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BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini, penulis berusaha menyajikan data-data yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan menggunakan delapan narasumber. Lima orang dari

pihak perusahaan sebagai informan kunci dan tiga orang dari masyarakat sebagai

informan pelengkap. Adapun narasumber tersebut antara lain adalah satu orang

manajer Public Relations Unit dan empat orang staff dari Public Relations Unit

dan didukung oleh dokumen-dokumen yang ada serta beberapa masyarakat yang

diberdayakan melalui program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR).

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah ‘’Bagaimana Pola

Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility’’

bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang, Kabupaten Siak.

Dalam hal ini yang menjadi pola pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan Corporate Social Responsibility yaitu: adanya pelaksanaan program

Corporate Social Responsibility secara langsung oleh perusahaan, adanya

pendirian yayasan atau organisasi sosial sebagai wujud dari program Corporate

Social Responsibility perusahaan, adanya kerjasama program Corporate Social

Responsibility perusahaan dengan pihak lain, adanya pelaksanaan program

Corporate Social Responsibility perusahaan turut mendirikan atau bergabung

dalam konsorsium untuk menjalankan Corporate Social Responsibility secara

bersama-sama.
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A. Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang

ekonomi secara langsung oleh perusahaan.

1. Program Corporate Social Responsibility bidang ekonomi di PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. Perawang memiliki pola pemberdayaan masyarakat

melalui kegiatan Corporate Social Responsibility secara langsung oleh

perusahaan dan program ini dilaksanakan oleh public relations unit

(selanjutnya disingkat PRU) atau unit humas. Kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Berikut kutipan

wawancara penulis dengan narasumber dalam hal ini yaitu PRU yang

merupakan pelaksana dari program CSR bidang ekonomi secara langsung

kepada masyarakat.

Pertanyaan: Apa saja bentuk pelaksanaan program CSR bidang ekonomi

secara langsung kepada masyarakat?

Jawaban: Rappel Karo-karo (Wawancara: Senin, 28 April 2014)

‘’PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang memiliki pelaksanaan

program CSR secara langsung kepada masyarakat di desa-desa yang benar-

benar membutuhkan bantuan serta layak untuk diberdayakan . Program ini

selain bertujuan untuk memberdayakan masyarakat juga untuk menjalin

hubungan baik dengan masyarakat’’.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang memiliki bentuk-bentuk

program CSR bidang ekonomi yang diberikan secara langsung oleh

masyarakat yaitu:
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a. Pemberian sapi bunting bergulir

‘’Pemberian bantuan sapi bunting bergulir ini dalam sistem

pemberian bantuannya yaitu dari pemerintah yang ada dikecamatan

merekomendasikan masyarakat atau orang-orang yang tepat untuk

diberdayakan melalui data-data yang diberikan oleh pemerintah

kecamatan yang ada di kecamatan tualang data-data ini diperoleh dari

UPTD (Unit pelaksanaan Teknis Dinas) kependudukan kecamatan, data-

data masyarakat ini berisi berbagai data masyarakat miskin dari seluruh

desa-desa  yang ada di Kecamatan Tualang. Mulai dari desa Pinang

Sebatang, Pinang Sebatang Barat, Pinang Sebatang Timur, Maredan,

Maredan Barat, Tualang, Tualang Timur, dan Segintil dan sebagainya’’.

‘’Setelah Public Relations Unit mendapatkan rekomendasi data

masyarakat yang akan diberdayakan  dari Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) kecamatan pihak perusahaan tidak serta merta langsung

mengadakan program pemberdayaan masyarakat pihak perusahaan

selanjutnya melakukan verifikasi ulang atau pengecekkan kembali data

yang telah di berikan dengan langsung mengunjungi masyarakat di desa-

desa yang akan di berdayakan dan khusus untuk program peternakan,

pertanian serta perikanan PRU bekerjasama dengan dinas terkait atau

UPTD.

Setelah itu masyarakat yang telah di verifikasi diberdayakan

dengan cara masyarakat dibatasi jumlahnya yaitu berjumlah 10 orang
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dalam kurun waktu satu tahun untuk gelombang pertama, lalu

masyarakat di berikan pelatihan atau training yang di fasilitasi oleh

Badan Penyuluh Kecamatan (BPK), pelatihan ini dilakukan di Pusat

Pengembangan Keterampilan Masyarakat (PPKM). Masyarakat yang

akan diberdayakan harus memiliki potensi dalam beternak, mempunyai

lahan untuk menanam pakan ternak,  memberikan pakan ternak, lalu

masyarakat tersebut membuat kandang untuk ternaknya.

Setelah 10 masyarakat di verifikasi dan masyarakat memiliki

potensi dalam beternak dan masyarakat tersebut lulus verifikasi

selanjutnya baru di training selama 3 hingga 4 hari setelah lulus training

masyarakat dipersiapkan untuk membuat kandang jika kandang sapi

sudah siap dibuat oleh masyarakat tersebut maka barulah masyarakat

digulirkan sapi bunting yang sudah bunting 5 hingga 7 bulan lalu ketika

sapi bunting tersebut dipelihara oleh masyarakat yang mengikuti program

ini selama minimal tiga bulan sapi sudah melahirkan anak sapi dan ketika

anak sapi sudah bisa ditinggalkan oleh induk sapi kira-kira enam bulan

maka induk sapi di tarik kembali oleh perusahaan karena akan dipelihara

lagi oleh masyarakat yang lain yang juga mengikuti program ini.

Desa-desa yang mendapat program pemberdayaan masyarakat

melalui kegiatan sapi bunting bergulir yaitu : Desa Pinang Sebatang

Timur, Maredan Barat, Kecamatan Kandis, Desa Pinang Sebatang dan

Desa Tualang’’.

b. Pengadaan Petani Holtikultura
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‘’Data Petani yang akan dibantu dalam program CSR bidang

ekonomi juga di peroleh dari UPTD dengan sistem yang sama dengan

program sapi bunting bergulir. Setelah data di dapatkan oleh PRU lalu

diverifikasi ulang dan masyarkat yang akan diberdayakan harus memiliki

potensi dalam melakukan kegiatan pertaniannya dengan mempersiapkan

lahan tani nya dan petani holtikultura harus mempunyai potensi dalam

melakukan kegiatan pertanian, seperti merawat tanaman atau memelihara

tanaman namun masyarakat petani ini tetap di training atau diberi

pelatihan di Pusat Pengembangan Masyarakat (PPKM) oleh para

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Para petani yang akan dibantu harus membuat proposal yang

nantinya harus di presentasikan di depan PRU mengenai apa yang akan

ditanam oleh petani holtikultura, bagaimana kesiapan lahan untuk lahan

tanaman serta berapa anggaran biaya yang diperlukan agar PRU benar-

benar mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh petani misalnya

setelah proposal itu di presentasikan oleh masyarakat yang mengikuti

program ini PRU melihat bahwa anggaran dana yang diperlukan

masyarakat petani lebih sedikit dari yang di buat di dalam proposal maka

PRU akan mempertimbangkan berapa kira-kira modal atau anggaran

dana yang memang diperlukan oleh masyarakat petani tersebut setelah

itu proposal tadi di proses oleh pihak perusahaan untuk memberikan

bantuan dana sesuai keperluan para petani holtikultura tersebut.

Tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani holtikultura antara lain
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tanaman sayur kangkung, sayur bayam, tanaman jagung, jambu biji,

kacang panjang, tanaman pisang, tanaman cabai dan masih banyak

lainnnya. Hasil dari tanaman tersebut dijual ke pasar dan mampu

menghasilkan uang yang dapat membantu perekonomian masyarakat

petani.

Desa-desa yang mendapat program pemberdayaan melalui

kegiatan pertanian ini adalah  yaitu : Desa Pinang Sebatang Timur,

Pinang Sebatang Barat, Sialang Sakti Kecamatan Dayun, Kec. Lubuk

Dalam, Desa Tuah Indra Pura Kec. Bunga Raya, Pinang Sebatang,

Tualang, Perawang Barat, Kelurahan Perawang, Minas Jaya, Kec. Kandis

dan Desa Pinang Sebatang’’.

c. Peningkatan sektor perikanan

‘’Program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR bidang

ekonomi dalam kegiatan peningkatan sektor perikanan tidak cukup

berhasil karena tidak tersedianya pakan ikan yang cukup memadai dan

tidak tersedianya pakan alternatif. Dan adanya hama yang menghambat

keberlangsungan sektor perikanan ini yaitu hama mikroorganisme

(bakteri terjamur), berang-berang, biawak.

Hambatan lainnya seperti tidak adanya lahan yang cukup memadai

untuk membuat kolam ikan atau tambak ikan jadi kolam ikan harus di

proteksi dengan baik dengan memberi pagar keliling kolam, kolam ikan

yang ada lokasi nya tidak dekat dengan rumah masyarakat yang
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diberdayakan sehingga terkadang kurangnya penjagaan dari pihak

masyarakat sehingga terkadang ada pihak-pihak yang mengambil ikan-

ikan masyarakat yang diberdayakan.

Kendati sektor perikanan telah banyak dikembangkan oleh anggota

masyarakat terutama di Kecamatan Tualang namun pada kenyataannya

produksi yang ada masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan

masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih

didatangkan dari luar.

Dari sudut pandang selisih antar kebutuhan dan pasokan, usaha

perikanan ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk

dikembangkan pada masa yang akan datang namun dari sudut pandang

ekonomis, masih memerlukan kajian yang lebih dalam. Namun walaupun

begitu beda halnya di desa Dayun di desa ini program CSR bidang

ekonomi dalam peningkatan sektor perikanan di desa Dayun dalam

pelaksanaannya kegiatan ini cukup berhasil, karena kolam ikan yang ada

didesa Dayun terbuat dari beton dan lokasi nya berada dibelakang rumah

masyarakat yang di berdayakan, sehingga proses penjagaannya dari

kolam ikan cukup terawasi kemudian hasil-hasil ikan dari program ini

yaitu ikan yang ada dapat dikonsumsi sendiri atau dijual untuk

mendapatkan uang guna membantu menambah penghasilan masyarakat

yang mengikuti program ini.

Dilokasi Pusat Pengembangan Keterampilan Masyarakat (PPKM)

masyarakat di latih dan dibina sebelum diberdayakan. Dilokasi PPKM



90

telah tersedia 5 (lima) unit kolam dengan berbagai ukuran yang

disesuaikan dengan tofografi tanah, secara keseluruhan kolam-kolam ini

telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Desa-desa yang

mendapat pemberdayaan melalui program sektor perikanan yaitu: Desa

Perawang Barat, Sialang Sakti Kec. Dayun dan Desa Tualang.

Pada tahap awal pemberian pakan untuk ikan-ikan ini berupa pellet

ikan yang sesuai anjuran, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar

pertumbuhan ikan tidak terganggu, namun setelah tiga bulan kedepan

pemberian pellet hanya akan menjadi menu tambahan sedangkan menu

utama adalah sisa sayur mayur dari tanaman holtikultura yang berasal

dari PPKM sendiri’’.

d. Tenun ikat Siak

‘’Dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ini

yaitu dengan cara memberdayakan anak-anak perempuan yang putus

sekolah, tapi yang akan diberdayakan ini tentunya diberikan pelatihan,

diberikan motivasi, namun hanya sedikit yang bertahan untuk tetap

mengikuti kegiatan tenun ini, karena memang dalam proses

pemberdayaan ini perlu adanya motivasi yang cukup tinggi terlebih lagi

dalam kegiatan tenun ini harus masyarakat yang memiliki intelegensi

yang cukup baik karena dalam membuat kain tenun ini tidak mudah

diperlukan konsenterasi dan kepintaran karena design nya yang cukup

rumit.
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Hambatan yang dialami dalam kegiatan ini kurang adanya visi atau

motivasi dari diri masyarakat yang diberdayakan karena terkadang

masyarakat ingin instan ingin usaha tenun nya cepat selesai tetapi tidak

ingin berusaha giat. Hasil dari kain tenun ini dapat dijual kepada

masyarakat yang berminat dengan kisaran harga Rp. 400.000- Rp.

500.000,- dan hasil penjualan dapat diberikan kepada penenunnya guna

membantu perekonomian penenun tersebut. Salah satu pengadaan

kegiatan tenun ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya melayu

yaitu ‘’Tenun Siak’’. Desa-desa yang mengikuti program ini yaitu : Desa

Pinang Sebatang dan Kelurahan Perawang Kec. Tualang’’.

e. Pembuatan kerajinan tangan dari limbah tali plastik bekas pengikat kertas

(strap band)

‘’Awal mula kegiatan ini yaitu ada salah seorang dari masyarakat

desa Tualang yang juga merupakan salah satu karyawan PT. IKPP Tbk.

Perawang yang coba-coba membuat kerajinan tangan dalam bentuk tas

belanja, tikar, tempat buah, tudung saji, keranjang untuk tempat pakaian,

tas untuk tempat beras ketika ingin pergi melayat dan sebagainya.

Lalu salah seorang warga tersebut mengajak serta melatih ibu-ibu

rumah tangga yang bisa bekerja paruh waktu ibu-ibu lainnya dan

membentuk kelompok pengerajin ‘’Tali Straping Tunas Harapan’’ lalu

kelompok tersebut bekerjasama dengan program CSR perusahaan dan

pihak perusahaan membantu dalam penyediaan bahan bakunya jika

kerajinan tangan ini dapat dijual dan akan menghasilkan pendapatan yang
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nantinya akan dapat membantu atau menambah pendapatan ibu-ibu

kelompok ‘’Tali Straping Tunas Harapan’’ kegiatan ini juga disebut

kegiatan pemberdayaan ibu-ibu.

Kegiatan ini berlangsung hingga sekarang dan masih aktif diikuti

oleh kelompok masyarakat. Dan produk ini dijual hingga keluar daerah

yaitu Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkalis Sumatera Barat dan

sebagainya. Kelompok pengerajin ini aktif dalam mengikuti pameran

kerajinan tangan salah satunya pada kegiatan ‘’Riau Expo’’ beberapa

waktu lalu di kota Pekanbaru dan pengerajin mendapatkan hasil

penjualan hingga Rp. 30.000.000,- serta pada beberapa tahun lalu

kelompok pengerajin ini juga mengikuti perlombaan kerajinan tangan di

Ibukota Jakarta dan berhasil mendapatkan juara tiga karena kualitas

produk mereka yang baik serta variasi produk yang beraneka ragam.

Desa yang mengikuti program pemberdayaan melalui kegiatan

pemanfaatan limbah tali pengikat kertas yaitu Desa Tualang’’.
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Tabel 1

Budget dan Realisasi CSR 2012

No Category
Kelompok

Aktivitas & Uraian Budget
2012

1 Goal 1. Eradicate
Extream Proverty
and Hungar

1. Pelatihan pertanian terpadu
(Intergerand Framing
System) bagi kelompok
masyarakat binaan
a. Ternak sapi (bergilir),

pakan & kesehatan
hewan

b. Bibit tanaman, sarana
dan prasarana pertanian.

c. Bibit ikan, sarana dan
prasarana perikanan &
peternakan.

d. Pengadaan alat dan
bahan baku pakan
penguat (konsentrat)
untuk ternak sapi.

e. Operasi rumah pintar
(sebagai letak Lembaga
Keuangan Masyarakat)

55.535.000

50.000.000

50.000.000

40.000.000

40.000.000

2 Goal 3. Promote
gander equality
and empower
women

1. Pembinaanibu-ibu
pengerajin tas anyaman dan
strap band bekas.

2. Pelatihan & Pembinaan ibu-
ibu pengerajin tenun ikat
Siak

15.000.000

50.000.000

Total 300.535.000
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Tabel 2

Budget dan Realisasi CSR 2013

No Category
Kelompok

Aktivitas & Uraian Budget 2013

1 Goal Extream
goal1.
Eradicate
Extream
Proverty and
Hungar

1. Pelatihan Pertanian
Terpadu (Intergrated
Farming System) bagi
kelompok masyarakat
binaan

55.000.000

2 1. Pemberian modal bagi
kelompok binaan yang
telah lulus pelatihan &
seleksi
a. Bibit tanaman, sarana &

prasarana pertanian
b. Bibit ikan, sarana &

prasarana perikanan
atau peternakan

c. Pengadaan alat & bahan
baku pakan penguat
(konsentat) ternak sapi
milik perusahaan
(kebutuhan internal)

50.000.000

50.000.000

40.000.000

Goal 3.
Promote
gander
equality and
empower
women

1. Pengembangan industri
rumah tangga dengan
memanfaatkan listrik dari
perusahaan (listrik untuk
produksi)

a. Operasional rumah
pintar

b. Pembinaan ibu-ibu
pengrajin tas anyaman
dari strap band bekas

c. Pelatihan &Pembinaan
ibu-ibu pengrajin tenun
ikat Siak

25.000.000

50.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000
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d. Pemberian bantuan
modal bagi kelompok
pemuda/i binaan yang
telah lulus seleksi dan
pelatihan

Total 380.000.000

2. Wawancara penulis mengenai bentuk identifikasi, perencanaan, sosialisasi,

pelatihan, pengawasan serta evaluasi program bantuan langsung CSR

bidang ekonomi. Berikut wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Bagaimana bentuk identifikasi, perencanaan, sosialisasi,

pelatihan, pengawasan serta evaluasi program CSR bidang ekonomi yang

diberikan secara langsung oleh perusahaan agar tepat sasaran?

Jawaban : Rappel Karo-karo (Wawancara: Senin, 28 April 2014)

a. Identifikasi, ‘’sebelum melakukan program pemberdayaan masyarakat

melalui kegiatan CSR, PRU melakukan sistem verifikasi, caranya yaitu

dengan meminta rekomendasi dari pemerintah kecamatan bahwa

masyarakat mana yang harus dibantu dan memang pantas mendapatkan

bantuan dari perusahaan, setelah pihak perusahaan mendapatkan

rekomendasi dari pemerintah kecamatan yaitu Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) mengenai data-data masyarakat yang harus diberdayakan

PRU melakukan verfikasi kembali mengenai ketepatan data yang

diperoleh PRU dengan langsung mengunjungi masyarakat di setiap desa

yang memang membutuhkan program pemberdayaan ini’’.
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b. Perencanaan, ‘’dalam merencanakan setiap program pemberdayaan yang

akan dibuat pihak perusahaan, PRU bersama pemerintah setempat yang

dalam hal ini UPTD mengadakan pertemuan untuk membicarakan

mengenai program-program bantuan apa yang dibutuhkan oleh

masyarakat hal ini sebagai cara untuk mensinergikan antara keinginan

pemerintah dengan keinginan pihak perusahaan dalam memilah serta

memilih program pemberdayaan yang tepat untuk masyarakat setempat’’.

c. Sosialisasi, ‘’dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan

melalui kegiatan CSR PRU melakukan ‘’Musrembang’’ (Musyawarah

Rencana Pembangunan) yang dilakukan bersama pemerintah tingkat

Kecamatan, Kabupaten hingga pemerintah Provinsi serta masyarakat, hal

ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dan dengan

masyarakat’’.

d. Pelatihan, ‘’masyarakat yang telah terpilih sebagai masyarakat yang

pantas untuk diberdayakan di beri pelatihan di Pusat Pengembangan dan

Keterampilan Masyarakat (PPKM) milik PT. Indah Kiat Pulp & Paper

Tbk. Dengan mendatangkan para ahli dari Badan Penyuluh Kecamatan

(BPK) yang akan meningkatkan potensi masyarakat baik dibidang

peternakan, perikanan serta pertanian. Pelatihan di PPKM berlangsung

hingga 4 (empat) hari.

Beberapa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang terdapat di

PPKM seperti: bangunan kantor, bangunan ruang belajar, bangunan mes

peserta, mes staf, mushola, kantin, bangunan pendopo, bangunan
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sanitary, bangunan kandang sapi, bangunan gudang, areal tanaman pakan

hijauan ternak, areal demplot tanaman holtikultura, areal tanaman buah-

buahan serta adanya kolam ikan.

PPKM sendiri sedang berbenah diri agar menjadi sebuah lembaga

yang mandiri terutama dari sisi ekonomi. Untuk itu konsep yang

dikembangkan di PPKM adalah LEISA (Low External Input Sustainable

Agriculture), dimana secara keseluruhan didalam penyelenggaran

kegiatan seminimal mungkin menggunakan bahan dari luar dan dikelola

secara berkesinambungan’’.

e. Pengawasan, ‘’untuk melakukan pengawasan terhadap program

pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan oleh masyarakat

dalam hal ini pihak perusahaan melakukan pengawasan ke desa-desa

tempat program pemberdayaan masyarakat dilakukan  setiap seminggu

sekali serta sebulan sekali. Kegiatan pengawasan ini dilakukan guna

melihat serta memperhatikan bagaimana perkembangan dari masyarakat

binaan program pemberdayaan melalui kegiatan CSR ini’.

f.Evaluasi, ‘’kegiatan evaluasi program pemberdayaan masyarakat

dilakukan untuk melihat kira-kira bagaimana perkembangan program

pemberdayaan yang telah dilakukan apakah sudah cukup efektif dan

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta untuk melihat program-

program apa saja yang perlu ditingkatkan lagi untuk masa yang akan

datang. Kegiatan evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahunnya’’.
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3. Wawan

cara berikutnya oleh penulis mengenai sejak kapan pelaksanaan program

CSR bidang ekonomi berjalan. Berikut wawancara penulis dengan

narasumber.

Pertanyaan: Sejak kapan pelaksanaan program CSR bidang ekonomi secara

langsung oleh perusahaan dilaksanakan? Bagaimana perkembangannya dari

waktu ke waktu?

Jawaban: Rappel Karo-karo (Senin, 28 April 2014)

‘’Program CSR bidang ekonomi sejak tahun 2002, pertumbuhan

serta perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat tidaklah terjadi

serta merta, melainkan harus melalui sebuah proses. Terdapat beberapa

factor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan

kemampuan ekonomi dari waktu ke waktu’’, antara lain:

a. Tersedianya keinginan dan semangat dari masyarakat untuk berubah

b. Tersedianya faktor pendukung pertumbuhan ekonomi

c. Tersedianya agen perubahan (Changing Agent)

Kegagalan akan menimbulkan dampak serius; masyarakat akan

apatis dan kehilangan semangat untuk merubah nasib dan perusahaan

yang bertindak sebagai agen perubahan akan kehilangan investasi. Aspek

kehati-hatian dan telaah yang cermat terhadap prasyarat yang harus

dimiliki oleh kelompok masyarakat sebelum Program Peningkatan

Ekonomi dilakukan terkesan berjalan lamban serta berbelit-belit, namun

proses memang harus berjalan.
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Memang tidak jarang ditemukan dalam masyarakat yaitu

kurangnya motivasi serta semangat dari masyarakat itu sendiri untuk

mengikuti program pemberdayaan karena masyarakat terkadang ingin

langsung instan mendapatkan hasil yang memuaskan hal inilah yang

terkadang menjadi penghambat karena sebenarnya pemberdayaan itu

sendiri merupakan sebuah proses yang terus-menerus harus dilakukan

tidak bisa instan agar mendapat hasil maksimal’’.

4. Wawancara berikutnya penulis dengan narasumber mengenai tujuan

pemberian bantuan langsung kepada masyarakat melalui progam

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR. Berikut kutipan

wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah tujuan dari program CSR bidang ekonomi yang

langsung diberikan kepada masyarakat?

Jawaban: Rappel karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Tujuan pemberian bantuan langsung program pemberdayaan
masyarakat semata-mata dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi
masyarakat di desa-desa yang akan diberdayakan serta turut serta
membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan serta
meningkakan infrastruktur masyarakat’’.

5. Wawancara mengenai proses pemberian bantuan langsung kepada

masyarakat dalam program CSR bidang ekonomi. Berikut kutipan

wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Bagaimana proses pemberian bantuan langsung kepada

masyarakat dalam program CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)
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‘’Proses pemberian bantuan langsung itu sendiri dilakukan dengan
cara pihak perusahaan yaitu Public Relations Unit terjun langsung ke desa-
desa untuk memberikan bantuan dengan mengumpulkan warga masyarakat
di desa masing-masing atau terkadang unit Public Relations Unit langsung
kerumah rumah warga masyarakat yang akan diberikan bantuan.

Dalam menemui atau mengumpulkan masyarakat Public Relations
Unit dibantu oleh pemerintah desa setempat’’.

6. Wawancara mengenai faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dari

pemberian bantuan langsung CSR bidang ekonomi kepada masyarakat.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah faktor-faktor yang turut mendukung serta factor

penghambat dalam pemberian bantuan langsung kepada masyarakat?

Jawaban: Rappel karo-karo,(wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Faktor-faktor pendukung dari pemberian bantuan langsung kepada
masyarakat dari program CSR bidang ekonomi yaitu adanya dukungan
penuh dari pemerintah setempat agar pihak perusahaan yaitu mudah akses
menuju masyarakat langsung’’.

‘’Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak terlalu mengganggu
hanya saja terkadang desa yang akan dikunjungi lokasi nya cukup jauh
tetapi hal ini tidak menjadi penghambat yang berarti’’.

7. Wawancara penulis dengan narasumber mengenai bantuan yang diberikan

langsung kepada masyarakat sebagai wujud dari program pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan CSR yang bersifat sustainable development

(pembangunan yang berkelanjutan) yang merupakan konsep dari

pemberdaayaan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat

sebagai wujud dari program CSR bidang ekonomi bersifat sustainable

development (pembangunan berkelakjutan)?

Jawaban: Rappel Karo-karo (Wawancara: Senin, 28 April 2014)
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‘’Program bantuan langsung yang diberikan oleh pihak perusahaan

sebagai wujud dari program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

CSR bidang ekonomi adalah bersifat berkelanjutan sesuai dengan komitmen

perusahaan dalam melakukan pemberdayaan maasyarakat bidang ekonomi

sejak tahun 2002 hingga tahun 2014, walaupun peraturan perundang-

undangan mengenai CSR ada pada tahun 2007 namun konsep

pemberdayaan telah lama dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper

kalau dahulu namanya bukan ‘’CSR’’ tetapi ‘’bantuan masyarakat’’ saja

namun dalam konsep penerapannya adalah sama yaitu tetap melakukan

program pemberdayaan masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini’’.

B. Adanya pendirian yayasan atau organisasi sosial sebagai wujud dari

program CSR bidang ekonomi milik perusahaan

Dalam hal ini perusahaan memiliki  suatu wadah yang akan memudahkan

masyarakat yang tidak punya akses ke Bank untuk mendapatkan pinjaman

modal tanpa agunan serta bunga.

1. Wawancara penulis mengenai adanya pendirian yayasan atau organisasi

sosial sebagai wujud dari program CSR bidang ekonomi milik perusahaan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: apa bentuk yayasan yang didirikan oleh perusahaan untuk

melaksankan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Rappel karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)
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‘’Dalam hal ini PT. Indah Kiat Pulp & Paper mendirikan suatu

yayasan yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu dengan pendirian

yayasan ini masyarakat yang sudah terintegerasi atau turut bergabung

menjadi anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat meminjam

sejumlah dana maksimum Rp. 10.000.000,- untuk memberikan permodalan

bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baik bidang pertanian,

peternakan, perikanan dan yang membuka usaha disini merupakan

masyarakat binaan PT. IKPP Tbk. Perawang. Kegiatan usaha dalam bentuk

lainnya akan dibuat kedepannya untuk lebih meningkatkan program

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR bidang ekonomi di PT.

IKPP Tbk. Perawang. Pemberian bantuan modal ini dengan sistem

pengembalian bisa membayar cicilan perbulan, per tiga bulan atau enam

bulan sekali dengan jangka waktu tiga tahun.

Dengan sistem Public Relations Unit tetap memantau perkembangan

usaha dari masyarakat yang mengadakan pinjaman modal tersebut serta

masyarakat yang akan di pinjamkan dana merupakan masyarakat yang

memang membutuhkan dana dalam hal ini yaitu masyarakat yang

merupakan masyarakat binaan perusaahan dalam hal untuk diberdayakan’’.

2. Wawancara mengenai sistem pengelolan dari Lembaga Keuangan Mikro

(LKM). Berikut wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah pengelolaan dari yayasan tersebut diserahkan kepada

masyarakat?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)
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‘’Sistem pengelolaan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum

bisa kami serahkan kepada masyarakat binaan, karena masyarakat binaan

belum begitu mengerti dalam mengurus masalah keuangan namun LKM

masih ditangani oleh Public Relations Unit dengan cara mengambil satu

orang karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang yang

berkompten dalam hal mengelola yayasan ini untuk dapat mengelola

yayasan LKM tersebut.

Karena untuk dapat mengelola sebuah yayasan tidak bisa sembarang

orang harus orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Public Relations

Unit belum bisa menyerahkan sistem pengeloaan yayasan ini kepada

masyarakat’’.

3. Wawancara penulis dengan narasumber mengenai tujuan dari pendirian

yayasan Lembaga keuangan Mikro serta manfaat yang diperoleh oleh

masyarakat dari pendirian yayasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah tujuan dalam pendirian yayasan tersebut?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara: Senin, 28 April 2014)

‘’Tujuan dari pendirian yayasan LKM ini yaitu memberikan
kesempatan bagi masyarakat binaan yang tidak punya akses ke Bank untuk
dapat mengadakan pinjaman modal untuk kegiatan usahanya’’.

4. Wawancara penulis mengenai manfaat pendirian yayasan LKM. Berikut

kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat dalam pendirian

yayasan tersebut?

Jawaban: Rappel Karo-Karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)
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‘’Manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat yaitu masyarakat
dapat memperoleh bantuan modal untuk melakukan kegiatan usahanya serta
masyaraakat yang sudah memilki kegiatan usaha lebih dapat meningkatkan
kegiatan usahanya’’.

5. Wawancara mengenai bentuk pencapaian tujuan dari pendirian yayasan

LKM tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: bagaimana bentuk pencapaian tujuan dari pendirian yayasan

tersebut?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Adapun bentuk  pencapaian tujuan  dari pendirian yayasan tersebut
adalah masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman modal untuk
melakukan kegiatan pemberdayaannya baik dibidang peternakan,
holtikultura (pertanian), sektor perikanan’’.

C. Adanya kerjasama program CSR perusahaan dengan pihak lain

Untuk menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility,

perusahaan bekerjasama dengan pihak lain seperti: pemerintah LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat), perrguruan tinggi, organisasi-organisasi sosial, maupun

lembaga konsultan yang biasa menangani kegiatan sosial. Dalam hal program

CSR PT. IKPP Tbk. Perawang bidang ekonomi yaitu mengundang para ahli

dari Badan Penyuluh Kecamatan (BPK) dengan mendatangkan Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan serta meningkatkan

potensi masyarakat yang akan di berdayakan.

1. Bentuk kerjasama program CSR perusahaan dengan pihak lain. Berikut

kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: bagaimana bentuk kerjasama program CSR perusahan bidang

ekonomi dengan pihak lain?

Jawaban: Ketut F. Gegel (wawancara : Senin, 26 Mei 2014)
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‘’Dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain yaitu dengan Badan
Penyuluh Kecamatan (BPK)’’ lalu ditambahkan oleh:
Umar Dani (wawancara : Senin, 26 Mei 2014)

‘’Bentuk kerjasama program CSR bidang ekonomi perusahaan dengan
pihak lain dapat dilihat dengan adanya paritsipasi yang telah terprogram
setiap tahunnya antara pihak perusahaan dengan Badan Penyuluh
Kecamatan (BPK) yaitu dengan menghadirkan Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL) untuk dapat memberikan pelatihan serta meningkatkan
potensi masyarakat yang akan diberdayakan. PPL yang dihadirkan tentunya
juga melatih masyarakat peternak, petani serta perikanan’’.

2. Wawancara penulis mengenai sejak kapan terjalinnya kerjasama pihak

perusahaan dengan pihak lain. Berikut kutipan wawancara penulis dengan

narasumber.

Pertanyaan: sejak kapan terjalinnya kerjasama pihak perusahaan dengan

pihak lain dalam melaksanakan program CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Pihak perusahaan mulai menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam
hal ini yaitu dengan Badan Penyuluh Kecamatan untuk menyelenggarakan
program CSR menjalin kerjasama dalam hal ini pihak perusahaan menjalin
kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dibidang
ekonomi yaitu dalam bidang peternakan, pertanian serta perikanan
kerjasama ini pada tahun 2007 hingga sekarang’’.

3. Wawancara Penulis mengenai bagaimana kriteria atau syarat kerjasama

program CSR bidang ekonomi perusahaan dengan pihak lain. Berikut

kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: bagaimana kriteria atau syarat kerjasama program CSR bidang

ekonomi perusahaan dengan pihak lain?

Jawaban: Rappel Karo-karo ( wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Kriteria atau syarat dalam menjalin kerjasama perusahaan dengan
pihak lain  yaitu tidak muluk-muluk yang penting tercapainya tujuan dari
program pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan potensi
masyarakat serta mensejahterakan masyarakat’’.
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4. Wawancara penulis mengenai tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam

menjalin kerjasama dengan pihak lain. Berikut kutipan wawancara penulis

dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam menjalin

kerjasama dengan pihak lain?

Jawaban: Umar Dani (wawancara : Senin, 27 Mei 2014)

‘’Tujuan perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
yaitu untuk mengajak pihak lain dalam hal ini yaitu pemerintah dengan
Badan Penyuluh Kecamatan nya (BPK) untuk dapat menyelenggarakan
program CSR bersama-sama agar antara keinginan pihak perusahaan dan
pihak pemerintah dapat bersinergi dan dalam menjalin kerjasama dengan
Badan Penyuluh Kecamatan ini dalam memberikan pelatihan serta
meningkatkan potensi masyarakat  yang diberdayakan’’.

5. Wawancara penulis mengenai bentuk dari pencapaian tujuan kerjasama

dengan pihak lain. Berikut wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Bagaimana bentuk pencapaian tujuan kerjasama dengan pihak

lain?

Jawaban: Rappel Karo-karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Bentuk dari pencapaian tujuan kerjasama pihak perusahaan dengan
pihak lain yaitu pihak perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemerintah
kecamatan Tualang Perawang dalam pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan CSR dan untuk menjalin kerjasama pihak
perusahaan dengan Badan Penyuluh Kecamatan (BPK) yaitu bertambahnya
serta meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang peternakan, pertanian
serta sektor perikanan’’.

6. Wawancara penulis mengenai manfaat yang dapat diperoleh pihak

perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Berikut kutipan

wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa manfaat bagi pihak perusahaan dalam menjalin kerjasama

dengan pihak lain?
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Jawaban: Rappel Karo-Karo (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Manfaat bagi pihak perusahaan yaitu  tercapainya prinsip dari
program pemberdayaan yang dimiliki perusahaan yaitu Three Sector dalam
hal ini tercapainya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah serta
masyarakat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan CSR’’.

D. Perusahaan bergabung dalam konsorsium untuk menjalankan CSR

bidang ekonomi secara bersama-sama.

Wawancara penulis dengan narasumber mengenai perusahaan turut

bergabung dalam konsorsium atau lembaga sosial untuk menjalankan program

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR secara bersama-sama.

1. Wawan

cara penulis mengenai apa saja bentuk lembaga social atau forum social

yang didirikan atau diikuti oleh perusahaan. Berikut kutipan wawancara

penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa bentuk lembaga social atau forum social yang didirikan

maupun yang diikuti oleh perusahaan?

Jawaban: Armadi (wawancara : Rabu, 28 Mei 2014)

‘’Program CSR PT. Indah Kiat Pulp & Paper turut bergabung dalam

lembaga sosial maupun forum yang memperbincangkan masalah CSR yaitu

forum CSR Kabupaten Siak dan forum CSR tingkat Provinsi dalam forum

ini banyak diikuti oleh berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Siak,

yang berjumlah 52 perusahaan seperti PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI),

PT. Surya Intisari Raya (SIR), dan lain sebagainya. Salah satu perusahaan

lainnya yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Perawang’’.
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‘’Dalam forum CSR ini memperbincangkan mengenai program-

program CSR serta yang ada di setiap perusahaan yang mengikuti forum

CSR Kabupaten Siak. Forum CSR Kabupaten Siak juga diikuti oleh Bupati

Siak beserta wakilnya, ketua DPRD, wakil ketua dan anggota DPRD

Kabupaten Siak, sekretaris  daerah Kabupaten Siak, staff ahli, asisten,

kepala badan, Dinas dan kantor, kepala, kepala bagian serta Camat se

Kabupaten Siak’’.

2. Wawancara penulis mengenai bentuk pelaksanaan hubungan

perusahaan dengan konsorsium tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis

dengan narasumber.

Pertanyaan: Bagaimana bentuk pelaksanaan hubungan perusahaan dalam

konsorsium tersebut yang turut melaksanakan CSR?

Jawaban: Murseno (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Bentuk pelaksanaan hubungan perusahaan dengan sebuah
kosnsorsium yaitu dalam melaksanakan hubungannya perusahaan turut
menghadiri jika adanya pertemuan dalam forum CSR yang telah diadakan
selama 2 tahun ini’’.

3. Wawancara penulis mengenai sejak kapan perusahaan turut

bergabung dalam sebuah konsorsium untuk melaksanakan CSR bidang

ekonomi

Pertanyaan: Sejak kapan perusahaan turut bergabung dalam sebuah

konsorsium untuk melaksanakan program CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Murseno (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Perusahaan mengikuti forum CSR ini sudah 2 tahun yaitu
sejak tahun 2012 dimana awal berdirinya forum CSR yaitu tahun 2012’’.
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4. Wawancara penulis mengenai bentuk dukungan perusahaan

terhadap suatu konsorsium yang didirikan untuk tujuan social. Berikut

kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan : Bagaimana bentuk dukungan perusahaan terhadap suatu

konsorsium yang didirikan untuk tujuan sosial?

Jawaban: Murseno (wawancara : Senin, 28 April 2014)

‘’Bentuk dukungan perusahaan sendiri yaitu perusahaan turut
memberikan ide-ide dalam kehadirannya di setiap  pertemuan’’.

5. Wawancara penulis mengenai tujuan perusahaan bergabung

dalam konsorsium tersebut dalam melaksanakan CSR bidang ekonomi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa tujuan perusahaan turut bergabung dalam sebuah

konsorsium dalam melaksanakan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Armadi (wawancara : Senin, 26 Mei 2014)

‘’Adapun tujuan kami (pihak perusahaan) mengikuti kegiatan ini yaitu

untuk menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain,

mensinergikan kegiatan pembangunan yang dirancang Pemerintah

Kabupaten Siak dengan kegiatan CSR perusahaan agar tidak tumpang tindih

dan untuk mencapai kesepahaman atau kesepakatan mengenai program

kegiatan yang dilaksanakan dengan program CSR perusahaan serta

menentukan rumusan kegiatan’’.

Kemudian mendengarkan serta mengetahui  gagasan-gagasan atau

ide-ide dari perusahaan lain mengenai perkembangan program CSR
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kedepannya, serta adanya sharing program dengan pemerintah atau

perusahaan swasta lainnya.

6. Wawancara penulis mengenai manfaat bagi pihak perusahaan

turut bergabung dalam sebuah konsorsium untuk melaksanakan CSR bidang

ekonomi. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa manfaat bagi pihak perusahaan turut bergabung dalam

sebuah konsorsium untuk melaksanakan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Armadi (wawancara Senin, 26 Mei 2014)

‘’ dapat lebih memperkuat legalitas program CSR Perusahaan di mata

pemerintah karena pemerintah berharap program-program CSR yang sudah

ada dapat terlaksana secara komprehesif atau bisa mengakomodir daerah-

daerah yang dipandang tidak terakomodir dibeberapa tempat tertentu

sehingga bisa berbagi atau sharing dengan perusahaan-perusahaan lain

untuk membagi-bagi daerah yang harus untuk diberdayakan untuk itu perlu

adanya koordinasi untuk melihat daerah-daerah mana saja yang

membutuhkan program pemberdayaan dari masing-masing perusahaan

karena memang tiap-tiap perusahaan memiliki program pemberdayaan yang

berbeda’’.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengabsahan data

triangulasi. Dimana penulis mengadakan perbandingan antara penjelasan dan

data dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang dalam hal ini diberikan

oleh PRU dengan penjelasan dari masyarakat. Penulis melakukan wawancara
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terhadap masyarakat yang diberdayakan melalui kegiatan CSR untuk

perbandingan Triangulasi. Kesimpulan hasil wawancara yang penulis lakukan

yaitu:

Berikut wawancara penulis dengan tiga orang masyarakat yang

diberdayakan melalui kegiatan CSR bidang ekonomi. Program pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan  CSR bidang ekonomi diberikan perusahaan

melalui  kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, tenun ikat Siak, dan tali

straping band.

1. Wawan

cara penulis dengan seorang petani mengenai bentuk bantuan program CSR

bidang ekonomi diberikan, kunjungan Public Relations Unit pengajuan

proposal, serta harapan masyarakat kedepannya kepada pihak perusahaan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

a. Pertany

aaan: Apa saja bentuk bantuan yang diberikan perusahaan kepada desa

anda selama ini?

Jawaban: Leti (wawancara : Rabu, 30 April 2014)

‘’Bentuk bantuan program CSR yang diberikan PT. IKPP selama
ini adalah dalam bidang pertanian antara lain bibit, pupuk, uang yaitu
dengan pengajuan proposal kepada pihak perusahaan lalu proposal di
proses setelah itu baru mendapatkan bantuan’’.

b. Pertany

aan: apakah staf Public Relations Unit sering melakukan kunjunngan ke

Desa anda untuk mengamati proses keiatan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Leti (wawancara :Rabu, 30 April 2014)
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‘’Pihak perusahaan melalui staf Public Relations Unit sering
melakukan kunjungan ke masyarakat yaitu seminggu sekali mengadakan
pengawasan untuk melihat perkembangan pertanian masyarakat’’.

c. Pertany

aan: Apakah Desa anda ataupun kelompok yang diberdayakan melalui

kegiatan CSR PT. IKPP. Perawang sering mengirim proposal ke

perusahaan dan bagaimana tanggapan perusahaan selama ini?

Jawaban: Leti (wawancara : Rabu, 30 April 2014)

‘’Kami kelompok yang diberdayakan oleh perusahaan melalui
kegiatan pertanian sering mengirim proposal permohonan bantuan
kepada perusahaan dan pihak perusahaan selalu mencairkan dana untuk
kami dan bantuannya sesuai dengan  yang kami butuhkan’’.

d. Pertany

aan? Apa saja harapan anda kepada pihak perusahaan untuk masa yang

akan datang?

Jawaban: Leti (wawancara : Rabu, 30 April 2014)

‘’Kami berharap kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi dan
kedepannya pihak perusahaan lebih mensejahterakan  masyarakat petani
lagi untuk kedepannya’’.

2. Wawan

cara selanjutnya penulis dengan pengelola yang juga masyarakat yang

diberdayakan melalui kegiatan pemanfaatan limbah tali pengikat kertas

(Tali Straping Band) yang merupakan kelompok pengrajin mengenai bentuk

bantuan program CSR bidang ekonomi diberikan, kunjungan, Public

Relations Unit pengajuan proposal, serta harapan masyarakat kedepannya

kepada pihak perusahaan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan

narasumber.
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a. Pertany

aan : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan perusahaan kepada desa

anda selama ini?

Jawaban: Nurlis (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Bentuk bantuan PT. IKPP  yaitu keseluruhan bahan-bahan yang
di perlukan karena kebetulan bahan baku tali pengikat kertas memang
langsung dari PT. IKPP, lalu pendopo untuk letakkan bahan baku, yaa itu
saja karena memang dalam pengerjaan pembuatan tas dari tali bekas
pengikat kertas tidak terlalu banyak’’.

b. Pertany

aan: apakah staf Public Relations Unit sering melakukan kunjunngan ke

Desa anda untuk mengamati proses kegiatan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Nurlis (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Dalam seminggu sekali Public Relations Unit kunjungi kami,
terkadang untuk melihat perkembangan produk kami, sering juga pihak
perusahaan membawa tamu asing perusahaan yang berasal dari luar
negeri untuk melihat produk kami kemudian membelinya’’.

c. Pertany

aan: Apakah Desa anda ataupun kelompok yang diberdayakan melalui

kegiatan CSR PT. IKPP. Perawang sering mengirim proposal ke

perusahaan dan bagaimana tanggapan perusahaan selama ini?

Jawaban: Nurlis (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Kalau bahan baku habis kami kirim proposal ke PT. IKPP dan
tanggapan bagus biasanya dalam waktu seminggu sekali langsung datang
bantuan’’.

d. Petanya

an? Apa saja harapan anda kepada pihak perusahaan untuk masa yang

akan datang?

Jawaban: Nurlis (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)
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‘’Harapan kami, kami ingin PT. IKPP lebih meningkakan lagi
bantuannya untuk memasarkan produk kami agar semua masyarakat
tahu produk kami. Dulu pernah kami dibantu dengan membuat pameran
untuk produk kami yaitu di Siak dan alhamdulilah banyak peminatnya’’.

3. Wawan

cara selanjutnya penulis dengan masyarakat yang diberdayakan melalui

kegiatan Tenun Ikat Siak yang merupakan ketua penenun, mengenai bentuk

bantuan program CSR bidang ekonomi diberikan, kunjungan Public

Relations Unit, pengajuan proposal, serta harapan masyarakat kedepannya

kepada pihak perusahaan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan

narasumber.

a. Pertany

aaan: Apa saja bentuk bantuan yang diberikan perusahaan kepada desa

anda selama ini?

Jawaban: Lusiana (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Bantuan dari PT. IKPP yaitu kami dibantu dengan diberikan
pelatihan dan dibina dalam mengerjakan kain tenun ini, dan bantuan yang
diberikan yaitu alat tenun bukan mesin (ATBM)’’.

b. Pertany

aan: apakah staf Public Relations Unit sering melakukan kunjungan ke

Desa anda untuk mengamati proses kegiatan CSR bidang ekonomi?

Jawaban: Lusiana (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Staff Public Relations Unit sering berkunjung ketempat kami
biasanya seminggu sekali, mereka melihat bagaimana perkembangan
pengerajin kami masih semangat atau tidak karena dalam pengerjaan kain
tenun ini memang perlu kesabaran’’.

c. Pertany

aan: Apakah Desa anda ataupun kelompok yang diberdayakan melalui
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kegiatan CSR PT. IKPP. Perawang sering mengirim proposal ke

perusahaan dan bagaimana tanggapan perusahaan selama ini?

Jawaban: Lusiana (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Jika ada penambahan anggota penenun, tentu perlu tambahan alat
penenun bukan mesin (ATBM) kami telepon atau ajukan proposal
sebagai formalitas permohonan dan PT. IKPP biasanya dalam waktu
seminggu atau dua minggu kami langsung diberikan bantuan’’.

d. Pertany

aan? Apa saja harapan anda kepada pihak perusahaan untuk masa yang

akan datang?

Jawaban: Lusiana (wawancara : Senin, 5 Mei 2014)

‘’Harapan kami yaitu tolong PT. IKPP lebih memberikan motivasi
bagi pengerajin-pengerajin kain tenun agar tetap semangat megerjakan
kain tenun, karena kadang ada pengerajin yang berhenti alasannya karena
sulit dalam mengerjakkan kain tenun ini serta pengeraajin kadang
maunya gaji besar tapi tidak mau berusaha.Padahal gaji berdasarkan
penjualan’’.


