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ABSTRAK 

Era modern saat ini, perusahaan dituntut untuk terus berkompetisi. Namun, 

perusahan tidak hanya memperhatikan laba saja, melainkan mesti peduli terhadap 

aspek lainnya seperti aspek sosial dan aspek lingkungan sekitar perusahan 

beroperasi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, PT Pertamina Fuel Terminal 

BBM Donggala berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui 

program home industry olahan mangga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

proses dan dampak kegiatan CSR dalam memberdayakan kelompok home 

industry olahan mangga. 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Penentuan informan 

menggunakan metode kriteria. Informan dalam penelitian ini adalah CDO, 

pengurusan dan anggota, serta pemerintah desa. Validitas data menggunakan 

triangulasi. Analisis data menggunakan metode interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengembangan masyarakat 

melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pendampingan, pemasaran produk, dan 

monitoring. Sedangkan dampaknya berupa dampak sosial ekonomi  yaitu 

merubah  perilaku anggota kelompok, meningkatnya pendapatan anggota, 

memberi inspirasi kepada masyarakat desa lain, dan membuka kesempatan kerja. 

Kata Kunci: Potensi Lokal, Corporate Social Responsibility, Home Industry 

Olahan  Mangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul penelitian ini maka perlu adanya penegasan judul dengan 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul proposal skripsi ini. Penelitian ini 

berjudul. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Olahan Mangga 

Oleh Corporate Social Responsibility PT Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala di Desa Loli Oge. Sebagai pembatasan pemahaman dan beragamnya 

penafsiran dari judul tersebut, maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan Masyarakat  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  pemberdayaan berasal 

dari kata “berdaya” yang berarti kemampuan dalam melakukan suatu  tindakan.1 

Dapat didefinisikan  pemberdayaan merupakan suatu  proses penyadaran kepada 

masyarakat dengan secara partisipatif, transformative, dan berkelanjutan yang 

bertujuan untuk memecahkan persoalan hidup agar mencapai cita-cita yang 

diharapkan  masyarakat tersebut.2 Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya 

individu atau kelompok yang memiliki relasi untuk mengontrol kualitas 

 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989).Hlm. 188. 
2 Peter Salim dan Yani Salim, Bahasa Indonesia Konteporer (Jakarta: Modern English Press, 

1991). Hlm. 323. 



2 
 

 
 

hidup kea rah  lebih baik.3 Jadi, pemberdayaan yang dimaksud  pada 

skripsi ini adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran, memecahkan suatu  

masalah, guna mencapai masyarakat yang sejahtera. 

2. Home Industry Olahan Mangga 

Menurut KBBI, Home atau rumah atau tempat tinggal. Sedangkan  industri 

adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan sarana peralatan, 

misalnya mesin. Maka home industry dapat diartikan sebagai kegiatan industri 

yang dilakukan di rumah atau perusahaan kecil.4 Home industry olahan mangga 

ini  yang dalam penelitian ini adalah kelompok binaan CSR PT. Pertamina 

Terminal BBM Donggala di wilayah ring 1 (sekitar) perusahaan. Secara garis 

besar home industry olahan mangga merupakan program yang bertujuan 

menciptakan kemandirian masyarakat dengan  memanfaatkan potensi lokal yang 

ada. Hasil olahan mangga berupa dodol mangga, selai mangga dan keripik 

mangga. 

3. Corporate Social Responsibility PT Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala 

Menurut Susanto, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan perhatian terhadap kualitas 

perusahaan, masyarakat dan lingkungan.5 Menurut Widjaja dan Yeremia CSR 

adalah kerja sama antara perusahaan dengan stakeholder baik secara langsung 

 
3 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Rafika Aditama, 2006). Hlm. 59. 
4 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 7 Desember 2021, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Industrirumahtangga. 
5 Susanto, A Strategic Management Approach, Corporate Social Responsibility (Jakarta: Jakarta 

Consulting Group, 2007). Hlm. 21. 
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maupun tidak langsung, guna menjalin relasi kepada lingkungan perusahaan untuk 

menjamin keberlangsungan dan keberadaan perusahaan. Dari penjelasan ahli 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan peran aktif perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi 

secara berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan memberikan manfaat di sekitar perusahaan beroperasi. CSR 

yang penulis maksud adalah CSR PT Pertamina Donggala Fuel Terminal 

Donggala yang beroperasi di wilayah Desa Loli Oge, Kecamatan Banwa, 

Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. 

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki arti tanggung jawab 

sosial perusahaan. Jadi proses kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam penelitian ini adalah suatu runtutan perubahan yang diwujudkan dalam 

usaha pengembangan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang 

dilaksanakan oleh PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala. 

4. Desa Loli Oge 

 Desa Loli Oge merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa ini berjarak 

sekitar 12 kilometer dari Kota Palu.  Mayoritas masyarakatnya bermata 

pencaharian petani dan nelayan. Desa ini memiliki banyak potensi buah mangga. 

Sehingga dengan adanya program usaha home industry olahan mangga oleh CSR 

PT. Pertamina Terminal BBM Donggala, akan memberikan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat sekitar. 
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B. Latar Belakang 

Era modern saat ini, perusahaan dalam mempertahankan usahanya dituntut 

untuk terus berkompetisi. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan target perusahaan. Tujuan utama dari 

perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal. Namun, saat ini perusahan tidak 

hanya memperhatikan laba saja, melainkan mesti peduli terhadap aspek lainnya 

seperti aspek sosial dan aspek lingkungan sekitar perusahan beroperasi.6 Hal ini 

karena secara tidak langsung, aspek sosial dan aspek lingkungan perusahan 

memberikan dampak terhadap proses dalam pencapaian tujuan perusahan.7 

Peran perusahaan dalam membantu pemerintah untuk memulihkan kondisi 

perekonomian masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti dengan adanya kebijakan-

kebijakan yang ada dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan keputusan 

dan tindakan yang diambil dengan memperhatikan lingkungan dan komponen 

masyarakat  dimana perusahaan beraktivitas.8   

 
6 Habri Sultrawan Juhaepa dan Tanzil, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility 

Pt. Bnp Pada Masyarakat Sekitar Lokasi Perkebunan,” Jurnal Neo Societal 2, no. 4 (1 Juli 2016). 

Hlm. 201–208, https://doi.org/10.33772/.v1i2.3401. 
7 Marissa Yaparto, Dianne Frisko, dan Rizky Eriandani, “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Manufaktur  yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Pada Periode 2010-2011,” CALYPTRA 2, no. 1 (1 Maret 2013). Hlm. 1–19. 
8 Yuniarti Wahyuningrum, “Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka 

Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan),” Jurnal Administrasi Publik 2, no. 1 

(20 Januari 2014): 109-115–115. 
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CSR merupakan suatu upaya perusahan agar tetap dekat dengan 

masyarakat dengan implementasi program yang dibuat. Setyaningrum 

mengatakan, CSR merupakan elemen yang sangat penting dalam kerangka 

sustainability  yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.9 

Dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagai perwujudan 

pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan 

untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perseroan, komunitas dan 

masyarakat. Karena itu, CSR menjadi komponen yang tidak terpisahkan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat.10 

Alokasi anggaran yang dikeluarkan perusahaan terhadap lingkungan sosial 

masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya.11 Meskipun alokasi anggaran dari 

perusahaan meningkat, bukan berarti program yang dijalankan menjamin 

keberhasilan. Maka dari itu, perlu kiranya melakukan evaluasi dan langkah 

strategis yang diambil.  

Menurut Bungaran Saragih, strategi yang perlu dilakukan agar memiliki 

karakteristik antara lain; Pertama, strategi yang dipilih haruslah memiliki 

jangkauan kemampuan yang dapat memecahkan permasalahan ekonomi yang 

dapat terselesaikan; Kedua, strategi yang dipilih untuk diimplementasikan tidak 

 
9 Ibid. Hlm. 109–115 
10 Zukhruf Arifin dkk., “Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi Program CSR 

PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap Kesejahteraan Petani,” Empower: 

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 5, no. 1 (26 Juni 2020). Hlm. 43-63. 

https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6367. 
11 Erwinton Simatupang dan Vandy Yoga Swara, “Creating Shared Value Di Industri Migas: 

Pelajaran Dari Balongan Dalam Meminimalisir Pengangguran Dan Menekan Potensi Kecelakaan 

Kerja,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan 2, no. 1 

(2018): Hlm. 67–90, https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04. 
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menggunakan pembiayaan eksternal (pinjaman luar negeri dan impor) yang  

terlalu besar, sehingga tidak menambah utang luar negeri yang telah besar saat ini; 

Ketiga, strategi yang dipilih hendaknya tidak dimulai dari nol, melainkan 

memanfaatkan hasil dari pembangunan sebelumnya agar tidak menjadi sia-sia; 

Keempat, strategi yang dipilih untuk diimplementasikan mampu membawa 

perekonomian Indonesia di masa depan yang lebih cerah, saling sinergis dengan 

perekonomian dunia, bukan perekonomian yang tergantung.12 Dari karakter 

tersebut, pemilihan strategi yang tepat dalam melakukan pemulihan ekonomi saat 

ini kiranya perlu diperhatikan. Tujuannya agar dalam melakukan pemulihan 

ekonomi masyarakat terjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan. 

Kabupaten Donggala merupakan salah satu daerah yang memiliki 

komoditi pertanian unggulan. Salah satu keunggulan Kabupaten Donggala adalah 

kawasan agropolitan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah dalam 

konteks regional berupa keunggulan komoditi yang dimilikinya. Buah mangga 

menjadi salah satu komoditi unggulan juga memiliki cita rasa yang khas Lembah 

Palu. Maka, bila dilihat dari perkiraan wilayah daratan lembah palu (42.000 ha) 

yang masuk di kawasan agropolitan, sangat potensial untuk pengembangan 

budidaya jenis komoditi mangga.13 Tercatat pada tahun 2015, produksi buah 

mangga di Kabupaten donggala sebesar 21,124 ha luas panen, 1,29 hasil dan 

15,675 produksi. 14 

 
12 Bungaran Saragih, “Pembangunan Sistem Agribisnis Di Indonesia Dan Peranan Publik 

Relation,” (Fakultas Pertanian, IPB,  2001). Hlm. 1–12. 
13 Iwan Seiawan Basri, “Kawasan Agropolitan Kabupaten Donggala Dalam Konteks 

Pengembangan Wilayah Dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Baru,” no. 1 (2010): Hlm. 9. 
14 “Badan Pusat Statistik,” diakses 7 Desember 2021, 

https://donggalakab.bps.go.id/publication/2016/11/14/9ee03eb5e166e3150353114a/statistik-

pertanian-tanaman-pangan-kabupaten-donggala-2016.html. 
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Namun, dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki 

Kabupaten Donggala ini belum mampu dioptimalkan dengan baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini terlihat dari potret kemiskinan Kabupaten Donggala pada tahun 2019 cukup 

memprihatinkan. Menurut data BPS, selama periode 2015-2019 presentasi 

kemiskinan Kabupaten Donggala mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, berada 

di level tertinggi yaitu sebesar 18,40 sepanjang tahun 2015 – 2019. Sempat 

menurun pada tahun 2018 menjadi 18 persen. Kemudian persentase kemiskinan 

kembali bertambah pada tahun 2019 menjadi 18,40 persen, dan ini merupakan 

persentase kemiskinan tertinggi di Sulawesi tengah.15 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, kesempatan kerja 

masyarakat dapat menjadi indikator sebuah proses pembangunan ekonomi negara. 

Angka partisipatif tenaga kerja di Kabupaten Donggala  mengalami peningkatan 

dalam rentang waktu 2015 sebesar 126,444 persen dan 2019  sebesar 139,282 

persen . Namun berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-laki dan 

perempuan tidak terjadi keseimbangan, yaitu 34 persen perempuan dan 66 persen 

laki-laki. Ditambah lagi pekerja keluarga tidak dibayar sebesar 15 persen. Hal ini 

disebabkan juga oleh faktor budaya setempat yang masih mendikotomi peran 

publik berdasarkan jenis kelamin.  

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

terutama ibu rumah yang tidak punya pekerjaan tetapi punya kreatifitas, yaitu 

 
15 “Badan Pusat Statistik,” diakses 15 Februari 2021, 

https://donggalakab.bps.go.id/publication/2019/12/30/572dcd05b32fe550c7257acd/statistik-

kesejahteraan-rakyat-kabupaten-donggala-2019.html. 
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home industry. Industri rumah tangga (home industry)/industri kecil ini sangat 

sesuai dikembangkan di pedesaan karena tingkat teknologi yang digunakan sangat 

sederhana. Usaha ini juga dapat menampung masyarakat yang tidak bekerja 

terutama ibu rumah tangga serta menciptakan pemerataan pendapatan untuk 

memberantas kemiskinan.16 

CSR PT. Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala merupakan salah satu 

perusahaan yang berusaha melaksanakan program CSR sebagai wujud tanggung 

jawab sosialnya. Berlokasi di Desa Loli Oge, Banawa, Kabupaten Donggala, dan 

berjarak sekitar 12 km dari kota Palu. Sebagaimana Kabupaten Donggala pada 

umumnya, Desa Loli sendiri memiliki potensi buah mangga yang cukup besar. 

Bahkan, hampir sepanjang jalan, banyak ditemui pohon serta pedagang buah 

mangga. Melihat potensi ini, CSR PT. Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala 

berinisiatif membuat program di wilayah ring 1 perusahaan kelompok home 

industry pengolahan buah mangga. Program CSR home industry menjadi salah 

satu upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus memberi 

peluang kerja terutama para ibu rumah tangga.  

Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat melalui program CSR PT. Pertamina Fuel Terminal 

BBM Donggala, dengan memanfaatkan potensi lokal. Peneliti tertarik meneliti 

program home industry olahan mangga CSR PT.Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala ini karena minimnya perusahaan yang melaksanakan program CSR 

khususnya di Kabupaten Donggala. Pun, usaha home industry jarang ditemukan di 

wilayah Kabupaten Donggala. Program usaha home industry olahan mangga 

 
16 Hadi Prayitno, “Pembangunan Ekonomi Pedesaan”. (Jakarta: LP3ES, 1987), Hlm. 52. 
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sangat potensial dikembangkan melihat potensi buah mangga yang dimiliki Desa 

Loli Oge, serta selama ini buah mangga hanya dikonsumsi dalam bentuk mentah 

saja, belum dikelola dalam bentuk produk makanan yang lebih kreatif.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat melalui program home industry olahan mangga oleh 

CSR PT. Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala dan menuangkan bahasan 

tulisan ini dengan judul  “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry 

Olahan Mangga Oleh Corporate Social Responsibility PT. Pertamina Fuel 

Terminal BBM Donggala di Desa Loli Oge”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

antara lain. 

1. Bagaimanakah proses CSR PT. Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala dalam  memberdayakan masyarakat melalui program home industry 

olahan mangga? 

2. Bagaimanakah dampak dari program home industry olahan mangga oleh 

CSR PT. Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala terhadap kesejahteraan 

masyarakat? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini antara lain. 
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1. Untuk mendeskripsikan proses CSR PT. Pertamina Terminal BBM 

Donggala dalam memberdayakan masyarakat melalui program home industry 

olahan mangga. 

2. Untuk menganalisis dampak dari program home industry olahan 

mangga oleh CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini antara 

lain. 

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk 

penelitian lain.  

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

positif bagi CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat 

beberapa penelitian yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dengan penelitian 

yang peneliti akan lakukan. 

Penelitian pertama berjudul “Program CSR Olahan Pangan Lokal di Desa 

Doudo PT. Pertamina EP ASSET 4 POLENG FIELD” oleh Andri Hariwibowo 

dkk. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi, proses dan dampak 

dari program olahan pangan CSR Pertamina EP. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara 

partisipatif melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Doudo dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Program ini juga memberikan 

dampak di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.17 

Penelitian kedua berjudul “Mewujudkan Kesejahteraan Petani : Studi 

Implementasi Program CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu 

Terhadap Kesejahteraan Petani” oleh Zukhruf Arifin dkk. Penelitian ini 

mendeskripsikan program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh 

CSR PT. Pertamina Fuel Terminal Rewulu dalam mendorong kesejahteraan 

petani. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program CSR ini 

telah tercapai dengan beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 

Namun, perlu dilakukan perbaikan dan sosialisasi tentang pentingnya pemasaran 

produk sehingga mudah dikenal masyarakat luas.18 

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Program Corporate Social 

Responsibility dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat” oleh Iswiyati 

Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program CSR 

dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa implementasi program CSR belum terlaksana secara optimal. Masih 

ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi, 

 
17 Muhammad Fajri dkk., “Program CSR Olahan Pangan Lokal Di Desa Doudo PT. Pertamina 

Ep Asset 4 Poleng Field,” Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) 1 (1 November 2018): 1458–1467. 
18 Zukhruf Arifin dkk., “Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi Program CSR PT. 

Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap Kesejahteraan Petani,” Empower: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam 5, no. 1 (26 Juni 2020). Hlm. 43-63. 

https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6367.  
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pembebasan lahan dan lingkungan. Sehingga memunculkan konflik antara 

perusahaan, masyarakat dan pemerintah.19 

Penelitian keempat berjudul “Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) El-Corps” oleh Lin Aqiela, Santoso Tri Raharjo dan Risna 

Resnawaty. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan El-Corps ditinjau dari motif, model atau 

bentuk implementasi CSR yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

bentuk CSR yang diberikan perusahaan El-Corps, yaitu dalam bentuk charity dan 

filantropi. Namun, belum sampai pada citizenship yang program CSR-nya sampai 

pada aspek pemberdayaan masyarakat.20 

Dari beberapa penelitian di atas, secara umum terdapat persamaan yang 

berfokus pada implementasi program, strategi CSR dan dampak yang dirasakan 

masyarakat dari pelaksanaan program CSR tersebut. Namun, yang membedakan 

dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian dan bentuk 

program yang dilaksanakan yaitu home industry olahan mangga.  

 

 

 

 

 
19 Iswiyati Rahayu, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 13, no. 1 (2014). 

Hlm. 9-18.  
20 Lin Aqiela, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty, “Implementasi Program Corporate 

Social Responsibility (CSR) El-Corps,” Share: Social Work Journal  8, no. 2 (2018): 211–218. 
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G. Kerangka Teori 

 

1. Home Industry 

Terdapat berbagai tafsir dari para ahli tentang definisi home industry. 

Salah satunya Haymans yang mengatakan, home industry adalah kegiatan 

ekonomi masyarakat dalam skala kecil, belum berbadan hukum, bersifat 

tradisional dan  informal.21 Berdasarkan Kep Menteri Perindustrian RI No. 41/M-

IND/PER/6/2008. Bab 1 Pasal 1, industri merupakan kegiatan ekonomi yang 

mengelola barang mentah, bahan setengah jadi, dan barang  jadi  dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunanya. Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 2004 

tentang perindustrian, secara umum, industri rumahan tergolong sektor informal 

yang berproduksi secara unik, terikat dengan kearifan lokal, hasil sumber daya 

setempat dan mengedepankan buatan tangan. Home industry sendiri bergerak 

dalam skala kecil, modal kecil, tenaga kerja bukan professional dan produksi 

secara musiman.22 

Menurut Sumoatmojo, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga dapat disebut 

home industry apabila dikerjakan oleh keluarga atau di rumah sendiri. 

Berdasarkan  pengelompokkan kapasitas tenaga kerja dalam industri meliputi; 

industri rumah tangga (home industry), yang menggunakan tenaga kerja 1-4 

orang; Industri kecil, menggunakan tenaga kerja 5-19 orang; Industri sedang 

 
21 Adler Haymans Manurung, "Modal untuk Bisnis UKM", (Jakarta: PT Penerbit Buku Kompas, 

2008) Hlm. 17. 
22 Khairil Hamdi dan Dorris Yadewani, “Pengembangan Usaha Kuliner Home Industri Sebagai 

Peluang Kaum Perempuan Menuju Industri Kreatif,” Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 3 (3 Juli 2019): 110–16, https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2867. 
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menggunakan tenaga kerja 20-99 orang; dan industri besar menggunakan tenaga 

kerja 100 orang lebih.23  

Home industry sendiri memiliki beberapa karakteristik. Menurut Subanar, 

karakteristik dari home industry antara lain; (1) Industri yang bersifat ekstraktif 

yang cenderung menggunakan barang setengah jadi menjadi barang jadi. (2) 

Industri yang dikelompokkan dengan jumlah anggota tenaga kerja 1-19 orang. 

Tenaga kerja disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin banyak tenaga 

kerja, maka semakin besar pembiayaan. (3) Teknologi yang sederhana, tidak 

membutuhkan tenaga kerja yang ahli, dan lokasi industri kecil dan sangat 

fleksibel. (4) Termasuk industri ringan. Artinya, barang yang dihasilkan 

merupakan barang yang sederhana, tidak rumit dan tidak membutuhkan teknologi 

yang tinggi. (5) Umumnya, pemilik home industry adalah masyarakat menengah 

kebawah. (6) Ditinjau dari subjek pengelola, home industry merupakan industri 

yang dimiliki oleh rakyat, dengan  sistem pengelolaan sederhana karena 

cenderung bersifat kekeluargaan.24 

 

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry 

Proses dapat diartikan sebagai perubahan (peristiwa), rangkaian tindakan, 

pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.25 Proses sendiri merujuk 

pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara 

 
23 Nursid Sumoatmojo, "Studi Geografi", (Bandung: Alumni, 1998) . Hlm. 179. 
24 H Subanar, "Manajemen Usaha Kecil", (Yogyakarta: BPFE Universtias Gadjah Mada, 1994). 

Hlm 42. 
25 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 26 Januari 2021, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proses. 
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kronologis-sistematis yang mencerminkan upaya mengubah masyarakat yang 

belum berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Menurut Mardikanto dan 

Poerwoko, pemberdayaan adalah suatu proses dimana masyarakat terutama yang 

miskin, kaum perempuan dan kelompok termarjinalkan lainnya didukung agar 

mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Sebagai proses, 

pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau 

mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam suatu masyarakat termasuk 

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.26 

Pemberdayaan merupakan proses merubah perilaku seseorang menuju arah 

kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Merubah perilaku seseorang bukanlah 

hal yang mudah, membutuhkan rentan waktu yang panjang serta tenaga yang 

handal dan profesional. Karena itu pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan 

secara asal-asalan.27  Pemberdayaan mesti dilakukan dengan perencanaan yang 

matang melalui proses yang jelas dan sistematis.28  Menurut Eddy Papilaya, 

sebagaimana yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan merupakan upaya 

membangun kemampuan masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan 

membangun kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki, serta 

mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata.29 Oleh karena itu, dapat 

 
26 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik"  (Alfabeta, 2012). Hlm. 111-112. 
27 Azis Muslim, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Yayasan Perjuangan 

Wahidiyah,” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10, no. 2 (1 Desember 2016). 

Hlm. 335–358, https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.  
28 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, “Manajemen Pemberdayaan: Sebuah 

Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat,” (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2007) Hlm. 115. 
29 Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, " Ragam Perspektif Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat". (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007) Hlm. 42. 



16 
 

 
 

dipahami bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses secara bertahap yang tidak 

bisa mendapatkan hasil secara instan.30 

Menurut Isbandi, terdapat tujuh tahapan dalam proses pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat.31 Pertama, tahapan engagement. Tahapan ini 

merupakan proses pendekatan paling awal dalam melakukan kegiatan 

pengembangan masyarakat. Pada pendekatan ini bisa berupa persiapan fasilitator 

dan persiapan lapangan dengan melihat kondisi dan kecocokan lokasi sasaran 

program. Kedua, tahapan assessment. Tahapan ini merupakan proses 

mengidentifikasi baik itu masalah, kebutuhan, dan potensi yang ada di 

masyarakat. Ketiga, tahapan perencanaan program. Pada tahapan ini, perencanaan 

program digerakan oleh fasilitator yang membantu masyarakat untuk berdiskusi 

dan memikirkan program kegiatan apa saja yang akan dilakukan dengan metode 

musyawarah.  

Keempat, tahapan pemformulasian rencana aksi. Pada tahapan ini, seorang 

fasilitator memberi masukan atau menentukan skala prioritas terkait kegiatan 

mana yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Fasilitator juga memfasilitasi 

kelompok masyarakat untuk merumuskan gagasan-gagasan terkait program yang 

telah direncanakan dalam forum musyawarah bersama. Kelima,  tahapan 

implementasi program. Tahapan ini lebih kepada kegiatan yang telah disesuaikan 

dalam perencanaan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Keenam, 

 
30 Febriyati Febriyati dan Suyanto Suyanto, “Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi 

Produktif Oleh Bina Keluarga Lansia (Bkl) Mugi Waras Di Kabupaten Sleman,” Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan 1, no. 1 (10 Agustus 

2017). Hlm. 177–192, https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10. 
31 Isbandi Rukminto Adi, "Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi 

Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis," rev. ed, Seri pemberdayaan 

masyarakat 03 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003). 

Hlm.29. 
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Tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan terkait program yang dilaksanakan. 

Kemudian dilakukan suatu pengawasan dan penilaian oleh fasilitator dan 

kelompok masyarakat itu sendiri. Dan terakhir, tahapan terminasi. Tahapan ini 

merupakan proses akhir atau tahap perpisahan. 

Pemberdayaan sendiri memiliki indikator keberhasilan. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Edi Suharto, pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan orang 

khususnya kelompok rentan dan lemah yang membuat mereka memiliki kekuatan 

dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (dalam arti bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan). 

Kemudian untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa 

yang mereka butuhkan. Dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.32 

Home industry atau industri kecil sangat bermanfaat bagu masyarakat 

terutama golongan ekonomi lemah, sebab golongan tersebut yang nantinya 

mendominasi menjadi pelaku industry kecil. Menurut Hadi dan Arsyad,  

pengembangan home industry di pedesaan punya peran yang sanga penting dan 

strategis karena: pertama, hadirnya industry kecil di pedesaan diharapkan dapat 

mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Kedua, memberi peluang 

kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi penganguuran dan dapat 

meningkkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, lokasi yang dekat sehingga 

memungkinkan masyarakat yang bekerja sebagai petani maupun buruh tani 

 
32 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Rafika Aditama, 

2006). Hlm. 59-50. 
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menjadi pelaku home industry. Keempat, teknologi sederhana yang akan 

memudahkan masyarakat mempelajari dan melaksanakan.33 

 Manfaat lain hadirnya home industry di pedesaan antara lain: Pertama, 

secara umum masyarakat pedesaaan tidak berkerja secara utuh sehingga memberi 

lapangan pekerjaan mbagi masyarakat. Kedua, melahirkan kewirahusaan sosial 

yang tidak hanya memberikan tambahan pentapatan bagi keluarga pemilik home 

industry tetpau juga keluarga lain yang ikut berpartisipasi. Ketiga, mampu 

memproduksi barang sesuai kebutuhan masyarakat setempat secara efisien 

dibandingkan industry besar.34 Kegiatan pemberdayaan melalui home industry ini 

bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pengembangan potensi rumah tangga. 

3. Proses Pemberdayaan  Masyarakat Melalui Corporate Social 

Responsibility 

Pada dasarnya pengembangan masyarakat merupakan bagia dari corporate 

social responsibility (CSR). Dalam undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 

tentang Perseroan Terbatas (PT) menjelaskan bahwa semua perseroan 

berkewajuban untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber 

daya guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena itu UU 

tersebut dimaknai sebagai bentuk kebutuhan perusahaan dalam menerapkan 

program CSR dengan bentuk pemberdayaan masyarakat tanpa menghilangakn 

esensi dari CSR itu sendir. 

 
33 Hadi Prayitno and Lincoln Arsyad, Petani Desa dan Kemiskinan (Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 

121-126 
34 Mubyarto, “Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan,” (Yogyakarta: BPFE, 1983), hal. 
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 Menurut Business for Social Responsibility sebagaimana yang dikutip 

oleh Kartini, CSR merupakan praktek pemberdayaan yang dilakukan oleh 

korporasi secara akuntabel. Artinya, dalam pelaksanaan pemberdayaan dilakukan 

secara terbuka dan transparan. Selain itu, untuk menjunjung tinggi nilai etis guna 

menjalin relasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan 

sebagai institusi yang menjamin keberlangsungan operasionalnya dengan baik, 

wajib menjaga keselarasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan agar tidak terjadi persepsi salah kaprah 

di masyarakat.35  

Pemikiran tentang CSR kini dapat didasarkan pada kebijakan perusahaan 

sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas atau masyarakat, 

melalui kerja sama antara para pelaku bisnis dengan sumber daya yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Jadi, kini bisnis perusahaan tidak lagi hanya 

memperhatikan tentang laba saja (profit), melainkan peduli terhadap kehidupan 

sosial masyarakat (people), dan peduli terhadap lingkungan (planet) atau yang 

lebih populer dengan istilah triple bottom line.36 

Rudito membagi kegiatan program tanggung jawab sosial yang sering 

dilaksanakan oleh perusahan dalam tiga bentuk. (1) Public Relation. Bentuk  ini 

lebih menekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan terhadap 

masyarakat dengan cara membuat suatu kegiatan sosial sehingga secara otomatis 

tertanam image bahwa perusahan telah menyisihkan sebagian keuntungan 

 
35 Dwi Kartini, "Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability 

Management dan Implementasi di Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm. 2. 
36 Nurul Alfian dan Runik Puji Rahayu, “Implementasi Program Csr Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Ukm Di Pamekasan,” JURNAL AKUNTANSI 

DAN INVESTASI 4, no. 2 (30 November 2019), Hlm. 188–197, 

https://doi.org/10.35835/aktiva.v4i2.775. 
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bisnisnya untuk kegiatan sosial. Kegiatan ini dapat menjadikan hubungan baik 

antara masyarakat dengan perusahaan. (2) Strategi Defensif. Bentuk ini biasanya 

dapat dijalankan oleh perusahaan untuk menangkis persepsi negatif terhadap 

masyarakat yang sudah tertanam dan terlanjur berkembang. (3) Keinginan tulus 

untuk melakukan kegiatan yang benar-benar berasal dari visi-misi perusahaan.37 

Untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan di tengah  

masyarakat, maka program pemberdayaan berbasis CSR dapat dikategorikan 

empat bagian. Pertama, program yang bersifat charity atau  kegiatan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan dengan cara pemberian langsung secara terus-

menerus. Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara membangun fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Ketiga, pelatihan 

yang bersifat implementatif (capacity building). Aktivitas ini dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keempat, implementasi 

program yang mengarah pada pemberdayaan (empowerment). Kegiatan ini 

mengarahkan masyarakat untuk berdaya dan mandiri secara fundamental dengan 

cara berkelompok. Selain itu, untuk meningkatkan daya hidup, modal sosial, dan 

partisipasi sosial.38 

Pemberdayaan masyarakat dengan model CSR adalah salah satu fokus 

perusahaan dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat yang 

bergerak di dunia usaha. Dalam  proses  menjalankan  pemberdayaan model CSR, 

terdapat lima langkah strategis perumusan program CSR; 1) engangement, 

merupakan kegiatan pendekatan awal kepada stakeholder atau  masyarakat 

 
37 Bambang Rudito dan Melia Femiola, "Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Peruasahaan di 

Indonesia". (Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2007). Hlm. 32. 
38 Nan Lin, “Social Capital A Theory of Social Structure and Action” (New York: Cambridge 

University Press, 2006). Hlm. 91-92. 
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penerima manfaat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. 2) assesment, 

langkah mengidentifiksikasi sumber daya untuk dijadikan landasan pelaksanaan 

program. 3) Plan of action, merupakan langkah rencana aksi berdasarkan hasil 

dari assesmet dalam penerapan progam CSR. 4) Action and facilitation, 

merupakan langkah menerapkan progam yang telah disepakati. 5) Evaluation and 

termination. Evaluasi merupakan langkah pengawasan terhadap program yang 

sedang berjalan. Terminasi merupakan langkah akhir atau pemutusan hubungan 

atau kontrak secara formal dengan kelompok yang sudah mandiri. 39 

 

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan umumnya diatikan sebagai kebahagiaan dan kemakmuran 

dengan kualitas hidup yang baik pada tingkat individu maupun kelompok 

keluarga dan masyarakat. Menurut Prawaba, kesejahteraan dapat dilihat dari 

kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

sandang dan pangan yang dianggap pending dalam kehidupan berkeluarga. Dapat 

dipahami bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan baik barang 

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.40 

 
39 Marnelly Romi, “Corporate Social Resposibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di 

Indonesia,” Jurnal Aplikasi Bisnis 2, no. 2 (2012), Hlm. 49–59, 

https://www.academia.edu/30213987/Akuntansi_Pertanggungjawaban_sosial_Corporate_sosial_R 

esponbilitty_, Hal 57. 
40 Prabawa, S,  Sumberdaya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di 

Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat” (Bogor, Fakultas 

pertanian, Institut Pertanian Bogor., 1998) Hlm. 85. 
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Nasikum memformulasikan kesejahteraan dari padanan empat indikator 

yaitu, (1) Rasa aman, (2) kesejahteraan, (3) kebebasan, dan (4) jati diri.41 Secara 

umum kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokoknya baik itu kebutuhan tempat tinggal yang layak, pakaian, 

makanan, mendapat akses pendidikan, serta pekerjaan yang dapat menunjang 

kualitas hidup sehingga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan merasa aman 

dalam berkehidupan.42 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial dapat dilihat 

dari delapan indicator yaitu, (1) kependudukan, meliputi jumlah dan laju 

pertumbuhan pendududuk, (2) kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat, 

angka harapan hidup, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. (3) pendidikan, 

meliputi kemampan baca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas 

pendidikan. (4) ketenagakerjaan, meliputi lapangan pekerjaan, status pekerjaan, 

dan  jam  kerja, (5) taraf dan pola konsumsi meliputi pendapatan danpengeluaran 

rumah tangga, (6) perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, 

fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan, (7) kemiskinan yaitu berdasarkan 

tingkat tinggi rendahnya kemiskinan, (8) sosial lainnya meliputi penambahan 

kredit usaha untuk lemihat mina masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya 

serta akses teknologi informasi dan komunikasi.43 

 

 
41 Nasikun, "Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga", (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996) 

Hlm. 25. 
42 Fahrudin Adi, "Pengantar Kesejahteraan Sosial", (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm. 12-

13. 
43 “Badan Pusat Statistik,” diakses 20 Desember 2021, 

https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-

kesejahteraan-rakyat-2020.html. 
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5. Dampak Proses Pemberdayaan Melalui Home Indusrty oleh CSR 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut KBBI, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat  

positif maupun negatif.44 Sedangkan menurut Gorys Keraf, dampak adalah 

pengaruh kuat dari seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas sesuai 

dengan kedudukannya di masyarakat yang membawa perubahan positif atau 

negatif.45 Dampak merupakan suatu akibat yang dihasilkan dari implementasi 

program atau kebijakan. Dampak dari sebuah program terdapat bagian evaluasi 

program posisi terakhir dalam alur proses implementasi. Dengan adanya evaluasi 

program, dampak dari sebuah program dapat diketahui sehingga secara normatif 

akan diperoleh rekomendasi apakah sebuah program dapat dilanjutkan atau perlu 

diperbaiki, bahkan diberhentikan.46 

 Setiap tahapan implementasi suatu program di masyarakat, pasti akan 

menimbulkan perubahan atau dampak, terutama dampak sosial dan atau dampak 

ekonomi. Menurut Surto Haryono sebagaimana yang dikutip oleh Putri dan 

Risdayanti, dampak sosial dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak 

sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu 

kegiatan. Misalnya, kegiatan pelebaran jalan raya di suatu desa maka secara 

otomatis berubah seperti penggusuran rumah penduduk. Sedangkan dampak 

sekunder adalah dampak yang tidak dirasakan secara langsung atau dampak yang 

dihasilkan dari dampak primer. Misal dalam kasus pelebaran jalan, dampak 

 
44 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 10 Februari 2021, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak. 
45 Gorys Keraf , Diksi dan Gaya Bahasa (Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm 35. 
46 Malik Suryatama, “Dampak Program Corporate Social Responsibilty Kewirausahaan Sekolah 

Di Sd Segoroyoso Pleret Bantul” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018). Hlm. 74. 
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sekundernya adalah perubahan pola hidup penduduk disebabkan penggusuran 

rumah sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.47 Dampak ekonomi 

sebagaimana dijelaskan oleh Stynes, dikelompokkan dalam tiga indikator. 

Pertama, direct effect, meliputi tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan 

penjualan. Kedua, indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan 

mutu dan perubahan jumlah barang. Ketiga, induced effect, meliputi pengeluaran 

rumah tangga dan peningkatan pendapatan.48 

Menurut Wibawa, terdapat empat dampak dari unit sosial.49 Pertama, 

dampak individual. Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek 

psikis, fisik, lingkungan hidup, sosial-ekonomi, dan personal. Dampak psikis 

dapat berupa alienasi, depresi, rasa percaya diri, emosi, cinta dan lain-lain. 

Dampak fisik/biologis menyangkut masalah cacat fisik  dan kekurangan gizi. 

Alienasi berhubungan dengan hilangnya kelekatan psikologi antara individu 

terhadap kelompok, pemerintah atau unit sosial lain. Jika suatu pembangunan dan 

para individu tidak mampu menolak serta tidak memiliki akses untuk 

mempengaruhi suatu kebijakan, maka mereka akan mengalami perasaan 

powerlessness. Kedua, dampak organisasional. Suatu kebijakan tentu dapat 

menimbulkan suatu dampak baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap organisasi atau kelompok. Dampak secara langsung dapat berupa 

terganggu atau terbentuknya organisasi dan kelompok dalam mencapai tujuannya. 

 
47 Dwifany Yodina Putri dan Risdayati ", “Pengaruh Relokasi Terhadap Sosial Dan Ekonomi 

Pedagang Di Pasar Atas Bukittinggi,” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik 6, no. 2 (12 September 2019): 1–14. 
48 Daniel J. Stynes, Approaches to Estimating the Economic Impacts of Tourism; Some Examples 

(Michigan State University: East Lansing, MI: Department of Park, Recreation and Tourism 

Resources, 1999). Hlm. 88. 
49 Pramusinto Agus, Purbokusumo Yuyun, dan Wibawa Samodra, “Evaluasi Kebijakan Publik , 

(PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.1, 1994) Hlm. 54-60. 
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Selain itu, dampak dari suatu kebijakan secara tidak langsung terhadap organisasi 

atau kelompok seperti melalui peningkatan semangat kerja para anggota 

organisasi. 

Ketiga, dampak terhadap masyarakat. Dampak suatu kebijakan terhadap 

masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi 

kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Hal ini dikarenakan 

masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi. Masyarakat 

adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi, jika masyarakat itu 

dikatakan memiliki tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-

individu anggotanya sebaik mungkin. Keempat, dampak terhadap lembaga dan 

sistem sosial.  Kebijakan yang dimaksud tidak hanya mempengaruhi suatu 

lembaga, tetapi juga kebijakan tersebut akan mempengaruhi dimensi sosial yang 

lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi pada sistem sosial merupakan akibat 

dari banyak faktor, bukan hanya akibat dari dampak suatu kebijakan. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dampak adalah suatu 

perubahan yang menuju ke arah positif ataupun negatif dari sebuah aktivitas, 

tindakan, maupun program yang dilaksanakan sebelumnya. Pada penelitian ini, 

peneliti melihat bagaimana dampak sosial dan dampak ekonomi hasil dari 

program home industry olahan mangga oleh CSR PT. Pertamina Fuel Terminal 

BBM Donggala.  

Dari kerangka teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah 

memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan berbagai macam  

regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan program 
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CSR, perusahaan punya andil untuk berpartisipasi melakukan pemberdayaan 

masyarakat sebagai bentuk upaya melakukan pembangunan berkelanjutan dengan 

adanya prinsip dasar CSR.  

CSR PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala mencoba 

mengupayakan pengembangan ekonomi masyarakat melalui program yang telah 

dikonsepkan yaitu  program home industry olahan mangga. Dengan adanya 

program tersebut, perusahaan diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian 

ekonomi masyarakat dalam  memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

program melalui perbaikan kelembagaan, perbaikan stabilitas ekonomi, perbaikan 

lingkungan hidup dan perbaikan usaha produktif yang dilakukan CSR sebagai 

upaya mensejahterakan masyarakat sekitar. 

 

H. Metode Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Home Industry Olahan Mangga CSR PT. 

Fuel Pertamina Terminal BBM Donggala, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, 

Kabupaten Donggala. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan minat 

peneliti. Kedua, lokasi strategis. Ketiga, masih minim penelitian dilakukan di 

lokasi tersebut. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif kualitatif. Peneliti memilih 

jenis penelitian ini karena menangkap berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan 

masyarakat yang dilakukan program Home Industry olahan mangga dalam 

kegiatan sehari-hari, rinci menyeluruh, mendalam dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian ini menghasilkan data 

secara deskriptif berupa kata-kata tertulis, pembicaraan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat.50 Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang proses kegiatan CSR PT Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala dalam mengembangkan potensi masyarakat dengan model 

pemberdayaan CSR,  serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat 

dari program home industry olahan mangga. 

 

3. Objek Penelitian 

  Objek penelitian merupakan pokok bahasan atau topik dalam menyusun 

suatu  penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek dari penelitian ini 

adalah proses kegiatan CSR PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala dan 

dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 

pengembangan masyarakat dengan model pemberdayaan CSR program home 

industry olahan mangga). 

 

 
50 Basrowi Sundawi, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 22-

23. 
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4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah CDO (Community Development Officer) CSR 

PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala sebagai pemberi informasi mengenai 

proses kegiatan CSR, ketua kelompok dan anggota program home industry olahan 

mangga sebagai pemberi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan 

perkembangan program home industry olahan mangga, pemerintah  Desa Loli 

Oge sebagai pemberi informasi mengenai kebijakan desa terhadap program home 

industry olahan mangga. 

 

5. Teknik  Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik kriteria. 

Peneliti mengelompokkan informan berdasarkan kriteria agar mendapatkan 

informan yang tepat dengan apa yang diharapkan peneliti, dan informan dapat 

menjawab rumusan masalah yang peneliti susun. 

Kriteria informan sebagai berikut: 1) CDO PT Pertamina Fuel Terminal 

BBM Donggala yang mendampingi dan bertanggung jawab atas program  home 

industry olahan  mangga. Berdasarkan kriteria tersebut informannya adalah 

Gunawan. 2) Pengurus program home industry olahan mangga merupakan 

pengurus harian. Berdasarkan kriteria tersebut informannya adalah Andriani 

selaku ketua. 3) Pemerintah Desa Loli Oge yang merupakan pengurus struktural 

pemerintah desa. Berdasarkan kriteria tersebut informannya adalah Domin selaku 

sekretaris pemerintah Desa Loli Oge.  
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, agar memperoleh data yang valid, maka 

peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti untuk mengamati dan menyelidiki secara langsung tempat 

dan perilaku kegiatan yang ada di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan 

cara mendengar, melihat serta mengamati dan menyimpulkan sendiri. Maka 

diperlukan sikap objektif dan memiliki pengetahuan terkait tempat penelitian.51 

Observasi dilakukan peneliti dengan cara mencatat data secara sistematik. 

Observasi dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang 

dapat menjawab rumusan masalah dan menambah pengetahuan peneliti. Peneliti 

juga harus memiliki pengetahuan yang lua s luas tentang objek penelitian dan 

pemahaman dasar teori serta sikap objektif.52 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bertanya langsung 

sebagai pendekatan dengan informan. Wawancara yang dilakukan tidak 

terstruktur, dalam metode ini melakukan wawancara dengan pertanyaan yang 

 
51 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2014). Hlm 384. 
52 Soetarno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995). Hlm 99. 
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luwes, arah pertanyaan terbuka, namun tetap fokus, sehingga informasi yang 

didapat lebih beragam dan pembicaraan tidak kaku.53  

Wawancara dilakukan dengan empat kriteria Informan, yaitu  pendamping 

program home industry olahan mangga atau CDO PT Pertamina Fuel Terminal 

BBM Donggala, pengurus harian program home industry olahan mangga, dan 

pemerintah Desa Loli Oge. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh 

informasi secara luas dengan kondisi saat penelitian dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi peneliti dengan pengambilan data secara langsung dan dari 

informan terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dengan dokumentasi ini 

tidak dialkukan dengan semna-mena peneliti mengambil dokumen yang 

dirahasiakan. Namun, peneliti melakukan pendekatan wawancara untuk meminta 

izin mengumpulkan data yang didokumentasikan oleh peneliti. Apabila terjadi 

penolakan atas data yang diminta oleh peneliti, maka peneliti tidak melakukan 

paksaan kepada informan terkait. 

Hasil dari pengumpulan data secara dokumentasi ini berupa gambar, 

tulisan,  monografi dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. 

Sumber data dokumen sendiri dapat memperluas data-data yang telah 

ditemukan.54 

 

 
53 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003). Hlm. 59. 
54 Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 

Hlm 161 
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7. Teknik Validitas Data 

Setelah data diperoleh, dikumpulkan dan dicatat dari informan atau 

sumber lain mengenai peran CSR dalam  melakukan pemanfaatan potensi lokal 

terkait program home industry olahan mangga, maka mesti dimantapkan 

kebenaran datanya. Sebagai pengecekan keabsahan data, maka peneliti melakukan 

validasi data dengan teknik triangulasi.  

Dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

yaitu membandingkan dan mengecek kembali mengenai keabsahan informasi dan 

data yang diperoleh dari lapangan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya data 

yang diperoleh.55  

Peneliti membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan informasi 

yang didapat melalui waktu yang berbeda. Hal tersebut dapat dicapai dengan: 1) 

Peneliti melakukan perbandingan hasil perkembangan program home industry 

olahan mangga dari fasilitas hingga pelaksanaan program dengan wawancara 

kepada CDO, pengurus, dan anggota program home industry olahan mangga; 2) 

Peneliti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara serta, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. 

 

8. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam  bentuk yang lebih mudah 

 
55 Ibid. Hlm 161. 



32 
 

 
 

dipahami. Peneliti menggunakan teknik analisis interaktif dalam menganalisis 

sebuah data. Proses analisis data dilakukan dengan empat tahap. 56 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan dalam bentuk catatan deskriptif dan reflektif. 

Catatan deskriptif merupakan catatan yang secara alami, baik dilihat, didengar, 

dan disaksikan secara langsung saat penelitian tanpa adanya pendapat dari 

peneliti. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi komentar 

pendapat, dan penafsiran mengenai temuan yang dijumpai di lapangan. 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh, ditulis dalam bentuk uraian secara rinci. Peneliti 

segera menganalisis data, sehingga peneliti tidak menemukan kesulitan akibat 

bertambahnya data lainnya  Peneliti mereduksi data dan menyusun secara 

sistematis, menunjukkan pokok-pokok yang penting sehingga mudah dipahami. 

Reduksi yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengurutkan data 

berdasarkan banyaknya informan yang menyebutkan factor tersebut, kemudian 

peneliti menuliskan dalam sebuah narasi, reduksi data yang kemudian dilakukan 

dengan merangkum dan menemukan poin-poin penting dan kemudian disatukan. 

Data yang telah direduksi memberikan gambaran kepada peneliti hasil dari 

observasi agar mempermudah peneliti untuk mencari data kembali jika 

diperlukan. 

 

 
56 B. Mathew Miles dan Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang 

Metode-metode Baru “, (Jakarta: UIP, 1992). Hlm. 15-21 



33 
 

 
 

c. Verifikasi Data 

Setelah data direduksi hal yang berikutnya dilakukan peneliti yaitu 

melakukan verifikasi data. Langkah pertama peneliti mempelajari dan memahami 

data-data yang telah diperoleh dari penelitian. Kemudian, membandingkan hasil 

dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama untuk 

diperiksa. 

d. Penyajian Data  

Hal yang dilakukan selanjutnya yaitu penyajian data. Menyajikan data 

dilakukan dalam bentuk deskripsi dan narasi berdasarkan pokok-pokok data yang 

ditemukan. Serta diklasifikasikan berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. 

Penyajian berdasarkan deskripsi dilakukan dengan sistematis agar mudah 

dipahami dan dilakukan. 

e. Penarikan Kesimpulan  

Tahap analisis yang dilakukan terakhir yaitu kesimpulan, dimana peneliti harus 

mampu menemukan inti dari penelitian yang dilakukan. Peneliti membuat 

proporsi yang terkait dengan prinsip logika kemudian mengkaji  secara berulang 

terhadap data, sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti manakah yang baik untuk 

disimpulkan. Dalam  tahapan ini peneliti berusaha mencari pola, model, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering muncul. 
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9. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang di dalamnya 

memiliki beberapa sub bab. Untuk mempermudah memahami permasalahan, 

maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II, Gambaran umum yang berisi tentang letak geografis, kondisi 

demografi, kondisi ekonomi Desa Loli Oge, home industry olahan mangga, 

sejarah singkat home industry olahan mangga, keadaan sarana dan prasarana home 

industry olahan mangga. 

BAB III, Pembahasan yang berisi tentang bagaimana proses CSR PT. 

Pertamina Terminal BBM Donggala dalam memberdayakan masyarakat melalui 

program home industry olahan mangga, serta bagaimana dampak dari program 

home industry olahan mangga oleh CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 

BAB IV, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran Sedangkan 

diakhir penulisan terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini 

merupakan kesimpulan dalam menjawab rumusan  masalah penelitian ini: 

1. Proses CSR PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala dalam  

memberdayakan  kelompok home industry olahan mangga melalui empat langkah 

strategis yaitu: 1)  Perencanaan, 2) Pendampingan, 3) Pemasaran  produk, 4) 

Monitoring dan evaluasi. Seluruh proses kegiatan CSR PT Pertamina Fuel 

Terminal BBM Donggala menjadi poin penting dalam  upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok home industry olahan mangga di 

Desa Loli Oge. 

2. Dampak dari  pelaksanaan program  home industry olahan mangga belum 

dirasakan akibat pandemic Covid-19 yang menyebabkan aktifitas produksi 

dibatasi. 

 

B. Kritik dan Saran 

Berdasarkan pemnahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan serta 

tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada semua pihak, maka kritik dan saran 

dari penulis anta lain: 
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1. Kepada CDO  PT Pertamina Fuel Terminal BBM Donggala 

Program home industry olahan mangga sudah terbentuk susunan 

kepengurusan dan memiliki badan hukum. Namun, belum memaksimalkan  sarana 

media sosial dan marketplace untuk mendorong penjualan produk kelompok. 

Saran yang peneliti berikan untuk CDO PT Pertamina Fuel Terminal BBM 

Donggala secara khusus dan anggota kelompok home industry olahan mangga 

secara umum  adalah perlu adanya pendampingan yang lebih lanjut kepada 

kelompok tentang cara memasarkan produk melalui internet. Sehingga 

kedepannya home industry olahan mangga benar-benar beralih dari penjualan 

tradisional ke arah berbisnis. 

2. Kepada Pengurus Program Home Industry Olahan Mangga 

Beberapa anggota yang kurang aktif terhadap jalannya program. Saran 

agar selalu memaksimalkan kualitas SDM program  home industry olahan  

mangga dengan memberikan ruang diskusi kepada seluruh anggota dengan 

pendekatan yang berbeda seperti interaksi individu di luar forum program home 

industry olahan mangga dan selalu meningkatkan kekompakan. 

3. Kepada Pemerintah Desa Loli Oge 

Pemerintah kurang responsif kepada program home industry olahan 

mangga. Saran agar pemerintah saling bersinergi dan membantu usaha kreatif 

masyarakatnya dengan pembangunan fasilitas dan pemanfaatan fasilitas 

pemberdayaan masyarakat agar mampu membangun program pengembangan 

masyarakat seperti home industry olahan mangga. 
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