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ABSTRAK 

 

Modal sosial memainkan peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah CSR perusahaan terutama pada masyarakat 

dengan ciri lokalitas yang khas. Melalui pemahaman yang baik mengenai modal sosial 

yang ada di masyarakat lokal, perusahaan dapat merancang strategi komunikasi dan 

program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran berdasarkan kapasitas dan minat 

masyarakat, sehingga potensi keberhasilan program akan lebih baik. Pemanfaatan 

modal sosial ini didasarkan pada indikator modal sosial berupa partisipasi di tingkat 

lokal, aktivitas dalam konteks sosial, perasaan kepercayaan dan keamanan, koneksi 

dalam lingkungan ketetanggaan, koneksi dengan keluarga dan teman-teman, toleransi 

terhadap perbedaan, nilai-nilai kehidupan dan koneksi dalam lingkungan pekerjaan. 

Makalah ini merupakan kajian mengenai praktik pemberdayaan masyarakat melalui 

pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT 

Pertamina RU II Sungai Pakning berupa Usaha Pertanian Nanas dan Diversifikasi 

Produk Pertanian Nanas. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pembahasan difokuskan pada peran modal sosial dalam mendorong keberhasilan 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat.  

 

Kata Kunci: Modal Sosial, CSR, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

pengolahan minyak dan gas, Pertamina menerapkan standard yang ketat terhadap 

pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Setidaknya, Pertamina 

malaksanakan dan patuh terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang ada seperti 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 

No. 25 tentang Penanaman Modal,  Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2011 tentang PROPER. Pada tingkat global, Pertamina 
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juga melaksanakan ISO 26000 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) serta 

pada tingkat internal melalui keberadaan Pedoman Kegiatan CSR yang ada pada tingkat 

korporat pusat. Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pertamina ingin meyakinkan diri 

dan pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan kegiatan CSR di Pertamina dilakukan 

dengan sistematis dan terencana untuk menghasilkan dampak positif yang benar-benar 

dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi. 

Pertamina RU II Sungai Pakning yang berada di wilayah Kelurahan Sungai 

Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan 

bagian dari unit pengelolahan II yang berpusat di Dumai. Meski begitu, pelaksanaan 

CSR di Pertamina RU II Sungai Pakning secara mandiri dilakukan oleh Departemen 

CSR yang berada di bawah manajemen RU II Sungai Pakning. Dalam melaksanakan 

kegiatan CSR, perusahaan melakukan beberapa tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi perbaikan. Dalam tahap 

perencanaan, dilakukan pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi sosial yang ada di 

masyarakat dan perencanaan program yang bersumber dari usulan masyarakat. Pada 

tahap ini, untuk dapat mengetahui kondisi sosial dan usulan masyarakat terhadap 

program pemberdayaan dilakukan melalui dialog-dialog yang menempatkan masyarakat 

sebagai subyek pembangunan. Upaya dialog untuk mengetahui kondisi sosial, 

permasalahan, serta potensi yang ada di masyarakat menggunakan konsep Participatory 

Rural Communication Appraisal (PRCA). Konsep PRCA menempatkan agen 

pembangunan (staf perusahaan) dan masyarakat dalam satu interaksi untuk dapat saling 

bertukar pikiran tentang pengetahuannya dan membuat keputusan bersama terkait isu 

pembangunan (Mefalopulos, 2008). PRCA mendefinisikan kembali peran komunikasi 

sebagai proses interaktif yang memfasilitasi dialog karena melihat manusia sebagai 

Homo Dialogicus, bukan sebagai Homo Economicus (Kent & Taylor, 2016). Metode ini 

sangat berguna untuk diterapkan dalam masyarakat dengan kemampuan terbatas atau 

masyarakat dengan ciri lokalitas yang khas agar tujuan pembangunan tetap tercapai 

tanpa mengesampingkan permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat. Dalam 

PRCA, terdapat empat tahapan dasar yang mesti diketahui untuk dapat merancang 

strategi komunikasi yang efektif, yaitu (1) Identifikasi Kebutuhan (Needs), (2) Peluang 

(Opportunities), (3) Masalah (Problems), (4) Solusi (Solutions). Secara sederhana 

proses ini terbagi dalam empat tahap sekuensial, (1) Untuk saling mengetahui dan 
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membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan, (2) Untuk mengetahui 

masyarakat secara lebih baik dan berkenalan dengan para pemangku kepentingan 

mengenai bagaimana persepsi mereka dan saluran informasi yang kerap digunakan, (3) 

Untuk menilai situasi, memprioritaskan masalah yang akan ditangani dan mencari 

penyebab utama masalah tersebut, (4) Untuk mengidentifikasi pilihan terbaik dan 

peluang yang dapat diatasi melalui komunikasi (Mefalopulos, 2008). 

Melalui dialog dengan konsep PRCA tersebut, diharapkan staf perusahaan 

sebagai fasilitator program pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi masyarakat 

untuk memperkuat kapasitas diri dan mendorong kemandirian masyarakat berdasarkan 

modal sosial yang ada. Modal sosial pada dasarnya merupakan karakteristik organisasi 

sosial yang meliputi jaringan sosial, kepercayaan dan norma untuk memudahkan 

koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan (Putnam dalam Bulu, 2010). 

Sedangkan Inayah (2012) mendefinisikan modal sosial sebagai konsep yang muncul 

dari hasil interaksi yang terjadi dalam masyarakat dengan proses yang lama. Artinya 

untuk mengetahui dan memahami modal sosial di suatu masyarakat memerlukan waktu 

yang tidak sedikit, sehingga proses-proses penilaian dengan metode rapid dianggap 

tidak cocok untuk dapat menyimpulkan suatu kondisi modal sosial di suatu masyarakat. 

Penekanan Inayah yang mengutamakan interaksi sebagai konsep utama modal sosial 

sesuai dengan pendapat Field (2010) yang juga menitik beratkan bahwa poin utama 

modal sosial adalah masalah hubungan. Bagi Field, hubungan yang dibangun dalam 

waktu lama dan dijaga secara terus menerus memungkinkan orang-orang untuk 

bekerjasama dalam banyak hal dan mencapai berbagai hal yang tidak mampu mereka 

lakukan sendiri. Sedangkan Witjaksono (2010) menekankan pentingnya modal sosial 

sebagai sumberdaya yang harus tersedia dalam suatu hubungan personal maupun bisnis. 

Sumberdaya sosial yang dimaksud dalam pengertian Witjaksono terhadap modal sosial 

antara lain ketersediaan jaringan informasi (information network), kepercayaan (trust) 

dan tindakan kolektif (collective action). 

Dalam melakukan pengukuran terhadap modal sosial di suatu masyarakat, 

terdapat beberapa macam model pengukuran yang digunakan seperti World Value 

Survey, New South Wales Study, The Barometer of Social Capital Colombia dan Index 

of National Civic Health. Namun pada tulisan ini, model yang digunakan untuk 

mengukur modal sosial di masyarakat menggunakan New South Wales Study seperti 
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yang dijelaskan oleh Ony dan Bullen (1997) bahwa model ini mengukur modal sosial 

menggunakan 8 (delapan) indikator yaitu (a) partisipasi di tingkat komunitas lokal, (b) 

aktivitas dalam konteks sosial, (c) perasaan kepercayaan dan keamanan, (d) koneksi 

dalam lingkunan ketetanggaan, (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman, (f) 

toleransi terhadap perbedaan, (g) nilai-nilai kehidupan, (h) koneksi dalam lingkungan 

pekerjaan. Melalui berbagai indikator tersebut, diharapkan dapat diketahui seberapa 

kuat modal sosial yang ada pada suatu masyarakat dalam hubungannya dengan 

perusahaan sebagai dasar dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat. 

Kuatnya posisi interaksi atau hubungan dalam modal sosial dapat diartikan 

sebagai pintu masuk yang positif bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. 

Dalam hubungan masyarakat dan perusahaan yang memiliki modal sosial yang kuat, 

maka interaksi atau hubungan yang terjalin oleh keduanya juga kuat yang meliputi 

tingginya akses terhadap informasi, tingginya rasa saling percaya dan menguatkan 

tindakan kolektif, semua itu memungkinkan kerjasama dilakukan secara terus menerus 

dalam itikad yang baik guna mendukung kesuksesan sebuah program pemberdayaan 

masyarakat.  

Program pemberdayaan masyarakat, menurut Krisdyatmoko (2016) merupakan 

salah satu dari 4 (empat) kriteria CSR yang dapat diterapkan oleh perusahaan kepada 

masyarakat. Keempatnya antara lain: Charity (Karikatif), Infrastructure (Infrastruktur), 

Capacity Building (Penguatan Kapasitas) dan Community Empowerment 

(Pemberdayaan Masyarakat). Dalam kriteria pemberdayaan masyarakat, hal yang 

diutamakan adalah mendorong kemandirian masyarakat berdasarkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam jangka panjang, 

masyarakat dapat mandiri tanpa bergantung terhadap keberadaan perusahaan. Salah satu 

upaya untuk melaksanakan program pada kriteria pemberdayaan masyarakat adalah 

penciptaan lapangan usaha baru berbasis masyarakat dalam skala mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). Melalui penciptaan UMKM yang bersumber pada potensi lokal, 

maka diharapkan UMKM tersebut dapat terus bertahan dan berkembang dalam jangka 

waktu yang panjang dan tidak terpengaruh pada aktifitas perusahaan. 

 

 

 



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

454 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi melalui uraian penjelasan yang 

bersumber dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi pustaka. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Metode ini digunakan karena merupakan sampel non probabilitas dan peneliti 

memilih informan kunci yang dianggap mengetahui kondisi yang terjadi. Peneliti 

melakukan pengambilan data dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2017 di 

Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka setelah semua data terkumpul, 

berdasarkan pendapat Miles & Huberman yang dikutip Sugiyono (2009) maka akan 

dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang pada dasarnya terdiri dari tiga 

komponen, antara lain: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi Kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan program CSR di PT Pertamina RU II Sungai Pakning merupakan 

implementasi dan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang 

mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam implementasinya, 

perusahaan melakukan dialog sesuai konsep PRCA untuk memastikan adanya interaksi 

antara staf perusahaan sebagai fasilitator program dengan masyarakat sebagai penerima 

program. PRCA sendiri berlangsung selama terus-menerus dan merupakan proses 

sirkular, sehingga baik masyarakat dan staf perusahaan senantiasa berkomunikasi secara 

intens mengenai program yang dijalankan. Penajaman terhadap ide-ide yang muncul 

dalam proses PRCA kemudian digali lebih dalam pada tahap pemetaan sosial yang juga 

menggunakan metode partisipatif. Pada tahap ini, PT Pertamina RU II Sungai Pakning 

mendapati karakteristik masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Hasil 

kajian pemetaan sosial tersebut melahirkan banyak rekomendasi-rekomendasi terkait 

modal-modal yang dapat mendukung penghidupan berkelanjutan, diantaranya modal 

sosial, modal fisik, modal finansial, modal natural dan modal kemanusiaan. Selain itu, 

melalui forum-forum dialog yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka 

penyusunan program pemberdayaan masyarakat, didapati usulan pemanfaatan lahan 
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gambut yang saat ini berpotensi terbakar karena terdapat banyak tanaman kering mudah 

terbakar seperti paku-pakuan dan usulan penanaman nanas sebagai alternatif 

pemanfaatan lahan gambut agar terhindar dari kebakaran lahan dan hutan akibat 

keringnya lahan tanaman paku-pakuan yang berada di wilayah sekitar perusahaan. 

Temuan dalam pemetaan sosial serta usulan dari masyarakat untuk memanfaatkan lahan 

gambut yang tidak terpakai akhirnya melahirkan program usaha penanaman nanas dan 

diversifikasi produk pertanian nanas. Program usaha pertanian nanas dan diversifikasi 

usaha nanas ini yang selanjutnya akan diulas menggunakan model pengukuran New 

South Wales Study. 

Sebelum perencanaan program, masyarakat di sekitar perusahaan terutama 

wilayah Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning telah memiliki ikatan yang kuat 

antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan relawan masyarakat peduli 

api yang terbentuk tanpa adanya subsidi anggara dari pemerintah, berbeda dengan 

daerah desa-desa di sekitar kampung jawa yang keberadaan relawan peduli apinya 

dibentuk oleh pemerinatah desa dan mendapat sejumlah honor dari anggaran desa, 

namun relawan kampung jawa melakukan hal itu dengan tanpa keberadaan tawaran-

tawaran tersebut, artinya masyarakat di tingkat lokal memiliki parsipasi yang kuat untuk 

memajukan wilayahnya, hal ini sesuai indikator (a) partisipasi di tingkat komunitas 

lokal. Partisipasi pada tingkat komunitas yang cukup kuat juga ditunjukkan oleh staf 

CSR perusahaan. Adanya hubungan kekerabatan antara staf perusahaan dengan 

kelompok masyarakat membuat rasa saling percaya menguat dan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan program pemberdayaan meningkat. 

Kemudian, pada indikator (b) aktivitas dalam konteks sosial, hal ini ditunjukkan 

oleh beberapa hal, pertama upaya penjagaan lingkungan dari kebakaran dan upaya 

ekonomi untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat serta pengalaman buruk 

beberapa anggota masyarakat terhadap kebakaran hutan membuat segala aktivitas yang 

berhubungan dengan mitigasi kebakaran lahan dan hutan mendapat respon yang cukup 

bagus dari masyarakat. Aktivitas-aktivitas dalam konteks sosial ini merupakan modal 

yang sangat berharga dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, 

adanya indikator (c) tentang adanya perasaan kepercayaan dan keamanan antara 

masyarakat dengan perusahaan membuat proses komunikasi yang dilakukan sejak awal, 

mulai dari penyusunan program hingga evaluasi yang kesemuanya melibatkan 
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masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena didasari oleh rasa saling percaya satu 

sama lain. Selain itu operasional perusahaan yang bersih, aman dan tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

semakin meningkat. Hal ini menjadi aspek utama yang dijaga oleh Pertamina 

dimanapun keberadaannya untuk selalu menerapkan operasional yang ekselen dan tidak 

menimbulkan efek negatif kepada lingkungan. 

Dalam indikator selanjutnya, (d) koneksi dalam lingkungan ketetanggaan 

menunjukkan eratnya hubungan yang sudah terjalin sebelumnya antara staf perusahaan 

dengan masyarakat terutama yang berada wilayahnya. Secara historis, staf perusahaan 

yang bertugas pada departemen CSR merupakan putra daerah wilayah Sungai Pakning, 

sehingga secara historis memiliki kedekatan dengan masyarakat yang ada di wilayah itu. 

Kedekatan ini membawa manfaat baik terutama dalam hal jalinan komunikasi yang 

dapat dilakukan dengan lugas dan terbuka. Sikap terbuka terhadap orang lain yang 

ditunjukkan hanmpir semua staf perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya serta 

jalinan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan di 

wilayah itu juga menguatkan koneksi ketetanggaan yang ada. Meskipun, indikator 

selanjutnya, yaitu (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman, tidak terlalu kuat 

apabila diamati dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, mengingat 

sedikitnya staf perusahaan yang memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat di 

sekitar perusahaan.  

Selanjutnya, indikator yang menguatkan modal sosial lainnya adalah (f) 

toleransi terhadap perbedaan. Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan dan sikap terbuka 

yang ditunjukkan oleh staf perusahaan terhadap dinamika lokal yang terjadi. Wilayah 

Sungai Pakning yang didominasi oleh suku Melayu dan diikuti oleh suku Jawa dan 

China-Hokkian sehari-hari berjalan cukup harmonis. Keharmonisan ini dijaga dan 

dirawat oleh semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya, termasuk perusahaan. 

Staf perusahaan juga menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan budaya yang 

muncul dalam proses komunikasi yang terjadi. Hal ini mampu menguatkan kondisi 

modal sosial antara perusahaan dan masyarakat. Sikap toleran ini sebenarnya 

merupakan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat lokal, merujuk pada indikator 

selanjutnya (g) nilai-nilai kehidupan, dimana masyarakat Melayu pada dasarnya telah 

menunjukkan sikap toleran terhadap pendatang baik itu penduduk maupun staf 
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perusahaan yang cukup sering berdatangan. Nilai-nilai kehidupan itu dibuktikan dengan 

keharmonisan yang terjaga selama ini. Terakhir, indikator yang menunjukkan penguatan 

modal sosial adalah (h) koneksi dalam lingkungan pekerjaan, dimana hal ini 

ditunjukkan melalui program-program yang dilaksanakan berhubungan dengan kebisaan 

dan kebiasaan masyarakat lokal dalam mengakses pekerjaan, misalnya bertani. Dalam 

konteks ini, program yang dijalankan yaitu Usaha Pertanian Nanas dan Diversifikasi 

Produk Nanas sejalan dengan kebiasaan masyarakat dalam bertani di lahan gambut. 

Adapun nanas dikenal sebagai tumbuhan buah yang cukup familiar dengan lahan 

gambut dan tidak membutuhkan perawatan yang terlalu rumit. Sehingga program 

pemberdayaan usaha pertanian nanas dan diversifikasi pertanian nanas ini akhirnya 

mendapat penguatan modal sosial dalam pelaksananaannya baik dari perusahaan selaku 

fasilitator dan masyarakat selaku pelaksana program. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, terutama pada 

masyarakat dengan ciri lokalitas yang khas, sangat diperlukan pemahaman dan 

keberpihakan terhadap potensi-potensi yang ada di masyarakat lokal itu sendiri. 

Seringkali, program pemberdayaan datang melalui skema top-down dan tidak 

memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, sehingga sering kita jumpai program 

tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Keberpihakan dan pemahaman terhadap potensi 

lokal tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan 

saja, namun juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian integral dari 

operasional perusahaan, bentuk efisiensi anggaran terhadap program-program yang 

tidak sesuai, dan sebagai ikatan keberlanjutan yang bermanfaat antara perusahaan dan 

masyarakat. Dengan begitu, keberdaan perusahaan tidak hanya akan dimanfaatkan 

secara karikatif saja oleh masyarakat, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. Untuk itu, penguatan modal sosial dalam setiap pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat kiranya patut dipertimbangkan oleh segenap pelaku 

pemberdayaan masyarakat, terutama oleh perusahaan, agar perusahaan benar-benar 

menjadi mitra yang baik dalam konteks relasi profit-people-plannet seperti yang 

dikatakan oleh Elkington (2004) 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Makalah ini dapat tersaji karena kesempatan dan dukungan yang diberikan oleh 

manajemen PT Pertamina RU II Sungai Pakning yang semakin serius dalam 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Semoga kajian 

dalam makalah ini dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi untuk semakin 

memperbaiki dan meningkatkan upaya pelaksanaan CSR di PT Pertamina RU II Sungai 

Pakning. 
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