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Abstrak 

Artikel ini menyoroti tentang koordinasi yang dilakukan oleh CSR PT 

Swakarsa Sinar Sentosa dengan Kepala Desa Muara Wahau bertujuan untuk 

menyeragamkan dan menyelaraskan program-program pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Program-program 

tersebut kemudian disepakati sebelum program-program itu dilaksanakan dan 

direalisasikan di Desa Muara Wahau sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa 

maupun masyarakat itu sendiri. Program-program yang diseragamkan dan 

dilaraskan kemudian setelah itu disepakati dan akhirnya dilaksanakan dan 

direalisasikan itu diperoleh dari permintaan dari desa/masyarakat itu sendiri, 

komitmen bersama dari pihak desa dan perusahaan, dan inisiatif perusahaan 

secara sepihak. Temuan lainnya program-program yang telah di laksanakan dan 

direalisasikan itu awalnya dikelola oleh CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa 

bersama dengan Pemerintah Desa Muara Wahau, namun setelah beberapa tahun 

pengelolaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa Muara Wahau karna 

dianggap pemerintah Desa Muara Wahau mampu mandiri untuk mengelola 

program-program yang telah dilaksanakan dan direalisasikan. 

 

Kata Kunci : koordinasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, CSR,    

Muara Wahau 

 

Pendahuluan   

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya asas 

desentralisasi memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur 

dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya. Terbitnya 

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian 

di revisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi 
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dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karna semua yang 

menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada 

daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah. 

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap problem ketimpangan 

pusat dan daerah, disintegrasi nasional, serta minimnya penyaluran aspirasi 

masyarakat lokal. Otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis 

disintegrasi dan otonomi memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

lebih berkembang. 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap 

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara 

demokratis. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia terdiri atas 

beberapa dearah wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas 

beberapa daerah kabupaten/kota, selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota 

terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. 

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang diberi hak otonomi 

adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus 

urusan masyarakat setempat bedasarkan asal usulnya sedangkan kelurahan adalah 

satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari 

pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya 

sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota di wilayah kelurahan setempat.  

Berdasarkan Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Bersama Perangkat Desa, Kepala 

Desa sebagai pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang 

signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.  

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mensejahterakan 

masyarakatnya tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik 

antara pihak ke dua maupun pihak ke tiga. Koordinasi yang baik antara pihak ke 

dua yaitu antara aperatur desa, maupun antara desa satu dengan desa lain. 

Sedangkan koordinasi yang baik antara pihak ke tiga yaitu diluar dunia 

pemerintahan dalam hal ini pihak perusahaan swasta yang berdiri di wilayah desa 

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 214 ayat 1 sampai dengan 4 maka dapat diketahui bahwa dalam 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang untuk melakukan kerja 

sama dengan pihak ke tiga dalam hal ini yaitu perusahaan swasta, untuk itulah 

perlu adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dengan perusahaan swasta 

yang ada di kawasan desa tersebut agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan infrastruktur di lingkungan desa di daerah desa tersebut.  

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, peruhaan swasta harus mampu bertanggung jawab sosial dan 

lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. Untuk itu sebagian besar perusahaan membentuk 

Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) 

adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa 

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada.  

PT Swakarsa Sinar Sentosa merupakan perusahaan kelapa sawit swasta 

yang berdiri kurang lebih 20 tahun di kawasan antara Desa Muara Wahau, di 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. PT Swakarsa Sinar Sentosa 

dengan Visi yaitu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara selaras 

dan berkesinambungan, untuk itu PT Swakarsa Sinar Sentosa harus mampu 

bekerja sama dengan baik dan mampu membuat program-program kerja yang 

melibatkan masyarakat Desa Muara Wahau di dalam program-program yang di 

buat. Untuk itu perusahaan sawit yang bernamakan PT Swakarsa Sinar Sentosa 

membentuk  Corporate Social Responsibility (CSR).    

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu langkah PT 

Swakarsa Sinar Sentosa melibatkan masyarakat Desa Muara Wahau ikut serta 

berpartisipasi melalui program-program yang telah di buat oleh Corporate Social 

Responsibility (CSR). Program-program yang dibuat oleh Corporate Social 

Responsibility (CSR) antaranya yaitu melakukan pelatihan-pelatihan seperti 

pelatihan koprasi, pelatihan perkebunan, pelatihan perikanan, pelatihan pertanian 

yang nantinya mampu meningkatkan sumber daya manusia di Desa Muara Wahau 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Swakarsa Sinar Sentosa juga berpartisipasi aktif dalam 

berbagai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas atau  infrastruktur umum yang 

ada di Desa Muara Wahau seperti pembangunan mesjid, pembangunan 

perpustakaan desa, pembangunan pasar, perbaikan dan perawatan jalan, 

pembangunan rumah belajar, pembangunan gedung taman kanak-kanak (TK), dan 

pembangunan pesantren, serta beasiswa untuk warga tidak mampu.  

Namun Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya 

manusia yang dilakukan dan di jalankan di Desa Muara Wahau masih saja tidak 

sesuai dengan yang diharapkan dan dinginkan oleh masyarakat Desa Muara 

Wahau seperti halnya, pasar yang sudah di bangun tetapi sampai saat ini tidak 

beroprasi, kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan terhadap gangguan 

kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal, kurang tersedianya fasilitas Belajar 
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yang disediakan seperti ruang belajar, meja dan kursi, buku-buku, komputer dan 

alat peraga lainnya. 

Dari permasalahan yang terjadi, kurangnya koordinasi yang dilakukan 

oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT Swakarsa Sinar Sentosa di dalam 

membuat program-program kepada pihak Desa Muara Wahau terutama Kepala 

Desa Muara Wahau, sehingga masih saja ada program-program yang dilakukan 

atau dijalankan tidak sesuai harapan dan keinginan masyarakat Desa Muara 

Wahau. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Koordinasi Kepala Desa dan Perusahaan 

Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya 

lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung 

sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang 

atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerjasama dapat 

terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. 

Untuk mencapai tujuan yang kolektif perlulah dilakukan koordinasi yang baik 

sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama 

dan diantara yang melakukan kerja sama bisa bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan. Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih orang atau intansi 

yang melakukan kerja sama, selain itu juga kordinasi tercipta karna pelaku kerja 

sama satu sama lainnya saling mempengaruhi. 

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 

ditentukan menurut G.R. Terry dalam (Hasibuan, 2006:85). Melihat dari pedapat 

G.R. Terry di atas dapat disimpulkan koordinasi dapat tercapai apabila adanya 

kerja sama yang singkron antara yang melakukan kerja sama. Sedangkan 

koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha 

kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di 

dalam mencapai tujuan bersama menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 

1996:89).  

Berdasarkan pendapat G.R. Terry dan Mc. Farland (handayaningrat, 

1996:89) dapat disimpulkan koordinasi terjadi karna adanya kerja sama dan peran 

pemimpin dalam berinovasi. 

Melihat dari pengertian koordinasi di atas, kepala desa sebagai pemimpin 

di desa mempunyai peran yang penting dalam membangun dan mengembangkan 

desanya. Untuk itulah kepala desa harus mampu melakukan kerja sama baik 

kepada pihak kedua yaitu pemerintah itu sendiri maupun melakukan kerja sama 

dengan pihak ke tiga yaitu perusahaan swasta yang bertempat tinggal di sekitaran 

Desa tersebut. Mengenai kerja sama antara kepala desa dengan pihak ke tiga yaitu 

perusahaan swasta harus sesuai dengan obyek yang di kerjasamakan, dan selain 

itu juga kerj sama yang dilakukan harus member keuntungan kepada kedua yang 

melakukan kerja sama yaitu kepala desa dengan perusahaan swata. 
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Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang (Hanif 

Nurcholis, 2011: 109-110) : 

a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa 

b. Peningkatan pendidikan 

c. Kesehatan 

d. Sosial budaya 

e. Ketenteraman dan ketertiban 

f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan 

g. Tenaga kerja 

h. Pekerjaan umum 

i. Batas desa dan 

j. Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa. 

Untuk itu kerja sama yang dilakukan haruslah tersingkronisasi agar tujuan 

kepala desa dalam membangun desa beserta tujuan perusahaan swasta salah 

satunya agar merasa nyaman, aman, dan tentram beroprasi di kawasan desa 

tersebut bisa tercapai untuk itulah perlunya adanya koordinasi yang baik sehingga 

tujuan antara kepala desa dengan perusahaan swasta bisa tercapai. 

  

Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan ialah suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru 

diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk mendapatkan suatu pendapatan 

per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang 

lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik, Pembangunan adalah 

modernisasi pada tingkat system sosial menurut Rogers dan Shoemaker, 1971 

(Zulkarimen Nasution, 2001 : 28). 

Pembangunan ialah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori 

yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan 

material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya 

yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang 

mereka peroleh terhadap lingkungan mereka, menurut Rogers, 1983 (Zulkarimen 

Nasution, 2001: 28). 

Dari pendapat yang telah di paparkan oleh (Rogers dan Shoemaker) dan 

Rogers dapat simpulkan pembangunan itu merupakan proses perubahan sosial ke 

arah yang lebih baik serta untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik 

terutama yang menyangkut ekonomi, pendidikan, kesehatan serta budaya, dan 

pembangunan infrastruktur lainnya 

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 

penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi 

infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, American Public Works 

Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005),. 
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Melihat dari pendapat Grigg dan American Public Works Association 

(Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), dapat disimpulkan bahwa infrastruktur 

merupakan pendukung utama system-sistem utama dalam sosial dan ekonomi 

dalam kehidupan sehari-hari, infrastruktur itu berupa fasilitas fisik yang di 

butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan 

ekonomi. 

Jadi pembangunan infrastruktur adalam proses perubahan sosial ke arah 

yang lebih baik untuk memenuhi dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik 

yang utama menyangkut kebutuhan dasar manusia seperti ekonomi, pendidikan, 

kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan cara membangun atau 

menyediakan fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam lingkungan ekonomi, 

pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya.  

 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Menurut Taliziduhu Ndraha (1997:7) sumber daya manusia (SDM) atau 

human resources adalah penduduk yang siap, mau dan mampu member 

sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional. 

Menurut Taliziduhu Ndraha (1997:7), sumber daya manusia (SDM) 

berkulaitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan 

saja nilai komperatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan 

menggunakan enerji tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, 

tidak lagi semata-mata menggunakan enerji kasar seperti bahan mentah, lahan, 

air, tenaga otot dan sebagainya.    

Kuatitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang 

kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibangkan dengan aspek 

kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas 

yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa (Soekidjo 

Notoatmojdo, 2003:2-3). 

kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik 

(kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut 

kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain, (Soekidjo 

Notoatmojdo, 2003:3). Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ini juga dapat dirahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk 

meningkatkan kualitas fisik dapat di upayakan melalui program-program 

kesehatan gizi dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik 

dapa diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan. 

Dari paparan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

sumber daya manusia (human resources development) secara makro adalah suatu 

proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai 

suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup 

perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. 

Sedangkan mikro, pengembangan sumber daya manusia secara mikro 

dapat diartikan dalam lingkungan suatu unit kerja maka sumber daya yang 

dimaksud adalah tenaga kerja, pegawai, atau karyawan (Soekidjo Notoatmojdo, 
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2003:3). Sumber daya manusia atau karyawan di suatu lembaga atau departemen 

yang dimaksud. Analog dengan uraian secara mikro, maka fasilitas yang canggih 

dan lengkap pun belum  merupakan jaminan akan keberhasilan lembaga itu, tanpa 

diimbangi dengan kualitas dari karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas 

tersebut. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber 

daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan 

dan pengolahan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal. Hasil 

ini dapat berupa jasa maupun benda atau uang. Dari batasan ini dapat disimpulkan 

bahwa proses pengembangan sumber daya manusia itu terdiri dari perencanaan 

(planning), pendidikan dan pelatihan (education and training), dan pengelolaan 

(management). 

  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dimana penelitian ini dilakukan di perusahaan CSR PT Swakarsa Sinar 

Sentosa dan Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur, dengan waktu penelitian diadakan pada bulan juni 2016.  

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sumber data di dapat 

menggunakan data primer yang di peroleh dengan melakukan Tanya jawab 

dengan key Informant dan informan yang berjumlah 6 orang, dan data sekunder di 

dapat dengan melihat dokumen-dokumen maupun buku-buku yang relevan 

dengan focus penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian 

kepustakaan yang di dapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokuman-dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Koordinasi Perencanaan 

Koordinasi perencanaan merupakan koordinasi yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan yang berdampak pada ketidak sesuaian kegiatan 

dengan yang seharusnya. Koordinasi perencanaan yang dimaksud terkait dengan 

proses pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di 

Desa Muara Wahau. 

CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan Kepala Desa Muara Wahau 

sudah melakukan koordinasi perencanaan terkait pembangunan infrastruktur dan 

pengembangan sumber daya manusia tersebut. Koordinasi perencanaan yang telah 

dilakukan oleh PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan Desa Muara Wahau 

dibuktikan dengan adanya kesepakatan bersama serta program-program yang 

telah dibuat dan di realisasikan dengan baik dan telah terwujud dengan nyata di 

Desa Muara Wahau melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur dan 
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pendidikan/pelatihan serta kegiatan keagamaan. Jadi melalui kesepakatan bersama 

itulah baik dari program-program CSR maupun permohonan yang di minta oleh 

pihak Desa Muara Wahau itulah akan timbul rasa saling ketergantungan diantara 

keduanya, setelah itu akan timbul kerjasama yang mengarahkan, menyatukan, 

mengintegrasikan usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan secara singkronisasi 

sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan program-program yang di 

rencanakan selain itu juga melalui adanya kesepakan ini mencegah konflik dan 

menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang 

berbeda-beda melalui kesepakan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. 

Untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya 

manusia pihak CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa sudah membuat program-

program yang dituangkan di dalam rencana kerja tahunan kemudian dibagi 

menjadi empat bidang yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan/agama, 

lingkungan pemukiman dan sosial budaya. Berdasarkan keterangan bapak 

Suriansyah diatas bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dalam 

program lingkungan pemukiman. Sementara untuk masalah pengembangan 

sumber daya manusia berdasarkan keterangan bapak Sunitandar diatas merupakan 

bagian dari program bidang pendidikan/agama.   

 Terkait masalah program-program pembangunan infrastruktur  dan 

sumber daya manusia yang akan jalankan dan direalisasikan dapat dihasilkan 

melalui tiga cara yaitu yang pertama program-program yang sifatnya diminta 

langsung oleh masyarakat/desa, kemudian cara ke dua yaitu komitmen bersama 

yang dilakukan PT Swakarsa Sinar Sentosa dan Kepala Desa Muara Wahau dan 

cara yang ketiga yaitu  inisiatif atau program dari perusahaan itu sendiri jadi 

melalui tiga cara ini proses pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

sumber daya manusia bisa terealisasikan dengan baik. Selain tiga cara tersebut, 

program-program itu juga bisa diperolem melalui kegiatan 

MUSREMBANGDES, jadi melalui kegiatan MUSREMBANGDES itulah 

program-program itu bisa dihasilkan.  

Program pembangunan infrastruktur yang dilakukan dari hasil koordinasi 

PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan Kepala Desa Muara Wahau yaitu berupa 

pembangunan pasar dan perbaikan mesjid. Pembangunan pasar merupakan 

program yang berasal dari inisiatif oleh perusahaan secara sepihak, untuk itu 

perusahaan PT Swakarsa Sinar Sentosa menanggung sepenuhnya pendanaan 

pembuatanya, sedangkan pihak Desa Muara Wahau menyediakan tempat atau 

lokasi pembuatannya yaitu terletak di Desa Muara Wahau RT 5. Sedangkan 

perbaikan mesjid merupakan program yang diminta oleh pihak Desa kepada pihak 

perusahaan PT Swakarsa Sinar Sentosa, untuk itu masalah pendanaannya pihak 

perusahaan memberikan separuh anggaran dari anggaran yang diminta sesuai 

dengan anggaran yang di miliki oleh perusahaan dan pihak Desa menambah 

kekurangan anggaran yang di minta sebelumnya menggunakan anggaran desa. 

Program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dari hasil 

koordinasi PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan Kepala Desa Muara Wahau yaitu 

berupa pendidikan dan kegiatan keagamaan. pendidikan merupakan program yang 
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dibuat bersama oleh pihak perusahaan PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan pihak 

desa setiap tahunnya berupa pelatihan, pendidikan di tingkat perguruan tinggi 

kepada pemuda/pemudi yang bertempat tinggal di Desa Muara Wahau serta 

pemberian beasiswa kepada pemuda/pemudi yang masih menempuh pendidikan. 

Pelatihan, pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan pemberian beasiswa bagi 

pemuda/pemudi yang masih menempuh pendidikan dapat diberikan apabila ada 

surat keterangan dari pihak Desa Muara Wahau, bahwa pemuda/pemudi tersebut 

memang bertempat tinggal di Desa Muara Wahau karna pemberian pelatihan, 

pemberian pendidikan di tingkat perguruan tinggi serta pemberian beasiswa 

diutamakan kepada putra/putri asli Desa Muara Wahau. Sedangkan kegiatan 

keagamaan merupakan program yang dibuat bersama oleh pihak perusahaan PT 

Swakarsa Sinar Sentosa dengan pihak desa setiap dua kali dalam seminggu yaitu 

hari rabu dan jum’at berupa pengajian yang dilakukan oleh masyarakat yang ada 

di Desa Muara Wahau yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di dampingi pihak 

perusahaan, untuk masalah penganggaran dana kegiatan pihak perusahaan 

menanggung sepenuhnya mulai dari, menghadiri ustad sebagai penceramah, 

memberi bantuan berupa uang apabila ada kegiatan hari besar kegiatan 

keagamaan seperti Maulid Nabi serta pihak perusahaan juga menyediakan baju 

untuk kelompok pengajian dan kelompok masjelis taqlim. Sedangkan pihak Desa 

Muara Wahau hanya menyiapkan tempat dan waktunya serta peserta kegiatan 

keagamaan. 

 

Koordinasi Waktu 

Koordinasi waktu yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan oleh CSR 

PT Swakarsa Sinar Sentosa dan Desa Muara Wahau di lapangan seperti 

melakukan proses sebelum terjadinya kesepakatan bersama. 

pada tahap sebelum terjadinya kesepakan antara CSR PT Swakarsa Sinar 

Sentosa dengan Desa Muara Wahau dalam melaksanakan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia pihak CSR PT Swakarsa 

Sinar Sentosa dengan Pihak Desa Muara Wahau sudah sama-sama melakukan 

pertemuan atau rapat bersama membahas program-program yang telah di rancang 

oleh pihak CSR itu sendiri mau pun program-program yang diajukan atau diminta 

oleh pihak desa itu sendiri. Setelah itu terjadi komunikasi secara intensif antara 

pihak CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan pihak Desa Muara Wahau untuk 

melanjutkan hasil rapat atau pertemuan yang membahas program yang di 

rencanakan. Ditahap inilah tejadi konsulidasi antara pihak CSR PT Swakarsa 

Sinar Sentosa dengan pihak Desa Muara Wahau yang tujuannya apabila ada 

program yang menjadi perdebatan baik itu dalam menentukan lokasi 

pembangunan infrastrukturnya maupun waktu dalam melakukan program 

pengembangan sumber daya manusianya serta angaran yang di keluarkan apakah 

sepenuhnya anggaran itu dari CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa atau ada sebagian 

dari anggaran desa.  

Setelah melakukan konsulidasi namun tidak ada kesepakatan maka akan 

dilakukan kompromi, lobi dan negosiasi, namun apabila di tahap konsulidasi telah 
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ada kesepakatan maka akan dilakukan sosialisasi. tahap sosialisasi yang dilakukan 

oleh pihak CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan pihak Desa Muara Wahau 

apabila ada masyarakat yang belum paham mengenai program yang akan 

dijalankan, setelah dilakukan sosialisasi kemudian dilakukan kesepakatan 

bersama maka program akan dijalankan. Setelah program yang teleh dijalankan 

selesai maka akan dibuatkan berita acaranya, melalui berita acara inilah yang 

nantinya sebagai laporan pertanggung jawaban baik itu dari pihak CSR PT 

Swakarsa Sinar Sentosa maupun pihak Desa Muara Wahau itu sendiri.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Koordinasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber 

daya manusia oleh PT Swakarsa Sinar Sentosa di Desa Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur berjalan baik hal itu terlihat dari program-program yang dilakukan 

merupakan hasil kesepakatan bersama melalui pertemuan-pertemuan (rapat) 

bersama, koordinasi dan komunikasi. Program-program yang dijalankan biasanya 

dari permintaan  desa/masyarakat itu sendiri, komitmen bersama dari pihak desa 

dan perusahaan, dan inisiatif perusahaan secara sepihak. Program pembangunan 

infrastruktur seperti pembangunan pasar dan perbaikan jalan itu merupakan 

program inisiatif perusahaan secara sepihak. Sedangkan program yang di buat 

berdasarkan komitmen bersama dari pihak desa dan perusahaan seperti kegiatan 

keagamaan dan pembangunan pesantren, sedangkan program yang dibuat dari 

permintaan dari desa/masyarakat seperti pembangunan taman kanak-kanak (TK) 

dan perbaikan mesjid. 

Masalah anggaran  seperti Pembangunan rumah belajar perusahaan 

menanggung sepenuhnya anggaran pembuatan rumah belajar tersebut beserta 

fasilitas belajar seperti meja, kursi, buku, computer, printer, dan alat peraga 

lainnya sedangkan pihak Desa Muara Wahau menyediakan lokasi/tempat 

pembangunan rumah belajar dan perawatannya. Untuk Pembangunan pasar 

perusahaan menanggung sepenuhnya anggaran pembuatan pasar tersebut 

sedangkan pihak Desa Muara Wahau menyediakan lokasi/tempat dan 

pengelolaannya. Program pengembangan sumber daya manusian seperti kegiatan 

keagamaan oleh ibu-ibu PKK. Pihak perusahaan selalu memfasilitasi dan 

mendampingi kegiatan sedangkan pihak desa menyiapkan tempat dan waktunya. 

Untuk itu agar program-program yang di buat berjalan dengan apa yang di 

inginkan CSR PT Swakarsa Sinar Sentosa dengan kepala Desa Muara Wahau 

harus memberi pelatihan maupun studi banding terhadap kepengurusan yang 

mengelola penbangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia 

serta memberikan insentif kepada pengurus yang aktif setiap bulannya agar 

pengurus tersebut lebih aktif dan semangat dalam kepungurusan. Selain itu juga 

perlu di bentuk sebuah kepengurusan pengelolaan yang baik untuk merawat serta 

mengelola segala bentuk pembangunan infrastruktur seperti kepengurusan 

pengelola pasar, dan kepengurus pengelolaan rumah belajar agar pasar dan rumah 

belajar yang di bangun dapat bermanfaat dengan baik. Sedangkan untuk para 

pengurus pengelolaan kegiatan keagamaan yang diakukan oleh ibu-ibu PKK 
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harus lebih aktif dan fokus dalam kepengurusan sehigga kegiatan keagamaan 

yang dilakukan berjalan dengan baik. 
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