

2. Pengaruh  adanya  pengelolaan
pekarangan rumah terhadap kesehatan
masyarakat

30 0 100% 0%

3. Pengaruh  adanya  program  CSR
pemberdayaan  ekonomi  terhadap
pendapatan masyarakat.

30 0 100% 0%

4. Pengaruh  kondisi  masyarakat  pasca
program CSR

25 5 83% 17%

Sumber data : hasil wawancara dan perhitungan oleh peneliti 2019 
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Berdasarkan data pada tabel diatas, peneliti mendapatkan  hasil wawancara

dari 30 responden penerima program CSR PT PLN Distribusi Lampung sebesar

100% dari  30 responden dengan peningkatan kesejahteraan yang  berbeda-beda

dibidang  pendidikan  sebesar  77%  dikarenakan  penghasilan  masyarakat

bertambah,  masyarakat  yang  mendapat  bantuan  CSR  dapat  membantu

meringkankan  biaya  pendidikan  anak-anaknya  sehingga  anak-anaknya

mendapatkan  pendidikan  yang  lebih  baik.  Dibidang kesehatan  sebanyak  100%

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya gizi yang baik dari

makanan  yang  dikonsumsi  serta  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat.  Dibidang

pemberdayaan  perekonomian  sebanyak  100% dapat  peningkatkan  kesejahteran

masyarakat  karena  dapat  menambah  penghasilan  dari  adanya  tambahan

penghasilan  masyarakat  mengalokasikan  untuk  berbagai   macam  kebutuhan

seperti membantu dalam kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak-anak,

renovasi  tempat  tinggal,  kebutuhan  liburan,  sumbangan,  serta  meningkatkan

produktivitas usaha masyarakat. Sedangkan kondisi pasca program CSR terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat 83% karena setelah program CSR, terdapat

beberapa  program  yang  kurang  berjalan  dikarenakan  kurangnya  pengelolaan,

seperti  dibidang hydroponic tidak berkelanjutan,  karena kurangnya pengelolaan

penyaluran  barang dari  masyarakat  yg  menanam sayuran  hydroponic  ke pasar,

serta  menunggu  hasil  dari  penjualan  dengan  jatuh  tempo  yang  lumayan  lama,

menjadikan  program  tersebut  kurang  menghasilkan,  sehingga  beberapa

masyarakat  mengahlifungsikan  pipa-pipa  bekas  hyroponik  diolah  agar  lebih

menghasilkan serta bermanfaat. 
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Berikut  ini  data  penghasilan  masyarakat  Kampung  Agrowidya  Wisata

yang menirma program CSR PT PLN Distribusi Lampung, mulai dari penghasilan

awal, tambahan penghasilan hingga total penghasilan setelah mereka menjalankan

usaha dari program CSR PLN Distriusi Lampung

Tabel 13
Penghasilan Masyarakat Penerima Program CSR

No. Nama
Penghasilan

sebelum CSR
(Rp)

Tambahan (Rp)
Penghasilan setelah

CSR (Rp.)

1. Suyut  Rp  2.500.000,00  Rp  1.500.000,00  Rp   4.000.000,00 
2. Mukayat  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
3. Riyadi  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
4. Juli  Rp  1.000.000,00  Rp  1.000.000,00  Rp   2.000.000,00 
5. Turiyah  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
6. Dwi  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
7. Firman  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
8. Sigit  Rp  1.500.000,00  Rp  1.000.000,00  Rp   2.500.000,00 
9. Zulheqi  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
10 Jami  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
11. Suyanto  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
12. Waluyo  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
13. Supangat  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
14. Sri  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
15. Ariyanto  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
16. Suyanto  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
17. Turmiyati  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
18. Ardi  Rp  3.000.000,00  Rp  1.000.000,00  Rp   4.000.000,00 
19. Paryadi  Rp  2.000.000,00  Rp     800.000,00  Rp   2.800.000,00 
20. Romli  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
21. Udin  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
22. Sumaidi  Rp  2.000.000,00  Rp     800.000,00  Rp   2.800.000,00 
23. Sutrisno  Rp  2.000.000,00  Rp  1.000.000,00  Rp   3.000.000,00 
24. Maryo  Rp  2.000.000,00  Rp     800.000,00  Rp   2.800.000,00 
25. Panggi  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
26. Sudarno  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
27. Sumarmo  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
28. Wahyudi  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
29. Sisyono  Rp  2.000.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.500.000,00 
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30. Arif  Rp  1.500.000,00  Rp     500.000,00  Rp   2.000.000,00 
Jumlah  Rp   57.000.000,00  Rp   18.900.000,00  Rp 75.900.000,00 

Rata-Rata  Rp   1.900.000,00  Rp      630.000,00  Rp    2.530.000,00 
Sumber data : hasil wawancara dan perhitungan oleh peneliti 2019 

Berdasarkan data diatas bahwa responden 100% mengalami peningkatan

penghasilan tambahan dari adanya program CSR PT PLN Distribusi Lampung.

Penghasilan  tambahan  tersebut  didapat  dari  keuntungan  menjual  sayuran

hidroponik, bibit tumbuhan dan hasil perikanan budidaya ikan tawar yang mereka

panen. Dengan adanya tambahan penghasilan, mereka mempergunakannya untuk

kebutuhan-kebutuhan tertentu sesuai keinginan masing-masing penerima manfaat.

Adapun  teori  tentang  kesejahteraan  masyarakat  adalah kondisi  dimana

masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya baik seraca materil maupun non materil

berupa  kebutuhan  akan  sandang,  pangan,  dan  papan,  adanya  peningkatan

pendapatan  serta  tersedianya  fasilitas  penunjang  kebutuhan  sosial  seperti

kesehatan,  pendidikan  dan  keagamaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat

dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  program  CSR  PT  PLN  dimana

kebutuhan  masyrarakat  dapat  tercukupi  dari  bidang  pendidikan  berupa  adanya

rumah edukasi, rumah hidroponik, rumah ikan, rumah padi sehingga mendapatkan

pendidikan  regular  (disekolah)  dan  nonreguler  (dilapangan)  serta  penghasilan

tambahan  yang  didapat  dari  adanya  program  CSR  dapat  sedikit  membantu

membiayai anak-anak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Dibidang kesehatan masyarakat dapat mendapatkan sayuran, dan ikan yang selalu

segar sehingga meningkatkan gizi dengan makanan yang sehat, serta pengelolaan

pekarangan  rumah  yang  baik  dan sehat  menghasilkan  lingkungan  yang  bersih
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terhindar  berbagai  penyakit.  Dibidang  perekonomian  dengan  adanya  program

pelatihan,  pembinaan  serta  pendampingan  yang  diberikan  PT  PLN  Distribusi

Lampung, menjadikan masyarakat  berkembang dan mandiri dalam pengelolaan

program  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Kondisi  pasca

program  CSR  mampu  membantu  keuangan  mereka  saat  terjadi  krisis  pada

awalnya,  namun  saat  ini  program tidak  lagi  maksimal  dikarenakan  kurangnya

pengelolaan penyalur hasil panen mereka ke pasar  (market)  ketika  menjalankan

usaha  tersebut. Dengan  kemandirian  beberapa  masyarakat  dapat  mengelola

program  CSR  yang  tidak  berjalan  lancar  di  alihfungsikan  menjadi  lebih

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Program CSR PT PLN terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat

berdampak baik karena telah meningkatkan perekonomian masyarakat kampung

Agrowidya Wisata, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan

kondisi masyarakat pasca program CSR PT PLN Distribusi Lampung.   

B.  Dampak  program  CSR  PT  PLN  Distribusi  Lampung  terhadap  Peningkatan

kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi slam.

Islam sangat mendukung  Corporate Social  Responsibility  (CSR) karena

tidak dapat dipungkiri bisnis dapat menciptakan banyak permasalahan sosial, dan

perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.

Bisnis  membutuhkan  berbagai  sumber  daya  alam  demi  kelanjutan  usahanya,

sehingga  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memeliharanya.  Islam

secara  tidak  langsung  menganggap  bisnis  sebagai  entitas  yang  kewajibanya
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terpisah  dari  pemiliknya,  dengan adanya  CSR akan mengembangkan  kemauan

baik perusahaan tersebut.

Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dalam  perspektif

ekonomi Islam merupakan tujuan dari syariat Islam (Maqasshid  al syariah) atau

maslahah karena bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan sekedar

mencari  keuntungan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  Corporate  Social

Responsibility  yakni konsep “triple bottom line”  yang terdiri dari  profit, people,

dan planet. Profit  yaitu laba yang diperoleh suatu perusahaan, kemudian  people

yaitu kesejahteraan masyarakat dan planet adalah lingkungan hidup.

Program Corporate Social Responsibility  (CSR) yang diimplementasikan

oleh PT PLN Distribusi Lampung alah dengan melakukan tanggung jawab sosial

perusahaan  melalui  program  CSR Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari salah satu prinsip

ekonomi Islam yaitu keseimbangan. Menurut syed Nawad Naqvi Equilibrium atau

keseimbangan dalam Sistem tanggung jawab sosial, dapat dilakukan sesuai peran

dan fungsi setiap pihak, proses dan seluruh misi  yang diemban dilakukan dengan

cara-cara yang seimbang bagi keseluruhan pihak yang mesti diberikan kontribusi

hak sebagai masyarakat dan kewajiban yang sepadan sebagai pelaku usaha.

Pelaksanaan  CSR  PT  PLN  Distribusi  Lampung  sesuai  dengan  prinsip

ekonomi Islam yang lain yaitu  Tanggung Jawab atau  Responsibiity,  maksudnya

disini  ialah  bertanggung  jawab  kepada  pemberi  amanah  yaitu  Allah  SWT,

terhadap  diri  sendiri  dan  masyarakat  luas  yaitu  (stakeholders).  Pertanggung

jawaban  berarti  bahwa  manusia  sebagai  pelaku  bisnis,  mempunyai  tanggung
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jawab moral  kepada tuhan atas  perilaku bisnis mereka,  harta  sebagai komoditi

bisnis  dalam Islam adalah  amanah  tuhan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan

dihadapan  tuhan.  Kemudian  prinsip  kebebasan,  Kebebasan apapun  yang  tanpa

batasan pasti menuntut adanya pertanggung jawaban, untuk memenuhi keadilan,

kebenaran dan kehendak bebas dalam setiap tindakan perusahaan.

Dalam ayat alquran sesuai prinsip ekonomi Islam, seperti terdapat dalam

surat Al-Hasyr ayat 7  :

         
      
        
         

     

Artinya :
Apa saja  harta  rampasan (fai-i)  yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,
untuk  rasul,  kaum kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka
terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.64

Dari arti ayat  diatas adalah menciptakan distribusi yang adil merupakan

salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  keadilan  ekonomi  Islam  menghendaki

kesamaan bagi setiap orang dalam memperoleh peluang dalam mendapatkan harta

kekayaan  tampa  memandang  kasta,  maupun  warna  kulit.  Semua  orang  dapat

memperoleh harta dengan bebas akan kemampuan usaha mereka meskipun dalm

jumlah yang berbeda-beda.dari perolehan harta yang berbeda-beda tersebut, bagi

mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian

64 QS : Al Hasyr : 7
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harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung, sehingga retribusi

kekayaan  dapat  berjalan  dan  akan  menciptakan  pemerataan  pendapatan

masyarakat.65

Melalui program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau  entitas

dapat  mendorong  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  yang  dampak  pada

tercapainya  kesejahteraan (maslahah).  Adapun  kebutuhan  masyarakat  yang

dimaksud ialah terdiri dari kebutuhan primer (dhoruriyati), sekunder  (hajiyaat),

maupun tersier (tahsiniyat).

Program CSR yang dilakukan PT PLN Distribusi  Lampung menunjang

terpenuhinya  kebutuhan  dharuriyah  masyarakat,  dimana  kebutuhan  dhoruriyat

sendiri adalah kebutuhan yang paling utama atau penting. Kebutuhan ini meliputi,

menjaga  agama  (khifdu  dien),  menjaga  kehidupan/jiwa  (khifdu  nafs),  menjaga

keturunan (khifdu nasl), menjaga akal (khifdu ‘aql), menjaga harta (khifdu maal).

Tujuan yang  bersifat  dhoruriyat adalah  tujuan utama  untuk pencapaian

kehidupan yang abadi bagi manusia. Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus

dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terjadi

ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun

diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila kelima unsut tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik.

PT. PLN Distribusi Lampung upaya pemenuhan akan kelima hal tersebut

melalui  program CSR-nya,  antara lain menjaga  agama (khifdu dien) dilakukan

melaui program CSR berupa pengetahuan dan pelatihan koperasi syariah, dengan

65Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarata:
PUSTAKA PELAJAR, 2013), h. 88-89.
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begitu  masyarakat  dapat  lebih  mengenal  bagaimana  koperasi  menurut  syariah

agama, intelektual  atau akal  (aql)  yang didapat dari  bantuan peduli  pendidikan

melalui pelatihan-pelatihan untuk mencerdaskan anak bangsa, pemberian bantuan

sarana dan prasarana untuk memelihara jiwa atau kesehatan setiap individu (nafs)

serta keturunandan keluarga (nasl),serta bantuan program ekonomi pemberdayaan

masyarakat merupakan pemeliharaan terhadap harta (maal). Hal tersebut sejalan

dengan  konsep  Islam  yang  memberikan  penjelasan  bahwa  kesejahteraan

dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua

kesulitan  dan  ketidaknyamanan,  serta  meningkatkan  kualitas  kehidupan  secara

moral dan material.

Menurut hasil penelitian oleh penulis, program CSR yang dilakukan PT.

PLN Distribusi Lampung sudah dirasakan manfaatnya  oleh masyarakat dengan

adanya program-program CSR yang telah terlaksana dengan baik sehinga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dalam pandangan Ekonomi Islam pada

dasarnya Corporate Social Responsibility (CSR) ialah merujuk pada praktik bisnis

yang  memiliki  tanggung  jawab  sosial  kepada  masyarakat  secara  etis  tanpa

mengabaikan  batasan-batasan  yang  diterapkan  dalam  ekonomi  Islam  pada

lingkungan sekitar karena tidak dapat di pungkiri bahwa setiap bisnis seringkali

menimbulkan  banyak  permasalahan  dan  perusahaan  berkewajiban  untuk

bertanggung jawab guna menjaga  keseimbangan  dan kesejahteraan  masyarakat

demi terciptanya kemaslahatan umat, dengan cara memasukan prinsip atau norma

ketuhanan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, serta bertanggung jawab terhadap

aturan yang berlaku, baik kepada Negara, agama dan masyarakat.
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BAB V

KESIMPULAN

A.   Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  hasil  penelitian  tentang  dampak

program CSR PT  PLN Distribusi Lampung terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat  di  Kampung  Agrowidya  Wisata,  Rajabasa  dapat  dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program  CSR  (Corporate  Social Responsibility)  PT  PLN  Distribusi

Lampung  berdampak  baik  terhadap  peningkatan  kesejahteraan

masyarakat  kampung  Agrowidya  Wisata,  karena  telah  meningkatkan

perekonomian  masyarakat  kampung  Agrowidya  Wisata,  mulai  bidang

pendidikan, kesehatan, dan  perekonomian. 

2. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT

PLN Distribusi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, sudah dapat

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari

pemenuhan  kebutuhan  dasar  (dharuriyah)  dalam  Islam  antara  lain

menjaga  agama (khifdu  dien), intelektual  atau  akal  (aql),  memelihara

jiwa atau kesehatan setiap individu  (nafs)  serta keturunan dan keluarga

(nasl) ,serta pemeliharaan terhadap harta (maal). sehingga sesuai dengan

prinsip - prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keseimbangan dan tanggung

jawab  dalam  berbisnis,  distribusi  kekayaan  yang  berkeadilan  dalam

berekonomi yang dilakukan secara adil dan merata sehingga terciptanya

kemaslahatan umat.
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B. Saran

Berdasarkan hasil  penelitian tentang  dampak program  Corporate Social

Responsibility  (CSR)  (program kemitraan  dan  bina  lingkungan) terhadap

peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Kampung  Agrowidya  Wisata dalam

perspektif ekonomi Islam maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai

berikut:

1. Bagi  Apparatur  dan  Masyarakat  Kelurahan  Rajabasa  Jaya,  sebaiknya

membuat strategi ulang dalam mengelola kampung Agrowidya Wisata agar

program yang kurang berjalan dapat dikelola lebih baik dan berkembang

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi pengelola program CSR sebaiknya melakukan penerapan pelatihan

koperasi  syariah  yang  telah  diberikan  serta  menambah  pelatihan

manajemen bisnis syariah dalam penerapan pengetahuan (knowledge) bagi

masyarakat  sehingga  dapat  menambah  kepercayaan  terhadap  ekonomi

syariah.
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