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Abstrak  

 Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pembangunan 

Kampung Besiq melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh 

perusahaan PT. Gunung Bara Utama (GBU) dan PT. Ketapang Hijau Lestari 

(KHL), sehingga program CSR yang berlangsung dapat meningkatkan 

Pembangunan Kampung baik dari perbaikan jalan, Peningkatan sarana prasarana 

sekolah, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia 

serta menyaring aspirasi masyarakat terhadap hal yang dibutuhkan untuk kampung 

Besiq. Penelitian ini menyorot Perbandingan Pembangunan oleh dua perusahaan 

yaitu perusahaan batu bara dan perkebunan kelapa sawit dalam program CSR untuk 

Pembangunan Kampung Besiq.  

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan pembangunan 

yang dilakukan oleh PT. Gunung Bara Utama dan PT. Ketapang Hijau Lestari yang 

mana PT. GBU selaku perusahaan batu bara yang beroperasi disekitar wilayah 

kampung Besiq lebih memperhatikan Pembangunan Kampung Besiq walaupun 

Kampung Besiq tidak termasuk kedalam Desa Binaan PT. Gunung Bara Utama, 

sedangkan PT. Ketapang Hijau Lestari sendiri hanya bisa menyalurkan program 

CSR saat perkebunan kelapa sawit sudah panen karena saat  

pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit belum bisa menyalurkan bantuan 

Program CSR.  
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Pendahuluan  

Kampung Besiq mulai berdiri sejak lama jauh sebelum Kabupaten Kutai 

Barat Terbentuk dan pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Kutai 

Kartanegara, kampung Besiq adalah kampung tertua terbentuk sejak tahun 1902 dan 

merupakan salah satu kampung yang berada di kecamatan Damai Kabupaten Kutai 

Barat yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah sebagai modal 

dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan 

Kampung. SDA/Sumber Daya Alam yang di punya oleh Kampung Besiq adalah 

seperti kekayaan mineral, batubara, lahan kosong, sungai, hutan dan perkebunan 

yang pada saat ini belum dipergunakan secara maksimal.  

Sebuah perusahaan yang mempunyai bidang usaha khusunya yang 

bersangkutan dengan Sumber Daya Alam akan sangat mempengaruhi lingkungan 

serta kehidupan warga masyarakat sekitar di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. 

Yang mana wilayah yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan tersebut 

merupakan pedesaan yang mempunyai sumber daya alam yang kaya. Perusahaan 

seperti perkebunan sawit dan pertambangan batu bara masuk oleh karena kekayaan 

alam dan potensi-potensi yang ada dikampung Besiq itu sendiri. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. sehingga apabila memaknai hal 

tersebut, desa memiliki kewenangan di area wilayahnya. Karena itu, perusahaan 

seyogyanya dapat lebih bertanggung jawab atas segala aktifitas yang dilakukan, 

terutama yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat desa.” 

Program Corporate Social Responsibility (CSR), baru-baru ini mulai 

merambah bidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kampung. Hal tersebut menjadi 

angin segar untuk perkembangan Desa. Dimana hal ini juga didukung dalam 

Undang-Undang Desa yaitu desa memiliki sumber pendapatan dari desa yang salah 

satunya dapat berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan bantuan dari perusahaan 

(Perseroan Terbatas) yang beroperasi dan terletak didesa. Hal ini sangat sesuai 

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals 

(SDGs) Desa No. 17 yakni Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Dimana 

masyarakat dan pihak lain menekankan kemitraan yang berguna/bermanfaat. 

Dengan masuknya kedua perusahaan ini yaitu perusahaan PT. Gunung Bara 

Utama (GBU) dan PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) mampu memberikan dampak 

positif yaitu berupa pembangunan baik dari pembangunan jalan, peningkatan sarana  

 

 

 



  

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 4, 2023:341-353 

  

  

  

 

 

 

 

343 

 

 

 

prasarana tempat pendidikan, peningkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA), 

Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beasiswa, serta pemanfaatan Sumber 

Daya Manusia. Hal itu diharapkan akan terus berlangsung dan semakin baik untuk 

kedepannya agar Pembangunan semakin merata.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Pengertian Pembangunan 

Sebutan Kata Pembangunan seringkali kita dengar dalam kehidupan kita. 

Secara umum maksud dari kata ini di artikan sebagai sebuah usaha guna menciptakan 

kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada kebanyakan masyarakat, kata 

pembangunan seringkali di maksudkan sebagai perwujudan fisik. Hal itu terjadi pula 

pada masyarakat kecil, “Arti kata pembangunan sendiri memiliki makna yang 

unik/khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai 

tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada 

Pembangunan Mall, Jembatan, Jalan Raya, Rumah Ibadah, dan sebagainya. Selo 

Sumardjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat kecil 

yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar 

Jakarta.” “Saya dulu tinggal di Jakarta. Akan tetapi, karena ada pembangunan, saya 

terpaksa mengungsi kemari.” (Arief Budiman. 1996). 

“Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan 

di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada 

kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, 

berbagai Fasilitas Publik seperti Rumah Sakit, Pendidikan, PDAM, dan sebagainya. 

Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan 

kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi.” 

  

Indikator Pembangunan 

Menurut “Pengantar Ekonomi Pembangunan (PTA18/19)”. Guna menentukan 

indicator suatu pembangunan, maka dibutuhkan sebuah ruang lingkup yang jelas. 

Indicator pembangunan ekonomi dijelaskan pada 11 Poin sebagai berikut: 

1. Urbanisasi 

Yang dimaksud dengan Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari 

desa menuju kota. Maksud dan tujuan urbanisasi dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan adalah karena sesuatu yang sederhana dan dapat 

disimpulkan.  
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2. Pendapatan Per kapita 

Pendapatan per-kapita dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. seiring  

dengan pertumbuhan ekonomi juga maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

Alasan pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

ekonomi adalah pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas 

perekonomian yang baik pula.  

3. Struktur Ekonomi 

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan struktur perekonomian. Alasan 

struktur ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah 

karena seiring dengan perkembangan ekonomi maka struktur ekonomi juga akan 

berkembang.  

4. Angka Tabungan 

Angka tabungan ini dikaitkan dengan struktur ekonomi. Alasan angka 

tabungan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bermula dari 

perubahan struktur ekonomi.  

5. Indeks Kualitas Hidup 

Secara umum kita dapat mengetahui bahwa indeks kualitas hidup dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup, Angka kematian bayi dan 

angka melek huruf.  

6. Indeks Pembangunan Nasiona 

 Dari adanya indeks pembangunan nasional ini kita nanti akan mengetahui 

perkembangan pembangunan ekonomi kita berada dimana.  

7. Pendidikan 

 Tingkat Pendidikan adalah merupakan salah satu indikator pembangunan 

ekonomi karena dapat kita lihat bahwa suatu negara memiliki pembangunanan 

ekonomi yang maju jika tingkat pendidikan tinggi. 

8. Kesehatan  

 Kesehatan pula turut berpengaruh, semakin lengkap fasilitas medis yang ada, 

semakin mudah akses kesehatan yang ada akan menambah angka harapan hidup yang 

tinggi termasuk pelayanan KB (keluarga berencana). 

9. Tempat tinggal 

Indikator berikutnya adalah tempat tinggal, tempat tingal yang dimaksud adalah 

tempat tinggal yang mendapat listrik, fasilitas air dan sarana sanitasi yang 

memadai/mencukup dan memiliki kualitas tempat tinggal yang layak untuk ditinggali. 

10. Kriminalitas 
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Tingkat kejahatan akan menurun jika suatu negara memiliki tingkat 

kesejahteraan yang tinggi.  

11. Akses atau Media 

Indikator terakhir adalah akses yang telah tersedia ke tempat-tempat yang tidak 

dapat diakses.  

Indikator-indikator inilah yang menjadi tolak ukur atau standar pembangunan 

ekonomi yang sedang berlangsung.  

 

Perbandingan Pembangunan 

S. Pamujdi Tahun 1983 menjelaskan dalam bukunya bahwa “Perbandingan 

Pemerintahan Menyebutkan, kata Perbandingan berasal dari kata banding, yang 

artinya adalah timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau beberapa 

obyek.” Dengan demikian kata perbandingan dapat di samakan dengan kata 

pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek, 

dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek yang di sejajarkan dengan 

alat pembandingnya. Jadi dapat di simpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan 

yang menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat perbandingannya. 

Selanjutnya menurut Lijphart dalam Ronald Chilcote Tahun 2003 

mengemukakan bahwa “metode komparatif (Comparative Method) atau perbandingan 

lebih di tekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai 

variabel dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode 

komparatif bukan merupakan metode metode pengukuran, maka metode komparatif 

melibatkan analisis kualitatif, bukan kuantitatif.” 

 

Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) 

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan yang tidak sama, tetapi 

seluruhnya itu mempunyai tanggung jawab pada implementasinya. Dalam buku 

Corporate Social Responsibility Tahun 2022 oleh Mohammad Hamim, pengertian 

Corporate Social Responsibility “adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, 

komunitas lokal, serta masyarakat luas.” Definisi lain dari CSR yaitu “tanggung 

jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan 

stakeholder sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, dan lingkungan.” Istilah CSR 

mulai digunakan sejak John Elkington menerbitkan bukunya yang berjudul Cannibals 

With Forks: The Triple Bottom Line in 21th Century Business (1998). Dalam buku
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tersebut Elkington menyebutkan bahwa CSR dikemas dalam 3P yaitu profit, planet, 

dan people. 

Menurut Elkington “perusahaan yang baik tidak hanya mencari profit 

(keuntungan) belaka namun juga perusahaan yang peduli akan kelestarian planet 

(lingkungan hidup) dan juga memperhatikan kesejahteraan people (masyarakat).”  

Tujuan CSR Dilansir dari Harvard Business Review, tujuan utama dari CSR 

adalah menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan 

nilai bisnisnya. Tujuan lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) adalah untuk 

Berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar, Berkonstribusi dalam 

pengembangan masyarakat sekitar, Menjalin hubungan baik antara perusahaan dan 

masyarakat, Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang 

kepentingan di luar perusahaan, Membangun citra baik perusahaan yang 

membedakannya dengan pesaing, Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan dan Memudahkan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. 

 Terkait manfaat, ada Beberapa manfaat Corporate Social Responsibility (CSR), 

yaitu:  “Meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan, Mendapatkan persepsi baik 

tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat, investor, sponsor, 

pemerintah, pelanggan, dan perusahaan lain, Membangun hubungan baik antara 

berbagai pihak, Mempermudah terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak, 

Mempermudah pengembangan perusahaan di era globalisasi, Menegakan etika 

berorganisasi, memlihara komitmen, serta moral perusahaan dan Mereduksi 

kemungkinan krisis yang akan dialami perusahaan.” Jenis CSR yang ada di kampung 

adalah terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan yang ada 

dikampung seperti Pembangunan Jalan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Peningkatan Fasilitas Pendidikan.  

 

Pengertian Pemerintah 

Menurut “Suryaningrat” (1992:10-11) Pemerintah merupakan sekelompok 

individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan dan 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. 

Dalam hal ini pemerintah merupakan sebuah lembaga ataupun badan public 

yang mempunyai tugas guna mewujudkan tujuan Negara di mana lembaga tersebut 

diberikan kewenangan guna melaksanakan kepemimpinan serta koordinasi 

pemerintah dan pembangunan warga masyarakat dari berbagai macam lembaga di 
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mana mereka ditempatkan. Dalam makna luas pemerintah merupakan seluruh 

aparatur Negara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang bertugas guna 

melaksanakan system pemerintahan, sebaliknya pemerintah dalam makna sempit 

adalah badan eksekutif saja. 

Menurut Wilson Tahun 1903 menjelaskan bahwa “Pemerintah merupakan 

kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan 

bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang 

diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

mereka, dengan memberikan perhatian pada urusan public.” 

 

Metode Penelitian  

Bersumber pada kasus yang hendak penulis teliti, maka bisa di kenal kalau jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu 

dengan mempergunakan studi kasus sebagai focus yang akan diteliti dan dengan 

mempergunakan studi kasus sebagai fokus penelitian serta dengan menggunakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi serta mengetahui makna yang oleh sejumlah 

perorangan atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 

spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema 

yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk 

penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat 

dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya 

induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

persoalan. 

Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu suatu metode penelitian 

deskriptif menggunakan Studi Kasus sebagai fokus penelitian, yang mengarahkan 

penelitian kepada tujuan untuk memaparkan dan menggambarkan tentang 

Perbandingan Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan CSR (Corporate Sosial 

Responsibility).  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pembangunan Kampung Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pembangunan menurut Midgley Tahun 2005, “Pembangunan merupakan 

sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat  
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kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan 

proses pembangunan ekonomi yang dinamis.” 

Teori ini sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan dimana 

pembangunan yang diinginkan adalah untuk mewujudkan pembangunan sosial 

dimasyarakat, dengan disertai eksploitasi sumber daya alam (SDA) agar terjadi 

percepatan pembangunan ataupun pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan 

Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusus untuk masyarakat Kampung, masyarakat pun 

tidak terlibat langsung dalam pembangunan karena pihak swasta yang mengambil 

kendali terkait dengan anggaran yang dikeluarkan kemudian terkait dengan fasilitas 

yang mendukung dalam mewujudkan pembangunan, pembangunan yang terjadi 

membuat perekonomian masyarakat meningkat, disisi lain masyarakat juga menjadi 

pekerja swasta, peningkatan perekonomian masyarakat membuat perubahan 

kehidupan sosial yang awalnya masyarakat hanya sebagai petani dan memiliki 

penghasilan tidak menentu kini menjadi pegawai swasta yang memiliki penghasilan 

diatas rata-rata, semua itu tidak berangsung secara terus menerus karena saat tambang 

maupun kelapa sawit sudah tidak beroperasi kembali perubahan kehidupan sosial 

masyarakat mulai terlihat masyarakat kembali menjadi petani dan perubahan jumlah 

penduduk akibat dari kepindahan tambang dan kepala sawit dari kampung tersebut, 

pembangunan yang tadinya disertai dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA)  juga 

terhenti karena terkait dengan anggaran menggunakan hasil dari penyerapan sumber 

daya alam (SDA), sumber daya alam yang tidak terbaharukan diambil secara terus 

menerus seiring berjalannya waktu sumber daya alam itu habis dan saat sumber daya 

alam sudah mulai habis pembangunan juga mulai tidak bisa diwujudkan, hingga saat 

ini kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang belum berhasil direstorasi 

kembali pemerintah bukan daerah bukan tanpa upaya dan tidak menjalankan fungsi 

tetapi pemerintah juga tidak bisa melakukan lebih karena sebagian besar lahan bekas 

tambang itu tidak bisa dimanfaatkan kembali.  

 

Perusahaan PT. Gunung Bara Utama(GBU) 

PT. Gunung Bara Utama (GBU) merupakan perusahaan pertambangan 

batubara Indonesia yang berdiri pada Maret 2007 dengan total area konsesi 5.350 

Hektare. Tambang PT. Gunung Bara Utama beroperasi di sekitar kampung Besiq, 

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, Indonesia. Konsesi 

pertambangan PT. GBU terletak sekitar 60 km sebelah barat Sungai Mahakam.  

Eksplorasi skala penuh di lokasi dimulai pada tahun 2008 dan saat ini sedang 

melakukan persiapan pra-penambangan untuk produksi awal pada awal 3Q14. 
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Dengan Visi "Menjadi perusahaan pertambangan batubara terintegrasi 

terkemuka di Indonesia" dan Misi "PT. Gunung Bara Utama berfokus pada inisiatif 

strategis utama". Pembangunan untuk membantu Kehidupan masyarakat, kesehatan, 

keselamatan dan lingkungan, PT. Gunung Bara Utama (GBU) yakin bahwa kunci 

sukses dalam membangun hubungan yang kuat terletak pada terjalinnya komunikasi 

dua arah yang konstan dengan semua pihak yang terlibat. Sejak kehadirannya pada 

tahun 2012, PT. Gunung Bara Utama (GBU) telah membangun reputasi yang baik 

dengan mengembangkan komunitas lokal di bidang pendidikan, kesehatan, 

pengembangan sosial dan ekonomi.  

 

Perusahaan PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 

PT. KHL sudah mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha Lahan) Nomor 

32/HGU/KEM-ATR/2017 pada tanggal 10 Maret 2017 dari Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk areal seluas 

10.564,41 Hektare di Kampung Besiq, Muara Nilik dan Mantar, Kecamatan Damai, 

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tanggal 

9 Maret 2052. Sertifikat HGU milik PT. KHL dijadikan sebagai jaminan utang bank. 

PT. Ketapang Hijau Lestari Mempunyai Visi yaitu “Menjadi Salah Satu Perusahaan 

Perkebunan Sawit Terbaik dari Segala Aspek” serta Misi “Melakukan Pengembangan 

Usaha Dengan Memperhatikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 

Meningkatkan profitabilitas Perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, 

Menghasilkan produk yang berkualitas dan berstandard internasional dan 

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kompeten”. 

Bantuan Perusahaan PT. Ketapang Hijau Lestari berupa Perbaikan Jalan 

Tempat Kelapa Sawit Beroperasi dan Jalan Pertanian Masyarakat, Pemeliharaan 

Sarana Pasar, Perbaikan Jembatan, Perbaikan Gapura di wilayah kampung Besiq, 

Pelaksanaan kegiatan ini di laksanakan oleh Kepala Urusan Kampung Besiq melalui 

bantuan dan program CSR Perusahaan PT. Ketapang Hijau Lestari dan Dana Desa, 

yang merupakan tindak lanjut dari permohonan pembangunan dari pihak Kampung 

Besiq. 

Besar harapan masyarakat kampung Besiq terhadap pembangunan kampung 

yang dilakukan dengan bantuan dari program CSR perusahaan batu bara dan 

perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kampung Besiq yang dimana dari segi  

pembangunan kampung, peningkatan infrastrukur sekolah, perbaikan jalan, 

pemanfaatan sumber daya manusia serta peningkatan sumber daya manusia yang 

diharapkan semakin lebih baik kedepannya dan akan terus berlangsung selama 
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perusahaan tersebut masih beroperasi disekitar wilayah kampung Besiq. 

Dana bantuan dan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah 

sebuah konsep ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada social serta lingkungan sekitar, 

dimana perusahaan itu ada, seperti melaksanakan sebuah aktivitas serta menjaga 

lingkungan, menyalurkan beasiswa untuk kurang mampu yang ada di daerah 

tersebut, dana guna pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan guna membangun 

fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 

khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi  

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan memaparkan 

dan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian Pembangunan Kampung melalui 

Program Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Perbandingan Program 

Corporate Social Responbility (CSR) PT. Gunung Bara Utama (GBU) dan PT. 

Ketapang Hijau Lestari (KHL) di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten 

Kutai Barat sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan Pembangunan dengan Memanfaatkan Program  Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) Perusahaan PT. Gunung Bara Utama (GBU) dan 

PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) bahwa PT. Gunung Bara Utama belum 

memiliki program CSR terhadap Kampung Besiq di karenakan Kampung Besiq 

Tidak masuk kedalam Kampung Binaan PT. Gunung Bara Utama akan tetapi 

walaupun kampung Besiq tidak termasuk ke dalam Desa Binaan pihak 

perusahaan selalu membantu dalam perkembangan pembangunan yang ada 

dikampung Besiq seperti pemanfaatan sumber daya manusia, dan kebutuhan 

yang diperlukan oleh kampung dalam pembangunan dan perbaikan sarana 

prasarana kampung. berbeda dengan PT. Ketapang Hijau Lestari yang memiliki 

program CSR terhadap Kampung Besiq tetapi perusahaan akan memberi 

program CSR dan Plasma saat Perusahaan Sawit telah panen sawit tetapi jika 

baru Pembukaan Lahan Perkebunan dan penanaman Perusahaan tidak dapat 

menyalurkan program CSR. Dari hal ini yang penulis dapat simpulkan bahwa 

PT. Gunung Bara Utama (GBU) sangat membantu dalam Pembangunan 

Kampung besiq karena bantuan dari Perusahaan yang selalu disalurkan dan juga 

berdasarkan aspirasi masyarakat dan disisi lain Pihak Perusahaan juga sangat  

memperhatikan nasib Masyarakat sekitar yang terkena dampak Perusahaan Batu 

Bara. 
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2. Focus Group discussion atau kelompok diskusi merupakan suatu metode untuk 

memperoleh produk data/informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu 

yang dalam interaksi tersebut, sesama individu saling mempengaruhi satu 

dengan lainnya. Hadirnya Bapak Rodi dalam diskusi - diskusi yang dilaksanakan 

oleh masyarakat tidak lain untuk menumbuhkan citra baik dari Petinggi 

Kampung Besiq di mata masyarakat. Yang dilakukan oleh Bapak Rodi Petinggi 

Kampung Besiq akan memunculkan persepsi yang baik di masyarakat ketika 

menjabat sebagai Kepala Kampung,  sering hadir dalam diskusi-diskusi 

masyarakat akan mampu menimbulkan persepsi baik di masyarakat, hal ini yang 

membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat, 

sehingga Kepala Kampung juga sangat mudah berkoordinasi dengan 

masyarakat, hal ini juga yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan 

segala aspirasi kepada Pemerintah Kampung.  

3. Keterbatasan Anggaran dan fasilitas pendukung yang bisa mengakses kedalam 

perkampungan merupakan faktor penghambat yang dimiliki Pemerintah 

Kampung yang mengharuskan mereka untuk kreatif, inovatif dan 

memaksimalkan faktor pendukung yang ada, disisi lain pemanfaatan program 

CSR Perusahaan juga memudahkan Pemerintah Kampung didalam 

Pembangunan Kampung. 

4. Sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kampung Besiq bisa dikatakan 

sangat mendukung karena masyarakat yang homogen membuat Pemerintah 

Kampung mudah berkoordinasi pada masyarakat hal ini yang merupakan 

keunggulan tersendiri dari Pemerintah Kampung Besiq, kedepannya masyarakat 

juga ditekankan bisa berpikir kritis terkait dengan aspirasi agar lebih bisa 

dikembangkan agar Pembangunan fisik di kampung bisa lebih terlihat dan dapat 

dikatakan maju jangan sampai saat perusahaan telah tidak beroperasi kondisi 

pembangunan kampung tertinggal dari kampung yang lainnya yang ada di 

Kabupaten Kutai Barat. 

  

Rekomendasi  

1. Untuk setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah kampung Besiq untuk bisa 

meningkatkan pembangunan kampung yang lebih berkembang dan maju serta 

dapat menjadi contoh untuk kampung lainnya di Kabupaten Kutai Barat. 

2. Pemerintah Kampung Besiq dan masyarakat kampung haruslah saling bersinergi 

dalam melaksanakan program kerja Pembangunan Kampung, baik masyarakat 

sebagai pemberi masukan dan pemerintah kampung serta perusahaan sebagai  

pelaksana program kerjasama. 

 

 



  
Pembangunan Kampung Melalui Program Corporate Social Responsibility:……(Damiyono) 

 

 

 

 

 

 

3. Pembangunan di Kampung haruslah melibatkan masyarakat karena partisipasi 

masyarakat masyarakat sangatlah berpengaruh dalam pembangunan di kampung. 

4. Berpengaruhnya strategi Group discussion yang dilakukan oleh Rodi dalam 

menampung aspirasi dan keluh kesah di masyarakat dan dijadikan sebagai visi 

dan misi kampung, kemudian selain untuk menaikan citra diri di masyarakat 

dapat menjadi acuan untuk para Kepala Kampung Lainnya. Namun dalam 

melaksanakan upaya tersebut harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat 

setempat agar kepala kampung dapat diterima dengan baik di masyarakat. 

5. Visi, Misi dan program yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan karena hal 

itu disusun berangkat dari permasalahan serta keluhan dari masyarakat 

dikampung Besiq bisa dikatakan hal ini bisa berjalan dengan efektif dan sebagai 

langkah baru pengembangan kampung agar menjadi solusi mengenai 

keberlanjutan pembagunan yang bisa dilaksanakan secara terus menerus, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorentasi pada keadilan menuju 

Kampung Besiq Hari Esok Lebih Baik daripada Hari ini dan sesuai dengan 

Motto Kabupaten Kutai Barat. 
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