
92 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN WAJO 

1. Keadaan geografis 

Kabupaten wajo merupakan salah satu kabupaten yang terletak 

di wilayah Sulawesi tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan dan yang 

dikelilingi dengan Sulawesi Barat, Tengah, dan Tenggara. Kabupaten 

Wajo kaya akan potensi sumber daya alam dimana sebagian dari 

potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya 

adalah lahan sawah yang masih berharapka dengan air hujan yang 

tidak menentu musimnya, sebagian juga lahan sawah yang 

mengharapkan air bendungan yang sudah berada dua titik area lokasi 

perusahaan UD. Hamzah dan itu disebut dengan lahan sawah irigasi, 

maka potensi untuk berproduksinya suatu perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah sangatlah tinggi. Sumber daya alam dan hasil-

hasilnya merupakan sumber utama penghasilan daerah Kabupaten 

Wajo tepatnya Kecamatan Maniangpajo, khususnya dari sektor 

pertanian dan hasil lainnya. 

Kabupaten Wajo dengan Ibu Kota Sengkang, terletak dibagian 

tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Ibu Kota 
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Provinsi,
101

 memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir 

merupakan selat, dengan posis geografis antara 3’39’-4’16’ Lintang 

Selatan dan 119’53’120’27 Bujur Timur.
102

 

Adapun batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut
103

 : 

 Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 

 Sebelah Timur : Kabupaten Bone dan Kabupaten 

Soppeng 

 Sebelah Selatan : Teluk Bone 

 Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten 

Sidrap 

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km2 atau 4,01% dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri 

dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.332 Ha 

(65,57%).
104

 Pada tahun 2014 Kabupaten Wajo telah berbagi membagi 

14 wilayah kecamatan selanjutnya dari keempat-belas wilayah 

kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil 

yaitu secara keseluruhan  terbentuk 44 wilayah yang berstatus 

kelurahan dan 132 wilayah yang bestatus Desa. Masing-masing 

wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam 

                                                           
101

 Sumber Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Wajo. 
102

 Badan pertanahan Nasional Kabupaten Wajo Kota Sengkang, Jalan Pahlawan No 30, 

90914. Tahun 2015/ Wilayah Kantor Pemerintahan Kota sengkang. Menjelaskan seluruh 

aspek wilayah kabupaten Wajo dengan segala system yang mencakup tentang pertanahan. 
103

 Sumber Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Wajo. 
104

 Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, jalan Lamadukelleng No 1. 



94 
 

dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu 

relatif kecil, sehingga pemanfaatn sumber-sumber yang ada relatif 

sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.  

Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan 

cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombnag hingga berbukit. 

Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan 

lahan/lereng 0-2% luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84 %, 

sedangkan lahan datar hingga bergelombnag dengan kemiringan/ 

lereng 3-15% luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan 

kemiringan/lereng diatas 16-40% luas 13,752 Ha (5,50%) dan 

kemiringan lahan diatas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 

Ha (1,32%).
105

 

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian 

lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai 

berikut:
106

 

a) 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %  

b) 8 – 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %  

c) 26 – 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %  

d) 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % dan ketinggian 

di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.  

                                                           
105

 Sumber dikutip http://wajokab.go.id/# artikel Profil Wilayah Kabupaten Wajo, 

diunggah Pada tanggal 28 Agustus 2015 jam 18.05 WITA.  
106

 Ibid. 

http://wajokab.go.id/
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Kondisi Alam dan tata guna lahan di Kabupaten Wajo secara 

terdiri atas sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, 

fasilitas ekonomi dan lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di 

wilayah Kabupaten Wajo secara umum belum mengalami perubahan 

yang cukup drastis hanya beberapa bagian kawasan strategis di 

wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat terjadinya peningkatan 

pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana dan 

prasarana umum. 

Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2015 

Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 Kecamatan, yang di dalamnya 

terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan 

No Kecamatan Luas (Km2) 
% Terhadap Luas 

Kabupaten 

1 Sabbangparu 137.75 5.3 

2 Tempe 38.27 1.53 

3 Pammana 162.1 6.47 

4 Bola 220.13 8.78 

5 Takkalalla 179.76 7.17 

6 Sajoanging 167.01 6.66 

7 Penrang 154.9 6.18 

8 Majauleng 225.92 9.01 

9 Tanasitolo 154.6 6.17 

10 Belawa 172.3 6.88 

11 Maniangpajo 175.96 7.02 

12 Gilireng 147 5.87 

13 Keera 368.36 14.7 

14 Pitumpanua 207.13 8.26 

Kabupaten Wajo 2.506.19 100 

      Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 

Secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah yang berstatus 

kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Kecamatan Kera 

merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 368.36 km
2
, 

sedangkan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan terkecil dengan 

luas wilayah 38.27 km
2
. dari table 4.1 diatas yang mana prusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah berada pada kecamatan Maniangpajo 

yang mempunyai luas daerah 175.96 km
2
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Tabel 4.2 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo 

 

No Kecamatan Desa Kelurahan 

 

1 
 

Sabbangparu 

 

12 

 

3 

2 Tempe - 16 

3 Pammana 13 2 

4 Bola 10 1 

5 

6 

Takkalalla 

Sajoanging 

11 

6 

2 

3 

7 Penrang 9 1 

8 Majauleng 14 4 

9 Tanasitolo 15 4 

10 Belawa 6 3 

11 Maniangpajo 5 3 

12 Gilireng 8 1 

13 Keera 9 1 

14 Pitumpanua 10 4 

 JUMLAH 128 48 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 

Sebagaimana lazimnya yang terjadi di sebagian besar daerah-

daerah di Sulawesi Selatan yang tak luput dari perkembangan segala 

aspek, termasuk dalam perkembangan dalam wilayah kabupaten, 

bahwa penggunaan lahan untuk pekarangan atau lahan bangunan dan 

halaman sekitarnya selalu mengalami perluasan. Hal ini juga berlaku 

di Kabupaten Wajo yang pada saat ini luas lahan bangunan yang 

sudah mencapai 12,036 Hektar atau 15 % dari luas wilayah 

keseluruhan Kabupaten Wajo. 

Fenomena ini terkait dengan potensi daerah serta didukung oleh 

letak geografisnya yang strategis di Sulawesi Selatan dan juga 
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terkenal  dengan julukan Kota Dagang yang secara jelas akan 

menentukan terhadap meluasnya penggunaan lahan untuk 

pemukiman, disamping itu letak perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah berada pada kecamatan Maniangpajo desa Anabanua yang 

mana berada ditengah-tengah sektor pertanian dan industri 

pnggilingan padi. 

 

2. Keadaan Alam dan Iklim 

Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo diungkapkan 

sebagai daerah yang terbaring dengan posisi “Mangkalungu ribulu`e, 

Massulappe Ripottanangng`e, Mattodang Ritasi`e” yang artinya 

Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi utama, yaitu
107

 : 

1) Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan 

Tempe ke Utara yang semakin bergunung utamanya di 

Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang 

merupakan wilayah hutan tanaman industry, perkebunan coklat, 

cengkeh, jambu mente, serta pengembangan ternak. 

2) Tanah daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan 

perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah, dan 

barat. 

3) Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang 

sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Disebelah timur merupakan 

                                                           
107

 LPPD Kab Wajo 2015. 
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wilayah potensial yang digunakan untuk pengembangan 

perikanan budi daya tambak. Selain itu Kabupaten Wajo juga 

mempunyai potensi sumber air yang cukup besar, baik air tanah 

maupun air permukaan yang terdapat di sungai-sungai besar 

(Sungai bila, Walennae, Gilireng, dan Awo) yang ada. Sungai ini 

merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan 

penyediaan air bersih. 

Dari luas wilayah Kabupaten Wajo 2.506,19 km
2
, penggunaan 

untuk sawah 86.142 hektar (34,37%) dan 164.477 hektar (65,63%) 

lainnya adalah lahan kering (non-sawah).
108

 Data Provinsi Sulawesi 

Selatan menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pertanian di 

Kabupaten Wajo, terbesar kedua setelah Kabupaten Bone. Dari 

keseluruhan luas lahan sawah, mayoritas sawah diairi secara tadah 

hujan (65.083 hektar), sedangkan sisanya adalah pengairan tekhnis 

(7.950 hektar), dan pengairan setengah teknis (587 hektar), bahkan 

kalau digabungkan antara sawah yang menggunakan pengairan teknis 

atau biasa disebut dengan sawah irigasi dengan sawah yang 

mengunakan pengairan dengan tadah hujan menurut data kementerian 

                                                           
108

 Sumber Badan Pusat Statistik kabupaten wajo, kota sengkang.  Jl. Veteran No. 2 

Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan, 90913 adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen 

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat 

Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU 

Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU 

Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan 

peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi 

Badan Pusat Statistik. 2014). Luas tanah yang termasuk pada lahan basah diolah berdasarkan 

klasifikasi tanah tingkat (great) grup. 
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pertanian Indonesia, kabupaten wajo mempunyai lahan sawah terluas 

kedua setelah Kerwan Bekasi yang  berada di Provinsi Jawa Barat. 

Untuk lahan kering, penggunaan terbesar adalah untuk tanah tegal, 

kebun, ladang dan huma (52.935 hektar), sisanya adalah lahan 

perkebunan (25.414 hektar), penggembalaan /padang rumput 13.414 

hektar (8,16%), pekarangan beserta tanah untuk bangunan dan 

halaman sekitarnya 12.036 hektar (7.32%), tambak 10.203 hektar 

(6.21%), tanah tanaman kayu-kayuan hutan rakyat 9.048 hektar 

(5.51%), hutan negara 8.868 hektar (5.40%), tanah yang sementara 

tidak digunakan 6.068 hektar (3.69%), rawa-rawa yang tidak ditanami 

3.389 hektar (2.06%), kolam/tebat/empang 1.740 hektar (1.06%), dan 

21.207 hektar digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya.
109

  

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri dari 3 

(tiga) jenis batuan lidah, yaitu batuan vulkanik, sedimen dan batuan 

pluton. Sedangkan menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis 

tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari: (1) Alluvial: Jenis tanah ini 

tersebar di seluruh Kecamatan, (2) Clay: Jenis tanah ini terdapat pada 

Kecamatan Pammana dan Takkalalla, (3) Podsolik: Jenis tanah ini 

terdapat pada Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, 

Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua, (4) Mediteran: Jenis 

tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tansitolo, Maniangpajo, 

                                                           
109

 Ibid. 
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Pammana dan Belawa, (5) Grumosol: Jenis tanah ini terdapat di 

Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.
110

 

Selain potensi daratannya, Kabupaten Wajo juga memiliki 

potensi sumber daya air yang sangat besar.  Pada wilayah Kabupaten 

Wajo terdapat 7 (tujuh) sungai yang mengaliri berbagai wilayah 

kecamatan maupun desa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Bila, 

Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, dan 

Sungai Awo. Selain sungai, di wilayah Kabupaten Wajo terdapat pula 

beberapa danau, yaitu danau Tempe (9445 Ha) sebagai danau terbesar 

di wilayah Wajo, Lapongpakka (1960 Ha),  Lampulung (1000 Ha), 

Buaya (360 Ha), Lapapolo (37 Ha), Penrang riawa (25 Ha), Cenranae 

(24 Ha), Dori'e (6 Ha).
111

 Dari segi penggunaan, potensi sumber daya 

air yang besar di Kabupaten Wajo dimanfaatkan untuk kebutuhan air 

bersih, irigasi, serta pembangkit tenaga listrik. Selain beberapa 

manfaat tersebut, beberapa danau juga biasa dimanfaatkan sebagai 

                                                           
110

 tanah Clay Apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan 

baik, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur Liat. Tanah 

Aluvial, Jenis tanah ini masih muda,belum mengalami perkembangan. Bahannya berasal dari 

material halus yang diendapkan oleh aliran sungai. Oleh karena itu, tanah jenis ini banyak 

terdapat didaerah datar sepanjang aliran sungai. Tanah Grumusol, Tanah grumusol berasal 

dari batu kapur, batuan lempung, tersebar didaerah iklim subhumid atau subarid dan curah 

hujan kurang 2.500 mm/tahun. Tanah Podsolik, Tanah podsolik ini berasal dari batuan pasir 

kuarsa, tersebar didaerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2.500 

mm/tahun. Tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warnah 

merah dan kering. Tanah Mediteran Merah Kuning, Tanah jenis ini berasal dari batuan kapur 

keras (limestone). Penyebaran didaerah beriklim subhumid, topografi karst dan lereng vulkan 

dengan ketinggian dibawah 400 m. Warna tanah cokelat hingga merah. Khusus tanah 

mediteran merah kuning didaerah topografi karst disebut "Terra Rossa."  
111

 Dinas pengairan kabupaten wajo, kota sengkang. Jalan bau baharuddin, Kecamatan 

Tempe, Sulawesi Selatan, Indonesia. 
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penghasil perikanan air tawar maupun tempat tujuan pariwisata, 

misalnya Danau Tempe. 

Menurut peta zone agroklimatologi, iklim di wilayah Kabupaten 

Wajo dibagi menjadi 5 (lima), yaitu tipe iklim C1, D1, D2, E2 dan E3. 

Tipe iklim C1 termasuk tipe iklim agak basah dengan curah hujan 

rata-rata 250 – 3000mm/tahun dan memiliki jumlah bulan basah 

sebanyak 5-6 bulan/tahun. Tipe iklim D termasuk tipe iklim agak 

basah dengan curah hujan rata-rata 200 – 250 mm/tahun. Tipe D1 dan 

D2 memiliki 3-4 bulan basah/tahun. Sedangkan tipe iklim E2 dan E3 

termasuk tipe iklim kering dengan jumlah basah 0-2 bulan/tahun. 

Berdasarkan metode Oldeman, bulan basah di Kabupaten Wajo 

dicirikan dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan 

yang terjadi pada bulan April dan pada bulan Juli secara berturut-turut 

(berurutan), sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Agustus 

hingga Oktober dengan Iklim yang tergolong tropis tipe B dan tipe C 

dengan suhu di antara 29
0 

C – 31
0 
C atau rata-rata 29

0 
C.

112
 

 

3. Keadaan Demografis 

a. Penduduk  

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, 

Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab 

Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia 

                                                           
112

 E Imran, dikutip repository.unhas.ac.id/.../BAB%20III%20GAMBARAN%20UMUM, 

2008, diunggah pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 20.00 WITA. 
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usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan 

dan industry kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu 

menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau 

berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah ini. 

Keadaan penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan data tahun 

2014 dari Kantor Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum 

berjumlah 390.603 orang. Penduduk yang paling padat terletak di 

Kecamatan Tempe yang merupakan tempat ibu kota kabupaten 

dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah yang jumlah penduduknya 

dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di 

Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa.
113

 Tidak 

meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan dan 

masyarakat lebih terpusat pada ibukota disebabkan antara lain 

kawasan kota dalam hal ini di Kecamatan Tempe masih tersedia 

lahan yang cukup luas untuk menjadi daerah hunian masyarakat, 

disatu sisi kawasan ini dilengkapi prasarana yang cukup 

berkembang sehingga mendorong sebahagian penduduk terutama 

yang berpenghasilan menengah ke bawah utnuk bertempat tinggal 

di kawasan ini. Kecepatan perkembangan kehidupan di ibukota 

mampu membantu perbaikan hidup dibandingkan dengan 

perkebangan di desa, sehingga banyak masyarakat luar kota dating 

ke ibukota kabupaten untuk mencoba memperbaiki tingkat 

                                                           
113

 Sumber BPS Kabupaten Wajo. 
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pendidikan dan kehidupannya di ibukota kabupaten tepatnya di 

Kecamatan Tempe.
114

 

Kondisi ini diharapkan sesuai dengan perencanaan 

pembangunan daerah yang ada, pola penyebaran penduduk dan 

tingkat fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota saja, 

akan tetapi menyebar keseluruh bagian kecamatan dan kabupaten 

sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan tidak berpusat pada 

satu titik saja.  

b. Ketenagakerjaan 

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semkain 

meningkat membutuhkan langkah strategis dalam pemenuhannya, 

substansi penting dalam hal itu adalah pekerjaan yang menjadi 

jaminan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Pencari kerja dari 

tahun ke tahun semakin meningkat seiring tuntutan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Ibid. 
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Tabel 4.3 

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 

dan Jenis Kelamin Tahun 2015
115

 

*) Angka Sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. 

 

 

Jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikannya 

tergambar pada tabel di atas, bahwa pencari kerja yang berplendidikan SMA 

dan kejuruan cukup besar sebanyak 34,47%, sebanding dengan pencari kerja 

berpendidikan S-1. Hal ini dipengaruhi karena banyaknya masyarakat yang 

kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat perguruan 

tinggi. Masyarakat juga pada umumnya lebih memilih kursus keterampilan 

disbanding dengan melanjutkan pendidikan formalnya ke perguruan tinggi, 

sebab memilih untuk bekerja bagi masyarakat akan lebih menguntungkan 

dan lebih menghemat biaya hidup mereka. 

Perkembangan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo 

secara umum setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada bidang 

                                                           
115

 Sumber : Dinas PMD Tenaga Kerja Kabupaten Wajo 2015. 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

SD 

SMP 

SMA dan Kejuruan 

Diploma 

Sarjana (S1) 

Pasca Sarjana (S2) 

 

10 

27 

599 

167 

504 

1 

 

4 

13 

703 

918 

828 

3 

 

14 

40 

1,302 

1,085 

1,332 

4 

 

0,37 

1,06 

34,47 

28,73 

35,27 

0,10 

 
JUMLAH 1,308 2,469 3,777 100,00 
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perindustrian dan perdagangan, namun di sisi lain tingkat pertumbuhan 

pencari kerja tidak berbanding dengan deret hitung dengan lapangan kerja 

yang tersedia di daerah ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan 

pendidikan masyarakat lebih dominan rendah dan kurang sesuai dengan 

tuntutan perkembangan dunia kerja di Kabuapaten Wajo saat ini yang 

semakin menuntut akan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia. 

Hal ini merupakan cirri dari sebahagian besar daerah-daerah yang 

dalam tahap pengembangan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di 

Sulawesi Selatan pada khususnya, sehingga dalam sebuah system tatanan 

ketenagakerjaan di daerah ini tercatat adanya  tenaga kerja produktif dan 

tidak produktif dimana kedua sisi ini setiap tahunnya mengalami 

peningkattan yang disebabkan  oleh peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Wajo baik yang berdomisili tetap atau pendududk yang tidak 

berdomisili tetap di daerah ini yang secara garis besar akan tetap 

mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Wajo. 

Ditinjau dari kemampuan masyarakat, tingginya angka masyarakat 

yang tidak produktif ini disebabkan pula oleh pertumbuhan sektor kegiatan 

industry, perdagangan dan jasa yang belum mampu menyerap semua tenaga 

kerja, yang umumnya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang 

memadai. Kondisi ini akan berdampak pada kegianatan pembangunan 

perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo, sektor ini 

makin Nampak dan berkembang pada sektor-sektor informal sebagaimana 

yang banyak terjadi di daerah-daerah yang sedang berkembang di Indonesia. 



107 
 

4. Sektor Dalam Perekonomian 

Berdasarkan karakteristik topografi, klimatologi, serta jenis 

tanah dan batuannya, dikawasan Kabupaten Wajo memiliki beberapa 

sentra produksi tanaman perkebunan yang sangat tinggi, maka berikut 

ini akan diuraikan potensi sektor-sektor perekonomian yang terkait 

dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun budaya di 

Kabupaten Wajo. 
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a) Sektor Perkebunan 

Tabel 4.4 

Kawasan Sentra Produksi Tanaman Perkebunan 

 

No. Komoditas Kecamatan 

1 Kopi Robusta Sabbangparu, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, 

Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua 

2 Kakao Seluruh Kecamatan 

3 Lada Majauleng, Keera, Pitumpanua 

4 Cengkeh Keera, Pitumpanua 

5 Jambu Mete Seluruh Kecamatan 

6 Kelapa Dalam Seluruh Kecamatan 

7 Kelapa Hybrida Seluruh Kecamatan 

8 Pala Pitumpanua 

9 Kemiri Sabbangparu, Pammana, Takkalalla, Sajoangin, 

Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, 

Keera, Pitumpanua 

10 Kapuk Seluruh Kecamatan 

11 Tebu Seluruh Kecamatan 

12 Panili Sabbangparu, Majauleng, Gilireng, Keera, 

Pitumpanua 

13 Tembakau Sabbangparu, Pammana  

 Sumber : Wajo Dalam Angka 2015 

 

b) Sektor Perdagangan dan industri 

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di 

Kabupaten Wajo terus dibenahi oleh Pemerintah Daerah, sebab 

dengan adanya pembenahan yang berkesinambungan pada sektor 
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ini untuk semakin menarik wisatawan dan infestor untuk berbisnis 

di Kabupaten Wajo.
116

 

Pengembangan industry di wilayah Kabupaten Wajo 

merupakan sektor penting untuk dikembangkan. Salah satunya 

adalah sektor industri persuteraan alam dan pertenunan, serta 

meubel kayu yang merupakan komoditi andalan sektor industri. 

Sektor industri pertenunan sutera khusunya sangat potensial untuk 

dikembangkan, kegiatan ini merupakan pekerjaan turun temurun 

disebahagian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang 

menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian pokoknya, 

terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanasitolo 

yang merupakan pusat industri sutera di Kabupaten Wajo. Hal ini 

disebabkan karena mereka sudah turun temurun menjadikan 

pekerjaan ini sebagai penopang kehidupan mereka. Tempat yang 

strategis ditopang dengan tingkat pengetahuan yang sudah turun 

temurun diajarkan mengakibatkan wilayah ini dijadikan pusat 

perindustrian sutera di Kabupaten Wajo. Dengan perkembangan 

sektor industri sutera diharapkan mampu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
117

 

 

 

 

                                                           
116

 Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Wajo tahun 2015. 
117

 Ibid. 
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c) Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Wajo 

yang semakin diperhatikan saat ini dengan dikembangkannya 

Kabupaten Wajo sebagai kota gas, yang terbukti dengan semakin 

dikembangkannya tambang gas bumi di Kecamatan Gilireng dan di 

Kecamatan Pammana di Desa Patila yang digunakan sebagai 

pembangkit listrik di Kabupaten Wajo dan disebahagian wilayah di 

Sulawesi Selatan.
118

 

 

d) Sektor Perikanan 

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Wajo sangat 

menjanjikan, ini didukung oleh letaknya yang strategis dan 

semakin banyaknya alat penangkapan ikan yang semakin modern 

yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Wajo. Perkembangan 

perikanan di Kabupaten Wajo ditekankan pada pengembangan 

nelayan yang diarahkan pada peningkatan pengendalian 

pengawasan kegiatan perikanan. Pertumbuhan perikanan 

mengalami peningkatan yang menggembirakan, peningkatan 

produksi ikan disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan 

armada penangkapan ikan, serta adanya penyesuaian dan introduksi 

alat baru.
119

 

 
                                                           

118
 Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Wajo tahun 2015. 

119
 Dinas Perikanan Kabupaten Wajo. 
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e) Sektor Angkutan dan Komunikasi 

Sektor angkutan di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun 

semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

bertambahnya jumlah sarana angkutan darat maupun laut. 

Pemerintah juga semakin membenahi tempat-tempat tertentu yang 

berkaitan dengan sektor ini seperti pembangunan dua sektor 

terminal kota. Pada sektor komunikasi yang juga menunjukkan 

perkembangan berupa telepon dan terdapatnya beberapa warung 

telekomunikasi, warnet murah, dan kawasan free hotspot di 

tempat-tempat umum yang mudah dijangkau. Meskipun saat ini 

sebahagian besar masih terpusat di Kota Sengkang, namun 

Pemerintah yang terkait semakin berusaha untuk terus 

meningkatkan dan mengembangkan sampai ke daerah-daerah.
120

 

 

f) Sektor Pariwisata 

Meliputi wisata alam Danau Tempe di Kecamatan Tempe 

dan danau-danau lainnya (Lapongpakka, Lampulung, Buaya, 

Penrang Riawa, Cenranae, Dori’e, Lapollo), Bendungan Kalola, 

Taman Perburuan Rusa di di Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, 

agrowisata sutera daun (Kecamatan Sabbangparu), wisata budaya 

berupa atraksi budaya Maccera Tappareng yang diadakan setiap 

bulan Agustus, Atraksi Pernikahan Mappacci, Mappanre Lebbe 

                                                           
120

http://wajokab.bps.go.id/frontend/index.php/istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=S

&Istilah_page=5. diunggah pada tanggal 02 Agustus 2015. Pada pukul 17.40 WITA. 

http://wajokab.bps.go.id/frontend/index.php/istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=S&Istilah_page=5
http://wajokab.bps.go.id/frontend/index.php/istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=S&Istilah_page=5
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dan Mappasilellung Botting, Kawasan Budaya Rumah Adat 

Atakkae di pinggir Danau Lampulung (Kecamatan Pammana), 

Situs Tosora di Kecamatan Majauleng. Untuk ke depannya, bisa 

dipertimbangkan wisata industri sutera di beberapa kecamatan di 

Wajo (Tempe, Tansitolo, Sajoangin, Sabbangparu, Pammana).
121

 

 

g) Sektor Pertanian 

Tabel 4.5 

Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan 

 

No. Komoditas Kecamatan 

1 Padi Sawah Seluruh kecamatan 

2 Padi Ladang dan 

Jagung 

Seluruh kecamatan 

3 Ketela Pohon Seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan 

Keera 

4 Ubi Jalar Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan 

Takkalalla dan Keera 

5 Kacang Hijau Seluruh kecamatan 

6 Kacang Tanah Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan 

Tempe dan Keera 

7 Kacang Kedelai Sabbangparu, Takkalalla, Sajoangin, 

Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Gilireng, 

Keera, Pitumpanua 

  Sumber : Wajo Dalam Angka 2015 

Dilihat dari sektor perekonomian daerah Wajo, secara eksplisit dibidang 

pertanian yaitu padi sangat dominan dan hampir seluru kecamatan melakukan 

pekerjaan dibidang persawahan atau padi, jadi suatu hal yang wajar jika 

perindustrian di bidang penggilingan padi sangatlah berkembang di daerah 

                                                           
121

 Dinas pariwisata Kaupaten Wajo http://www.wajotourism.com/ diunggah pada tanggal 

02 Agustus 2015. Pada pukul 18.12 WITA. 

http://www.wajotourism.com/
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tersebut.  Pertanian dibidan sawah menjadi sumber utama perekonomian di 

kecamatan maniangpawajo terutama di sekeling industri penggilingan padi 

UD.Hamzah ini sendiri. Pertanian menjadi bagian khusus untuk pengelolaan di 

perusahaan tersebut, pertanian dengan spesifikasinya penghasil padi dan pusat 

penggilingan padi yang menjadi tujuan utama di perusahaan UD.Hamzah. Oleh 

karena itu, dengan adanya perusahaan UD.Hamzah di daerah wajo, pengelola 

perusahaan ingin adanya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, 

agar dapat menunjang kwalitas perusahaan dan memberikan kemaslahatan 

lingkungan masyarakat sekitar. 
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B. GAMBARAN UMUM TENTANG UD.HAMZAH 

1. Profil UD.Hamzah dan Letak Industri
122

 

Kawasan Industri Penggilingan Padi UD. Hamzah  

 

UD (Usaha Dagang). Hamzah merupakan perusahaan penghasil 

beras terkemuka yang beroperasi di Kabupaten Wajo Kecamatan 

Maniangpajo lebih tepatnya desa Anabanua. Didirikan pada tahun 1997 

di Kabupaten Wajo, perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah cukup 

lama beroperasi yang mulanya menjalani bisnis dalam ruang lingkup 

keluarga, tidak lama kemudian merangkap menjadi penggilingan padi 

yang menghasilkan beras berkualitas. Perusahaan UD. Hamzah yang 

secara umum memiliki beberapa usaha yang tidak hanya bergerak 

dibidan penggilingan padi akan tetapi perusahaan UD. Hamzah yang 

mana memiliki kawasan perusahaan dengan lahan tanah yang luasnya    

                                                           
122

 Sumber profil perusahaan UD. Hamzah. Tahun 2015. 
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10 Hektar, mempunyai produksi yang bergerak dibidang peternakan 

dan perikanan, akan tetapi UD. Hamzah tetap penggilingan padi dan 

penghasil beras menjadi prioritas utama dibandingkan bidang 

peternakan dan perikanan tersebut.
123

 

Sebagai perusahaan publik yang  terkemuka di Kabupaten Wajo, 

Perusahaan Penggilingan Padi UD. Hamzah mampu bersaing dengan 

sehat dengan Perusahaan beras lainnya. Pengelolaan manajemen 

Penggilingan Padi UD. Hamzah  terikat pada standar profisiensi yang 

tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat 

sekitar. Sebagai Perusahaan Penggilingan Padi yang memiliki kualitas 

baik di daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Wajo 

Kecamatan Maniangpajo desa Anabanua UD. Hamzah memikirkan 

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar dan karyawan yang 

ada di perusaahn tersebut. 

Salah satu bagian dari proses penataan terhadap standar 

profisiensi yang tinggi adalah komitmen UD. Hamzah  untuk mematuhi 

hukum dan peraturan yang berlaku. Lebih dari 05-10 izin atau 

persetujuan mulai dari yang sederhana seperti izin mempekerjakan 

seorang ekspatriat sampai ke izin untuk membuang tailing, telah 

dipenuhi. 

                                                           
123

 Ibid. 
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Seperti halnya perseroan terbatas lainnya di Indonesia, UD. 

Hamzah terdiri dari para pemegang saham, yang mana pemegang 

saham itu ialah keluarga dari owner perusahaan, Direktur Utama 

mengadakan pertemuan persemester dalam masa satu tahun, yang 

diikuti dengan pertemuan manager, sebagai tambahan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham. Direktur utama memiliki fungsi, tugas dan 

tanggung jawabnya. Dalam masa operasional, direktur utama 

ditempatkan dilokasi penggilingan padi yang sekaligus menduduki 

posisi sebagai general manager dan Kepala Teknik Penggilingan padi, 

dengan fungsi utama mengatur dan menetapkan keadaan yang 

dipertanggungjawabkan untuk semua masalah yang berhubungan 

dengan kesehatan kerja, keselamatan dan Lingkungan sebagaimana 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan perkebunan Nomor 

14.1/Permentan/RC.220/4/2015 perihal upaya khusus percepatan 

Swasembada pangan, peningkatan produksi komuditas, Kesehatan, 

Keselamatan Tenaga Kerja, dan Lingkungan.
124

 

 

                                                           
124

Sumber di unggah pada tanggal 12 agustus 2015 pada pukul 13.00 WITA 

http://www.pertanian.go.id/assets/upload/doc/PERMENTAN_PEDUM_UPSUS_APBNP.pdf 

http://www.pertanian.go.id/assets/upload/doc/PERMENTAN_PEDUM_UPSUS_APBNP.pdf
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2. System Produksi Perusahaan UD. Hamzah 

Salah satu alat produksi UD. hamzah 

 

Penggilingan padi merupakan industri padi tertua dan tergolong 

terbesar di Indonesia, yang mampu menyerap lebih dari 10 juta tenaga 

kerja, menangani lebih dari 66 juta ton gabah menjadi beras giling per 

tahun.
125

 Penggilingan padi merupakan titik sentral agroindustri padi, 

karena dari sinilah diperoleh produk utama berupa beras dan bahan 

baku untuk pengolahan lanjutan produk pangan dan industri.  

                                                           
125

 Dikutip di harian kompas, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/ 

095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.Beras.Terbesar.di.Dunia?page=2, diunggah pada tanggal 

09 September. 2015 pada pukul 21.00 WIB. 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/%20095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.Beras.Terbesar.di.Dunia?page=2
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/%20095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.Beras.Terbesar.di.Dunia?page=2
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Anggaran pertanian yang cukup besar saat ini, seharusnya 

membuat  bisa memproduksi produk pangan seperti beras dengan 

jumlah yang cukup besar. Indonesia adalah produsen beras terbesar 

ketiga di dunia dan juga salah satu konsumen beras terbesar di dunia. 

Area beras berkembang dari 11,4 juta ha pada 1995 menjadi 13,20 juta 

ha pada  2010, yang mewakili 24% dari total luas pertanian. Hasil padi 

meningkat sedikit dari 4,3 ton / ha pada  1995 menjadi 5 ton / ha 

pada  2010. Ironisnya, Indonesia kini lebih menggantungkan kebutuhan 

pangan melalui proses impor.  Pemerintah menetapkan target produksi 

10 juta ton surplus beras tahunan untuk  2015 dan menyediakan subsidi 

pupuk untuk petani padi budidaya kurang dari 0,5 ha lahan.
126

 

Jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 108.512 unit 

yang terdiri dari 5.133 penggilingan padi besar (PPB), 39.425 

pengilingan padi kecil (PPK), 35.093 rice milling unit (RMU),
127

 

Jumlah ini sekaligus menggambarkan potensi usaha penggilingan padi 

yang cukup besar. Penggilingan padi yang ada tersebut, telah mengolah 

puluhan juta ton padi hasil produksi petani setiap tahunnya dari lahan 

padi sawah dan ladang seluas kurang lebih 13,20 juta hektar. 

Diperkirakan kapasitas kumulatifnya mencapai 109,5 juta ton gabah 

kering giling pertahun. Menurut BPS,  produksi gabah mencapai 66 juta 

ton, yang setara dengan 70.8 juta ton beras bila faktor konversinya 65 

                                                           
126

 Ibid. 
127

  Sumber Kompas. Badan Usaha dan Pengusaha Lokal.  Di unggah pada tanggal 09 

September 2015.  http://print.kompas.com/baca/2015/02/07/Libatkan-Badan-Usaha-dan-

Pengusaha-Lokal. 
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persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penggilingan padi yang 

bekerja di bawah kapasitas terpasangnya. Penggilingan padi yang 

berkembang pada saat ini belum dirancang dan dioperasikan dengan 

pendekatan sistem terpadu. Teknologi penggilingan yang digunakan 

pada umumnya masih sederhana dengan konfigurasi mesin terdiri dari 

husker dan polisher saja dan sudah berumur tua, serta belum 

mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Faktor ini turut mendorong 

penggilingan padi bekerja di bawah kapasitas terpasangnya. 

Peningkatan nilai tambah gabah basah menjadi beras giling berkisar Rp. 

4500 – 4700/kg,
128

 dimana nilai marjin ini masih dibebani dengan biaya 

perontokan, pengeringan, pembersihan, sortasi, penyosohan, grading 

dan pengemasan. Nilai tambah ini lebih banyak dinikmati oleh sektor 

perdagangan hilir dibandingkan petani dan usaha jasa penggilingan padi 

sendiri, mengingat rangkaian proses yang harus dibiayai. 

Pembangunan usaha tani padi yang telah mendapat prioritas 

pemerintah, masih terbatas pada pemenuhan pangan, belum secara 

optimal melakukan upaya pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah 

dan pendapatan. Di sisi lain kehilangan hasil panen padi masih terjadi, 

walaupun telah mengalami penurunan. Kementerian Pertanian 

mentargetkan penurunan susut hasil padi sebesar 1-1,5 persen per tahun 

dan melakukan peninjauan metode pengukurannya setiap lima tahun 

sekali. Permasalahan yang menonjol saat ini adalah masih rendahnya 

                                                           
128

 Hasil wawancara petani di lokasi persawahan, kecamatan maniangpajo, desa anabanua 

pada tanggal 10 Agustus 2015. 
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dan beragamnya rendemen dan mutu beras giling, serta manajemen 

serta kelembagaan petani hingga tingkat penggilingan masih belum 

tertata dengan baik. Uraian di atas memberi gambaran bahwa perlu 

dilakukan upaya perbaikan kinerja penggilingan padi yang dapat 

meningkatkan penggunaan kapasitas terpasang, mengurangi biaya 

penggilingan, meningkatkan nilai tambah penggilingan yang memberi 

dampak positif pada usaha jasa penggilingan padi dan petani padi, serta 

memantapkan kelembagaan produksi bersama dengan pemasarannya. 

Tulisan ini membahas rancangan model penggilingan padi terpadu 

(integrated rice milling) untuk peningkatan nilai tambah. 

 

3. Strategi Peningkatan  Nilai Tambah dan Perhitungan Pendapatan 

a) Strategi Peningkatan Nilai Tambah 

Strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan nilai tambah 

industri beras adalah: perbaikan mutu produk, pemanfaatan hasil 

samping dan limbah, dan penerapan sistem manajemen mutu. Uraian 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Standar Mutu Beras Berdasarkan SNI 

 

       Komponen Mutu / 

     Component of Quality                         Satuan/Unit 

                                                                                       

Mutu/ 

Quality 

     I   II   III   IV  V 

Derajat sosoh, milling degree (min)  

Kadar air, moisture content (maks)  

Butir kepala, head kernel(min)  

Butir patah,broken kernel (maks)  

Butir menir, minute (maks)  

Butir merah, red kernel (maks)  

Butir kuning, yellow kernel (maks)  

Butir mengapur, chalky kerne(maks)  

Benda asing, strange material(maks)  

Butir gabah, rough rice (maks)  

100% 100 100 95 95 95 

100% 14 14 14 14 15 

100% 95 89 78 73 60 

100% 5 10 20 25 35 

100% 0 1 2 2 5 

100% 0 1 2 3 3 

100% 0 1 2 3 5 

100% 0 0 2 3 5 

100% 0 0,02 0,02 0,05 0,2 

100% 0 0 1 2 5 

Sumber: Ditjen P2HP, 2015 

 

Berikut menjelaskan secara rinci aspek penting dan strategi yang dapat dilakukan. 

Perbaikan Mutu Beras 

Standar mutu yang telah menjadi acuan saat ini adalah beras giling harus 

bebas dari hama (pest) dan bibit penyakit yang membahayakan, bahan kimia, 

dedak, dan bau yang tidak normal. Di dalam standar nasional (SNI 6128-2008), 

mutu beras dibagi atas lima tingkat (Tabel 1). Saat ini, usaha jasa penggilingan 

padi didominasi oleh penggilingan padi skala kecil yang pada umumnya tidak 

memiliki peralatan yang lengkap. Sebagian besar penggilingan padi kecil hanya 

melakukan penyosohan satu pass sehingga sukar untuk dapat memenuhi 

persyaratan derajat sosoh dan beras patah (SNI 6128-2008). Peralatan 

penggilingan padi yang digunakan juga telah tua, 32 persen di antaranya berumur 

lebih dari 15 tahun, sehingga rendemen beras giling yang diperoleh juga rendah 

dibandingkan dengan kinerja maksimum yang dapat dicapai 1,2,7. Untuk 
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meningkatkan mutu dan rendemen beras giling diperlukan perbaikan konfigurasi 

peralatan atau modernisasi penggilingan padi yang ada.
129

 Oleh karena itu UD. 

Hamzah mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 

memproduksi beras yang berkualitas tinggi dengan dukungan alat-alat pertanian 

yang cukup modern. 

 

b) Perhitungan Pendapatan 

Salah satu produk UD. hamzah 

Di dalam sebuah perusahaan yang dimana banyaknya aktivitas 

dilakukan, manajemen kinerja sampai dengan tata keuangan menjadi 

halnya penting untuk perkembangan sebuah perusahaan. Dilihat dari 

tingkat produksi yang dilakukan oleh UD. Hamzah, perusahaan tersebut 

                                                           
129

 Sumber: Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), 2014. 
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mampu memproduksi sekitar 23 ton perhari, jika dikalikan dengan 

harga beras dipasaran yang berkisaran dengan Rp 7.700, maka 

penjualan beras disetiap harinya yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut kisaran Rp 177.100.000,00. Jadi perusahaan tersebut dalam 

setiap bulannya mampu memproduksi sekitar 690 ton beras dengan 

omset kisaran 5,3 M perbulan, jika dikalikan dengan keuntungan 2,0 

persen, maka keuntungan bersih yang diperoleh berkisaran  Rp 106 juta 

per bulan.
130

 UD. Hamzah menyuplay beras dibeberapa daerah yaitu 

kawasan sulawesi bagian selatan, barat, dan tengah, sedangkan di 

kawasan kalimantan yaitu daerah samarinda dan berau, sebagian 

lainnya juga di suplay di kawasan NTT yaitu kota kupang, oleh karena 

itu perusahaan UD. Hamzah mampu melakukan tingakt produksi yang 

tinggi dan penjualan yang begitu signifikan sehinggah perusahaan 

tersebut wajib mengeluarkan zakat yang dimana telah ditetapkan oleh 

syariat agama. Dilihat dari titik fokus dalam pembahasan tesis ini, yaitu 

penerapan CSR maka UD. Hamzah pun patut memperhatikan dan 

mengaktualisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap tenaga kerja perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. 

 

 

 

 

                                                           
130

 Sumber Data Perusahaan Penggilingan Padi UD. Hamzah 2015. 
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C. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) UD.HAMZAH 

1. Pelaksanaan Corporate Social Resposibility (CSR) UD.HAMZAH 

Salah Satu Alat Produksi Yang Sementara Beroprasi 

Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah mulai memandang 

bahwa pentingnya  kepedulian terhadap tenaga kerja/buruh perusahaan dan 

masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah sejak tahun 2002.
131

 Dalam 

hal ini penulis mendapatkan suatu penjelasan bahwa sejak tahun 2002 

perusahaan UD. Hamzah menamai program CSR itu dengan sadaqah 

dikarenakan suatu ketidak tahuan tentang Corporate Social Responsibility 

terhadap owner perusahaan, maka dari itu untuk memberikan 

kesejahteraan dan kepedulian terhadap buruh dan masyarakat, perusahaan 

UD. Hamzah sejak tahun 2002 memberikan konstribusi berupa sadaqah. 
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Sejak tahun 2013 perusahaan UD. Hamzah mulai menggunakan 

kata Corporate Social Responsibility yang mana dulunya menggunakan 

kata Sadaqah, hal ini didapatkan pada saat training pengelolaan 

perusahaan penggiling padi sekabupaten Wajo yang diselenggarakan oleh 

dinas perdagangan kabupaten wajo pada bulan mei tahun 2013.
132

 

Dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya, UD Hamzah 

melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat. Tujuan dari 

pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan kualitas hidup dari 

masyarakat yang tinggal di sekitar area Perusahaan penggilingan padi. 

Sasarannya adalah agar manfaat dari penggilingan padi mengalir kepada 

masyarakat sekitar, tidak hanya dari mempekerjakan mereka secara 

langsung, namun juga dari kegiatan lainnya yang bisa didukung dari 

keberadaan penggilingan padi (efek ganda). Yang juga menjadi tujuan 

Perusahaan penggilingan padi UD.Hamzah ini adalah agar manfaat ini 

dapat bertahan lebih lama dari umur penggilingan padi, dan agar segala 

industri serta usaha yang terbentuk karena adanya penggiling padi akan 

terus berjalan. 

Sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan 

dan berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pelaksanaan pengaturan CSR 

sebenarnya tidak terlepas dari makna pancasila itu sendiri yang merupakan 

landasan filosofi. Dalam peraturan pemerintah, CSR ini berkaitan dengan 

maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
133

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan 

pelakasana dari Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan “Setiap Perseroan selaku 

subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini 

berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh 

undang undang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali 

yang diatur dalam pasal 3. 

Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. 

Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belumlah secara rinci 

menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya. 

Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada 

mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan 
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untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan 

untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. 

Dari ketentuan peraturan pemerintah yang telah ditegaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 

Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas tersebut diatas maka terdapat 

kesesuaian yang telah diterapkan oleh perusahaan UD. Hamzah untuk ikut 

membangun dan mensejahterahkan sosial dan lingkungan. Dalam hal ini 

peraturan pemerintah menegaskan dalam pasalnya untuk setiap perseroan 

terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan itu 

merupakan kewajiban disetiap perusahaan perseroan terbatas, efesiensi 

keadilan dan berwawasan lingkungan, maka UD. Hamzah memberikan 

konstribusi kepada tenaga kerja dan masyarakat baik itu dalam bentuk 

materi maupun non materi di sekitar perusahaan UD. Hamzah dengan ikut 

menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility atau biasa disebut CSR. 

Namun terdapat permasalahan atau ketidak sesuaian baik dalam 

peraturan pemerintah maupun dalam Undang-Undang PT karena UD. 

Hamzah merupakan usaha dagang dan bukan perseroan terbatas yang 

bergerak dibidan pertanian atau lebih jelasnya industri penggilingan padi 

yang menghasilkan beras berkualitas sehingga dalam hal ini terdapat pula 

kejanggalan atau tidak kesesuaian didalam salah satu peraturan pemerintah 

yaitu dalam Undang-undang Perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang 

PT, lebih ditegaskan dan diwajibkan bagi perusahaan perseroan untuk 
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melakukan atau menerapkan program CSR kepada masyarakat dan 

lingkungan, karena dalam hal ini Undang-Undang PT nomor 40 tahun 

2007. CSR yang dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menetapkan 

bahwa,
134

 

“Tanggung 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.” 

Ketentuan mengenai CSR dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas disebutkan pula bahwa bagi perseroan yang tidak melaksanakan 

CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan  saja sanksi 

yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga 

dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan 

tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.
135

 Pasal 74 

ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:
136
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a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau 

yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
137

 

b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
138

 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam 

ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (core business) dari perusahaan 
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tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung 

melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan 

usahanya berdampak pada fungsi kemapuan sumber daya alam, maka 

perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal 

ini berati bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, 

industri makanan, industri pertanian dan lain-lain yang dalam kegiatan 

usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, 

maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan 

dan perusahaan-perusahan lain yang walaupun tidak secara langsung 

menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib 

melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).
139

 

Maka dari itu dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah jika dilihat dari peraturan 

pemerintah nomor 47 tahun 2012 dan Undang-Undang  tentang perseroan 

terbatas no 40 tahun 2007 terdapat kesesuaian yang signifikan, salah 

satunya adalah ikut serta membangun prekonomian, menciptakan 

kesejahteraan dan pemeliharaan lingkungan, namun jika dilihat dari 

Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang prseroan terbatas yang mana 

hanya diperuntukkan oleh perusahaan besar atau perseroan maka Usaha 

dagang yang terdapat pada UD. Hamzah tidak sesuai akan tetapi terdapat 

penjelasan yang cukup kompleks yaitu semua jenis perusahaan, industri, 

pertambangan dan lain-lain wajib melaksanakan CSR, oleh karena itu 
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perusahaan UD. Hamzah memandang akan itu untuk melakukan atau 

menerapkan suatu program yang dikenal tanggung jawab perusahaan 

terhadap sosial dan lingkunga atau Corporate Social Responsibility  

(CSR). 

Disisi lain perusahaan UD. Hamzah tidak hanya memandang baik 

dari peraturan pemerintah maupun Undang-Undang perseroan untuk 

melakukan kegiatan CSR akan tetapi mempunyai keyakinan tersendiri 

oleh pemilik perusahaan bahwa dengan memperhatikan keadaan sosial 

masyarakat dan tenaga kerja perusahaan UD. Hamzah, perusahaan akan 

lebih berkembang dan mendapatkan berkah kepada Allah SWT.
140

 Untuk 

lebih jelasnya penulis akan membahas tentang CSR yang diterapkan oleh 

perusahaan UD. Hamzah dalam perspektif ekonomi Islam yang terdapat 

dalam bab ini. 

Dilihat dari beberapa peraturan pemerintah dan Undang-Undang 

perseroan, masih terdapat kekurangan yang mesti dibenahi ulang untuk 

perbaikan dimasa mendatang, jika diterbitkan Undang-Undang perseroan 

maka ada beberapa perusahaan yang tidak ada kesadaran untuk melihat 

dan perduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan, oleh karena itu 

Undang-Undang yang mengatur tentang CSR sebaiknya difokuskan 

kepada perusahaan baik yang PT, UD, CV dan lain-lain yang bergerak di 
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bidang sumber daya alam, dengan demikian perusahaan yang bergerak di 

bidang sumber daya alam akan lebih aktif untuk menerapkan CSR. 

Pandangan tentang perusahaan perseroan akan lebih rumit dan 

penuh perdebatan ketika perusahaan dagang tidak diikut sertakan dalam 

peraturan pemerintah dan Undang-Undang perseroan terbatas, maka dari 

itu peneliti merekomendasikan terhadap Usaha dagang (UD) yang 

bersakala besar untuk merangkap menjadi perseroan supaya legalitas 

dalam penerapan CSR lebih efektif. 

   Pengadaan Rumah  Tempat Tinggal Untuk Setiap Keluarga Buruh 

Untuk mencapai tujuan ini, UD. Hamzah telah memberikan 

sumbangan di berbagai bidang yang penting yaitu : Pengadaan rumah 

untuk setiap keluarga tenaga kerja perusahaan, infrastruktur pembangunan, 

layanan kesehatan, layanan air bersih, tidak membebankan penggunaan 

listrik untuk rumah yang telah diberikan kepada setia keluarga tenaga kerja 

perusahaan dan pengembangan bisnis untuk sebagian masyarakat sekitar. 
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Tujuan UD. Hamzah bukanlah untuk menggantikan peran dan 

tanggungjawab pemerintah yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan 

masyarakat. Tapi sebagai sebuah perusahaan dan tetangga yang 

mempunyai kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial kepada 

setiap tenaga kerja dan masyarakat sekitar, UD. Hamzah memiliki dampak 

positif yang signifikan pada taraf kehidupan masyarakat lokal yang tinggal 

di sekitar perusahaan. 

Dalam hal ini menurut hasil penelitian baik dari observasi, dan 

wawancara/dialog terhadap buruh dan pelaku usaha, peneliti menemukan 

beberapa program CSR yang diberikan oleh perusahaan penggilingan padi 

UD. Hamzah kepada para tenaga kerja/buruh prusahaan baik yang buruh 

dalam maupun luar dan masyarakat sekitar perusahaan selama beroperasi 

di sulawesi selatan yaitu; Rumah tempat tinggal untuk buruh, infrastruktur, 

kesehatan, pendidikan, modal dan program pertanian. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan dari keenam 

program CSR yang diterapkan perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah
141

 : 

a) Rumah tempat tinggal (Buruh) 

Program pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai 

kesejahteraan dan kepedulian terhadap tenaga kerja/buruh baik yang 

bertugas bagian produksi (buruh dalam) atau bagian pengelolaan padi 
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(buruh luar) ialah pengadaan rumah tempat tinggal yang diberikan oleh 

perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah kepada tenaga kerja/buruh. 

Hal ini memungkinkan bahwa buruh yang tidak mempunyai tempat 

tinggal atau berada jauh dari rumah tempat tinggal dengan perusahaan 

akan diberikan berupa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, akan 

tetapi pemberian rumah tersebut lebih diperuntukkan oleh buruh yang 

sudah berumah tangga. Rumah tersebut mempunyai luas kurang lebih 

65 meter persegi
142

 dan ini membuktikan bahwa program CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan UD. Hamzah sangat berdampak positif 

terhadap buruh perusahaan. 

 

b) Infrastruktur 

Program CSR yang kedua diterapkan oleh perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah adalah membantu terbentuknya infrastruktur berupa 

pembangunan mushollah, perbaikan kesehatan berupa sumbangan 

pembangunan pusat kesehatan desa oleh UD. Hamzah dan angkutan 

berupa truk untuk membantu masyarakat bagi yang membutuhkan. Hal 

ini merupakan program yang sangat efektif untuk membantu segala 

bentuk kegiatan dan kebutuhan masyarakat disekitar perusahaan. 
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c) Pendidikan 

Program CSR yang ketiga diterapkan oleh perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah adalah memberikan konstribusi berupa dukungan 

materi disetiap kegiatan sekolah. Salah satu contohnya adalah sekolah 

yang mengadakan pertandingan atau semacamnya, UD. Hamzah turut 

serta membantu dengan memberikan konstribusi berupa dukungan 

materi untuk melaksanakan acara tersebut. Hal ini sangat meringankan 

beban para murid yang ingin menyelenggarakan kegiatan sekolah 

dengan adanya bantuan dari perusahaan UD. Hamzah. 

 

d) Modal usaha
143

 

Program CSR keempat yang dilakukan oleh perusahaan pengilingan 

padi UD. Hamzah ialah memberikan modal usaha kepada masyarakat 

sekitar perusahaan. Dari sebagian kecil masyarakat sekitar perusahaan 

yang tidak memiliki pekerjaan maka akan ditawarkan oleh perusahaan 

untuk modal berupa penjualan beras dengan sistem penagihan 

dilakukan kepada masyarakat yang mendapatkan modal usaha setiap 

akhir bulan atau ketika terjual habisnya barang atau beras tersebut. 

Dengan demikian, adanya program tersebut maka masyarakat yang 

tidak mempunyai pekerjaan akan lebih terpenuhi biaya kehidupan 

sehari-hari dari hasil pekerjaannya. 
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e) Kebutuhan pangan bagi santri putra pesantren yang ada sekitar 

perusahaan.
144

 

Di sekitar Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah terdapat 

pesantren, pesantren tersebut merupakan pesantren Putra  yang dimiliki 

oleh yayasan As’Adiyah pusat sengkang, pesantren tersebut tidak jauh 

dari lokasi peruahaan UD. Hamzah. Maka dari itu salah satu program 

CSR yang diterapkan oleh perusahaan adalah pengadaan beras untuk 

konsumsi bagi pelajar pondok pesantren As’adiyah Macanang pusat 

Sengkang, kurang lebih sekitar 1000 kilogram beras setiap bulannya 

yang di aloksikan ke pesantren terserbut, karena UD. Hamzah juga 

memiliki peternakan ayam petelur maka kurang lebih 40 rak telur 

perbulan yang di alokasikan ke pesantren tersebut, penulis 

mengategorikan pangan karena lebih dari satu yang didistribusikan ke 

pesantren yaitu beras dan telur. 

 

f) Program Pertanian berupa pelatihan dalam cara menggiling padi dan 

penanaman padi dengan baik.
145

 

Program CSR yang terakhir yang diterapkan oleh perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah adalah pelatihan dalam cara menggiling 

padi dan penanaman padi dengan baik, dalam hal ini pengadaan 

pelatihan bekerja sama dengan dinas pertanian Kabupaten Wajo untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang handal dibidang pertanian. 
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Sedangakan penerapan CSR terhadap lingkungan di perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah merupakan sesuatu yang sangat dipikirkan 

pula, karena bukan hanya dari aspek sosial melainkan perusahaan UD. 

Hamzah memandang penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan 

dan tidak mengakibatkan kerusakan alam baik pencemaran udara maupun 

air. Maka dari itu dari beberapa penerapan CSR tentang menjaga 

lingkungan sekitar perusahaan UD. Hamzah sangat memberikan dampak 

positif terhadap lingkungan, sehinggah penerapan CSR terhadap 

lingkungan sangat efektif. Salah satu untuk mendorong kelestarian 

lingkungan ialah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, 

penyebarluasan tanggung jawab lingkungan dan mendukung kehati-hatian 

dalam penanganan lingkungan.
146

 

Dalam perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah terdapat 

beberapa bentuk CSR yang telah diterapkan salah satunya adalah hasil 

pembuangan limba atau kulit padi, sebagian dikelola untuk menjadi abu 

gosok yang berguna untuk masyarakat dan sebagian di tempatkan di 

daratan renda yang tidak berpendudukan. 

Penerapan CSR yang lain tentang melestarikan lingkungan adalah 

menjaga danau yang ada sekitar perusahaan supaya tidak terjadi 

pencemaran terhadap air danau dan menjaga dengan cara tidak membuang 

limba ke danau. Hal yang paling menonjol dalam penanganan limba ialah 
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dengan tidak membakar hasil pembuangan kulit padi sehingga udara tetap 

terjaga, karena jika dilihat dari beberapa penggilingan padi di desa 

anabanua hampir melakukan pencemaran udara melalui pembakaran 

limba. 

Sedangka perusahaan UD. Hamzah  sendiri pernah terjadi suatu 

perdebatan ketika perusahaan tersebut membakar sehingga menghasilkan 

polusi yang cukup besar sehingga menganggu aktivitas masyarakat, oleh 

karena itu dengan adanya musyawarah antara pelaku usaha dengan 

pemerintah setempat maka diputuskan tidak dilakukan pembakaran 

melainkan diolah menjadi abu gosok supaya menciptkan lapangan kerja 

yang ideal. 

Perusahaan UD. Hamzah jika dilihat dari segi omset perbulan yaitu 

kisaran 5,3 M
147

 maka sangat berkompetensi untuk menjadikan tenaga 

kerja/buruh dan masyarakat sekitar menjadi lebih baik ataupun sejahtera, 

suatu hal yang wajar jika perusahaan yang berskala besar tersebut mampu 

menyamai dengan perusahan-perusahan yang ada di Indonesia, di lain sisi 

perusahaan UD. Hamzah sangat memberikan konstribusi besar terhadap 

buruh dan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mensejahterakan 

warga Indonesia tepatnya di Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo Kecamatan 

Maniangpajo Desa Anabanua. 

Namun kekurangan yang didapatkan di perusahaan UD. Hamzah 

tersebut tidak menjadikan priorotas utama atau tidak memasukkan dalam 
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program CSR dalam pengentasan kemiskinan mengingat keadaan 

penduduk sekitar perusahaan yang masih jauh dari kemiskinan. Maka dari 

itu yang membuat perusahaan masih perlu mengadakan pembenahaan 

ulang tentang program CSR untuk lebih baik. 

Akan tetapi dari program CSR yang diterapkan oleh perusahaan 

UD. Hamzah menurut penulis sudah satu langkah menuju kemaslahatan 

ummat yang akan tercapai di area perusahaan UD. Hamzah. Yang paling 

mendasar adalah besarnya kepedulian yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut sehinggah menarik perhatian baik lembaga keuangan maupun 

pemerintah daerah untuk membantu dalam segi finansial dan 

menganjurkan perusahaan perusahaan lain untuk menerapkan Corporate 

Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan.  

 Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap masyarakat, sehinggah disetiap sesuatu yang akan 

direncanakan oleh perusahaan selalu mendapat dukungan dari masyarakat 

sekitar perusahaan, dari itu pelaku usaha sebaiknya menjaga amanah dan 

kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah. 

Pada awal Industrialisasi baik di Eropa maupun Amerika, 

keberadaan dan kondisi tenaga kerja tidak memdapatkan perhatian dan 

perlindungan. Tenaga kerja diperas habis-habisan diperlakukan seperti 

halnya budak, sehinggah muncul istilah perbudakan modern (modern 
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slavery).
148

 Maka dari itu untuk menghindari hal-hal tersebut perusahaan 

UD. Hamzah melakukan program CSR terhadap tenaga kerja/buruh untuk 

melindungi dan membuat para tenaga kerja lebih sejahtera dengan 

penerapan beberapa CSR yang dilakukan salah satunya yang diterapkan 

adalah pengadaan rumah, pembayaran listrik tidak dibebankan dan 

memenuhi kebutuhan air bersih, sehinggah istilah perbudakan jauh dari 

kalangan tenaga kerja/buruh pada perusahaan UD. Hamzah. 

Pada tenaga kerja atau buruh yang bekerja di perusahaan UD. 

Hamzah memperoleh gaji perpekan yaitu setiap hari rabu, jumlah besar 

gaji yang diterima bervariasi tergantung dari hasil produksi, namun 

informasi yang didapat oleh peneliti adalah besaran gaji yang diperoleh 

tenaga kerja/buruh (luar dan dalam) paling rendah 650 ribu rupiah, karena 

tidak tetap (tergantung hasil produksi perhari) terkadang mampu mencapai 

950 ribu perpekan.
149

 Ini membuktikan bahwa perlakuan buruh di 

perusahaan UD. Hamzah jauh dari hal-hal yang merugikan tenaga kerja 

perusahaan UD. Hamzah. 

Di sisi lain karyawan yang bekerja dibagian kantoran, mendapatkan 

gaji perbulan yaitu 3,5 juta perbulan diluar dari tunjangan konsumsi, 

tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi, sedangkan pegawai 

teknisi mendapatkan gaji yang sama dengan pegawai kantor perusahaan,
150
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tidak ada perbedaan, namun terdapat ketidak adilan karena  pegawai 

teknisi mempunyai resiko tinggi dibanding dengan pegawai kerja didalam 

ruangan perkantoran. Sebagai rekomendasi ialah sebaiknya dalam regulasi 

penetapan gaji karyawan dipertimbangkan ulang untuk mecapai 

kesenjangan yang adil. 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility  (CSR) atau tanggung 

jawab sosial perusahaan oleh perusahaan UD. Hamzah pada umumnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan 

komitmen pimpinannya. Perusahaan UD. Hamzah  yang pimpinannya 

yang memiliki pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga dan mecapai 

kesejahteraan masyarakat dan tanggap akan masalah-masalah sosial dan 

lingkungan. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. 

Perusahaan UD. Hamzah lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi 

terhadap buruh dan masyarakat ketimbang perusahaan kecil dan belum 

mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil dan belum 

mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR. Ketiga, regulasi dan sistem 

perpajakan yang diatur pemerintah untuk perusahaan UD. Hamzah lebih 

kondusif regulasi atau semakin besar intensif pajak yang diberikan 

sehingga besar ketertarikan perusahaan UD. Hamzah untuk memberikan 

donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. 
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2. Alasan-Alasan Perusahaan Melaksanakan CSR. 

Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah menerapkan Corporate 

Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

bentuk kepedulian dan mempunyai salah satu program untuk 

mensejahterahkan buruh dan masyarakat sosial yang berada di sekitar 

perusahaan. Selain mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, 

perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah menerepakan sistem CSR 

di perusahaan tersebut yang mempunyai beberapa alasan sehinggah 

dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara/dialog kepada 

owner perusahaan yaitu H. Suriadi (41) sebagai berikut ;  

a) Sebagai kepatuhan perusahaan UD. Hamzah kepada pemerintah 

untuk menerapkan sistem CSR diperusahaan penggilingan padi 

UD. Hamzah. 

b) Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap tenaga kerja/buruh 

dan masyarakat sekitar perusahaan, pihak pelaku usaha 

mengemukakan bahwa pentingnya melakukan kegiatan CSR ini 

sebagai tanda kepedulian kita selaku pelaku usaha kepada 

masyarakat. 

c) Karena perusahaan UD. Hamzah merupakan industri penggilingan 

padi yang mengandalkan bahan baku (padi/gabah) dari 

petani/masyarakat maka dari itu pihak pelaku usaha merasa 

memiliki hubungan saling mengisi dan menguntungkan, dan 

mendapatkan dukungan dari masyarakat maka dari itu suatu 
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keharusan jika perusahaan UD. Hamzah memberikan konstribusi 

positif kepada masyarakat.
151

 

d) Perusahaan UD. Hamzah merupakan bagian dari masyarakat 

sehingga menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik, maka 

dari itu perusahaan UD. Hamzah turut memperhatikan kepentingan 

tenaga kerja/buruh dan masyarakat sekitar perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah. 

e) Supaya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat disetiap 

kegiatan atau rencana kerja perusahaan UD. Hamzah karena 

melihat keadaan perusahaan yang begitu padat aktivitas kendaraan 

angkutan/mobil truk yang membongkar muat muatan baik itu padi, 

beras, dedak, menir dan lain sebagainya. Hal ini kadang kurang 

baik karena kesan dari masyarakat sekitar jika truk atau mobil 

angkutan keluar masuk atau parkir dipinggir jalan terkadang 

menganngu aktifitas lainnya. Maka dari itu sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan akan hal itu, perusahaan UD. Hamzah 

memberikan konstribusi positif atau menerapkan CSR pada 

perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah. 

f) Dan terakhir yang disampaikan oleh owner perusahaan UD. 

Hamzah tersebut mengenai alasan-alasan menerapkan sistem CSR 

pada perusahaan tersebut adalah karena perintah dari orang tua 

untuk peduli kepada sesama manusia terutama saudara semuslim, 
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karena dari perintah tersebut pihak owner perusahaan UD. Hamzah 

medapatkan satu kewajiabn mutlak yang mesti dilakukannya. 

Selain itu pelaku usaha juga mempunyai keyakinan tersendiri 

bahwa dengan adanya saling tolong menolong dan kepedulian 

sesama maka perusahaan akan cendrun berkembang dan 

mendapatkan berkah kepada Allah SWT, karena perusahaan 

tersebut tidak hanya mendapatkan keuntungan semata melainkan 

berkah dan rahmat dari tahun yang maha esa. 

 

Dari beberapa alasan yang dikemukan diatas dari sumber pelaku 

usaha UD. Hamzah, terdapat satu alasan yang menarik perhatian 

penulis yaitu dengan memperhatikan sesama manusia dan adanya 

kepedulian sesama saudara semuslim maka perusahaan akan cendrung 

berkembang karena mendapatkan berkah dan rahmat kepada Allah 

SWT, penulis teringat dengan materi kuliah legal maxim atau kaidah 

fiqhi yang pernah di dapatkan di perkuliahan MSI yang disampaikan 

oleh salah satu dosen yang mengatakan, “segala bentuk muamalah atau 

bisnis usaha kalau tidak mempercayai dengan adanya berkah dari Allah 

SWT maka yakin dan percaya suatu saat perusahan itu akan jatuh, maka 

dari itu dengan adanya kepedulian sesama manusia dan ikut membantu 
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sesama saudara semuslim akan membuat suatu usaha akan berkembang 

dan maju”.
152

 

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunikasi dapat 

diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai 

peningkatan partisipasi dan posisi perusahaan di dalam sebuah 

masyarakat melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi 

perusahaan penggiling padi UD. Hamzah dan tenaga kerja/buruh dan 

masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah. CSR adalah bukan hanya 

sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharukan suatu perusahaan 

dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh 

memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini 

mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara 

kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan 

kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku 

kepentingan internal. 
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3. Analisis SWOT Implementasi CSR Pada Perusahaan Penggilingan 

Padi UD. Hamzah.
153

 

Pada perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah, penulis 

menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui lebih jelas dan 

terperinci tentang kemajuan perusahaan UD. Hamzah dalam penerapan 

sistem CSR baik itu masalah-masalah yang dihadapi, kendala, 

tantangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibagian ini, penulis 

memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang di 

hadapi oleh perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah yang 

bersumberkan dari hasil observasi dan wawancara/dialog kepada pelaku 

usaha, tenaga kerja/buruh maupun masyarakat sekitar perusahaan UD. 

Hamzah. Sebagai berikut :
154

 

a) Faktor Internal. 

1) Strengths/ Kekuatan.
155

 

 Memperoleh omset/laba dari berbagai faktor baik itu penjualan 

beras, dedak, menir dan lain sebagainya sehingga mampu 

untuk merealisasikan program CSR. 

 Memiliki brand yang kuat dan menghasilkan beras yang 

berkualitas, sehingga mempunyai daya saing yang kuat. Yang 

dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat merk pada tanggal 
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17 Mei 2006 oleh Dirjen HAKI, Departemen Kehakiman dan 

HAM. 

 Dengan motto “menggunakan alat pertanian modern sehinggah 

menghasilkan beras berkualitas yang pulen dan tidak bau 

apek”, menjadikan produk semakin diminati dan kerja sama 

yang kuat antara perusahaan dan distributor/agen yang 

semakin tinggi. 

 Jaringan pemasaran yang luas yaitu sulawesi, kalimantan dan 

Nusa tenggara Timur (Kupang). 

2) Weaknesses/Kelemahan
156

 

 Harga jual produk yang begitu tinggi/mahal dibandingkan 

dengan perusahaan penggilingan padi lainnya yang berada di 

kawasan provinsi sulawesi selatan, di Kabupaten Wajo. 

 Tidak adanya program pengiklanan produk. 

 Bagi produk yang berkualitas tinggi tidak dapat dijangkau oleh 

kalangan menengah ke bawah. 

 Kurangnya perhatian terhadap pegawai/buruh yang terkadang 

lambat bekerja atau kurangnya ketegasan dalam pegawai/buruh 

yang melakukan kesalahan dalam jam kerja. 

b) Faktor Eksternal 

1) Opportunities/Peluang. 
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 Tumbunhnya daya beli masyarakat dikarenakan pola pikir 

masyarakat yang semakin praktis dan meningkatnya 

prekonomian masyarakat.
157

 

 Adanya dukungan pemerintah tentang program CSR yang 

diterapkan oleh perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah.
158

 

 Adanya dukungan dari berbagai lembaga keuangan baik itu 

konvensional maupun lembaga keuangan syariah dengan 

menawarkan kerja sama dalam permodalan.
159

 

 Berkembangnnya tempat-tempat pemukiman atau maraknya 

devloper perumahan yang merupakan peluang untuk 

pengembangan usaha.
160

 

 Di kenalnya nama perusahaan yaitu UD. Hamzah hampir 

seluruh sulawsei selatan.
161

 

2) Threats/Ancaman
162

 

 Kenaikan tarif listrik, bahan bakar, bahan baku dan lain 

sebagainya. 

 Beredarnya isu negatif yaitu beras pelastik dan beras yang 

memakai pemutih yang masih diperbincangkan sampai 

                                                           
157

 Ibid. 
158

 Hasil wawancara/dialog oleh Muh Ridwan (23) selaku  maneger perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah. 
159

 Ibid.  
160

 Hasil obesrvasi Penerapan CSR pada Perusahaan UD. Hamzah, 05 Agustus 2015. 
161

 Hasil wawancara/dialog oleh Hj. Suriani (48) selaku  Masyarakat sekitar perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah. 
162

 Hasil wawancara/dialog oleh Muh Ridwan (23) selaku  maneger perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah. 



149 
 

sekarang sehinggah dapat mengakibatkan menurunnya 

pendapatan. 

 Munculnya pesaing-pesaing perusahaan yang sejenis dengan 

berbagai inovasi produk yang di keluarkan. 

 Bahan pokok/bahan baku (padi) berkurang akibat terjadinya 

kemarau panjang dalam tahun ini. 

Setelah mengklasifikasi berbagai kemungkinan dari faktor internal 

maupun dari faktor eksternal dan agar mudah menemukan hasil analisis 

maka digunakanlah Matrik SWOT.
163

 Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. 

a) Strategi Strengths-Opportunities 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah yaitu dengan memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya, antara lain : 

1) Mempertahankan kulitas beras serta bahan baku atau padi 

yang bagus 

2) Lebih memperbanyak distributor/agen penjualan beras di 

berbagai daerah. 
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3) Mempertahankan produk dan melahirkan inovasi yang ideal 

untuk perusahaan. 

4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya 

manusia. 

b) Strategi Strengths-Threats. 

Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimilki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman, antara lain : 

1) Meningkatkan atau mempertahankan kualitas mutu usaha, 

baik mutu produk mapun mutu pelayanan kepada konsumen. 

2) Menetapkan strategi harga, berupa promosi atau cashback 

3) Mempunyai surat izin atau label halal dari MUI provinsi. 

c) Strategi Weaknesses-Opportunities 

Strategi ini menerapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang 

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, antara lain: 

1) Diupayakan semua jenis produk atau produk yang 

mempunyai kualitas tinggi (beras kepala) bisa dinikmati 

semua kalangan dengan efisiensi biaya. 

2) Memberikan atau membuat tim penilai dan 

pengontrol/supervisor khusus untuk distributor/agen. 

3) Mengadakan periklanan untuk produk sehingga mampu 

meningkatkan dan memperluas brand name UD. Hamzah. 
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4) Selalu mengadakan pelatihan dan pengarahan baik ke 

pegawai, tenaga kerja/buruh atau distributor/agen penjualan 

beras. 

d) Strategi Weaknesses-Threats. 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman, antara lain : 

1) Memperbaiki strategi bisnis ke arah yang lebih baik. 

2) Memperhatikan dan mengawasi kualitas mutu produk dan 

mutu pelayan terhadap konsumen serta lebih mengontrol 

kinerja serta mutu distributor/agen penjualan beras. 

Keberhasilan dari perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah dalam 

berbisnis dalam hal memperhatikan dan mengawasi kualitas produk dan 

menjaga atau mengontrol kinerja serta mutu distributor/agen penjualan 

beras yang ditawarkan oleh perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah 

terus mengalami peningkatan. 

Namun demikian, untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, 

perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah dapat melakukan cara 

dengan memperbanyak jenis merek yang bervariasi dan produk yang 

mempunyai kualitas tinggi, sehinggah berpotensi untuk menjadikan 

sebuah perusahaan pengilingan padi UD. Hamzah jauh lebih maju dan 

berkembang. 
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Jika melihat dari berbagai faktor terjadinya peningkatan perusahaan 

UD. Hamzah, maka sangat berpotensi pula untuk menerapkan sistem 

CSR diperusahaan tersebut karena peran masyarakat tidak lepas dari 

suatu perkembangan di perusahaan UD. Hamzah. 

Keberhasilan suatu perusahaan di ukur dari ke efektifan dalam 

memproduksi dan sejahteranya tenaga kerja/buruh dan masyarakat 

sekitar perusahaan, ini yang membuat berhasilnya perusahaan UD. 

Hamzah menerapkan sistem program Corporate Social Responsibility 

atau tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

D. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan 

Penggilingan Padi UD. Hamzah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Dalam sebuah Perusahaan, Corporate Social Responsibility atau 

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

sangat dibutuhkan, tanggungjawab yang dibutuhkan perusahaan membuat 

kenyamanan untuk keadaan sekelilingnya termasuk pemegang saham dan 

masyarakat sekitar. Corporate Social responsibility bahwasannya dapat 

kita lihat kebanyakan perusahaan besar menggunakan sistem CSR atau 

tanggungjawab sosial tehadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan 

besar pada umum meyakini dengan sistem CSR ini dapat menguntungkan 

pihak perusahaan. 
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Namun pada dasarnya konsep CSR yang pada umumnya di 

implementasikan oleh sebagian perusahaan hanya sebatas menjalankan 

aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diingikan oleh 

konsumen untuk memperoleh profit. CSR juga terkadang digunakan oleh 

beberapa perusahaan untuk tujuan meningkatkan nilai dan citra perusahaan 

di mata pasar yang berujung pada komersialitas perusahaan.
164

 

Suatu penjelasan yang telah diapaparkan oleh salah satu pakar 

ekonomi islam tentang pandangan ekonomi islam terhadap CSR ialah 

menjelaskan bahwa penerapan CSR dalam pandanga islam tersebut harus 

berlandaskan ajaran nabi Muhammad SAW yang mana ketika melakukan 

suatu kegiatan usaha atau perdagangan hendak memiliki beberapa 

karakteristik sifat shidiq, fathana, amanah, tabliqh dan istiqamah.
165

 

Sedangkan jika dilihat dan dijabarkan tentang perusahaan 

pengilingan padi UD. Hamzah, perusahaan UD. Hamzah tersebut telah 

memiliki sifat Shidiq karena salah satu bukti yang diperoleh dari hasil 

wawancara/dialog oleh salah satu tenaga kerja/buruh perusahaan UD. 

Hamzah  ialah tepat sasaran dan tidak ada keterlambatan disetiap 

pembayaran upah kepada para pegawai dan sesuai dengan hasil kerja 

disetiap tenaga kerja/buruh.
166

 Hal itu dilakukan oleh perusahaan UD. 
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Hamzah karena berlandaskan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW 

tentang pembayaran upah tenaga kerja/buruh
167

 

َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضي اللَُّو َعْنُو َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل قَاَل اللَُّو تَ َعاََل 

َثالثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى ِب ُُثَّ َغَدَر َوَرُجٌل بَاَع ُحرًّا َفَأَكَل ََثََنُو 

 َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف مِ ْنُو وَلَْ يُ ْعِطِو َأْجرَهُ 

 Artinya:  

Abu Hurairah berkata baha Rasul bersabda Firman Allah; ada 

tiga yang menjadi musuh saya di hari kiamat, pertama, orang 

yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya. Kedua, orang 

yang menjual orang merdeka lalu ia memakan  hasil 

penjualannya. Dan ketiga, orang yang mempekerjakan orang lain 

yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar 

upahnya. 

 

Dari salah satu sumber hasil wawancara/dialog kepada masyarakat. 

Perusahaan UD. Hamzah dalam penerapan CSR atau memberikan 

tanggung jawab sosial berupa bantuan baik itu materi maupun non materi 

selalu tepat sasaran dan memegang erat ucapan atau komitmen yang 
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diberikan oleh perusahaan UD. Hamza.
168

 Oleh karena itu dari hal tersebut 

penulis memberikan penjelasan bahwa perusahaan UD. Hamzah 

mempunyai sifat Shidiq. 

Selanjutnya yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam seperti Ade 

Ilham Wahyudi terhadap pandangan Ekonomi Islam tentang CSR ialah 

fathana, amanah, tabligh dan Istiqamah.
169

 Melihat dari hal tersebut jika 

dipandang secara terperinci dan berdasarkan bukti yang didapatkan oleh 

berbagai sumber, perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah telah 

memiliki prinsip tentang karakteristik sifat Fathana atau memahami dan 

menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban. 

Itu terbukti dimiliki oleh perusahaan UD. Hamzah bahwa dengan adannya 

perusahaan yang bergerak dibidang penggilingan padi maka disisi lain 

juga memahami keadaan masyarakat dengan turut serta menggunakan 

sistem CSR pada perusahaan. 

Maka dari itu penulis menganlisis bahwa perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah telah menerapkan sistem CSR sesuai dengan teori para 

pakar ekonomi Islam tentang CSR seperti Ade Ilham Wahyudi, Muhammad 

Soekarni, Juhaya S. Pradja, Rozalinda, Bambang Rudito dan lain 

sebagainya. Hal ini memberikan konstribusi penuh dengan menggunakan 

metode syariah pada perusahaan tersebut. Dilain sisi perusahaan UD. 
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Hamzah menerapkan sistem CSR tidak terlepas dengan keiamanan oleh 

para pelaku usaha UD. Hamzah. Dari beberapa hasil wawancara/dialog 

oleh masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat sangat mengharapkan dan 

akan selalu mendukung perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR yang 

berdampak positif bagi masyarakat, jika dilihat dari tata cara dan maksud 

dari penerapan CSR tersebut, perusahaan telah mengadopsi sistem CSR 

yang berbasis dengan keyakinan atas atas Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

Diterangkan bahwa dalam surah dibawah ini
170

 : 
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Artinya : 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah 

beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang di cintainya 

kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 

meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang 

yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 

yang sabar, dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam 

penerangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imamnya); 

dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(QS.Al 

Baqarah:177) 

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa islam adalah 

agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial dimasyarakat 

ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ketimur 

dalam sholat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya sholat dalam 

islam. Alquran mengintegrasikan makna, dan tujuan sholat dengan nilai-

nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada 

Allah SWT, Kitab-Nya, dan hari kiamat, Al-Quran menegaskan bahwa 

keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-

amalan sosial berupa kepudulian dan pelayanan kepada kerabat, anak 

yatim,orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka 

yang membutuhkan. 
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Pada perusahaan UD. Hamzah yang menerapkan sistem CSR, jika 

mengambil rujukan dari ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan diatas, 

maka proses penerapan CSR yang dilakukan oleh UD. Hamzah sudah 

sesuai berdasarkan anjuran Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur’an, 

sebagai bukti yang telah didapatkan dari hasil observasi dan 

wawancara/dialog, yang mana penerapan CSR tersebut yang dilakukan 

oleh perusahaan UD. Hamzah dengan mengedepankan suatu nilai-nilai 

agama yaitu peduli akan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya 

mendapatkan keuntungan semata dari hasil usaha tersebut melainkan juga 

peduli akan keadaan tenaga kerja/buruh dan masyarakat sekitar yang 

dihasilkan oleh program CSR tersebut. Oleh karena itu terciptalah 

rahmatan lil alamin sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat pada 

surah Al-Anbiya ayat 107.
171

 

                  

Artinya; 

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 

 

Maka dari itu penulis menganalisis bahwa suatu kegiatan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan UD. Hamzah sudah sesuai dengan anjuran 

                                                           
171

 Sumber Kitab Suci Al Qur’an Digital Versi 2.2 and translation , Surah Al-Anbiya ayat 

107. 



159 
 

Allah SWT dengan berujuk kepada Al-Qur’an dan Hadist atau sunnah 

Rasulullah SAW, namun terdapat persoalan dalam melakukan kegiatan 

CSR tersebut di perusahaan UD. Hamzah yaitu dalam penerapan CSR 

dikalangan masyarakat pada khususnya tidak terorganisir dengan baik, 

maksudnya adalah tidak adanya jadwal yang diagendakan atau ketetapan 

waktu yang mutlak untuk melakukan kegiatan tersebut, hanya berdasarkan 

dengan kemauan dan kesempatan yang ada, itu dilihat karena tidak adanya 

waktu yang mutlak atau jadwal yang bisa dipertanggung jawabkan oleh 

perusahaan UD. Hamzah, penerapan CSR di perusahaan UD. Hamzah 

pada khususnya masyarakat hanya berdasarkan situasi dan kondisi. 

Oleh karena itu salah satu yang direkomendasikan oleh penulis 

kepada pihak perusahaan khususnya perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah ialah hendaklah memberikan atau menjadwalkan dengan 

memasukkan program kerja khusus yang sudah dijadwalkan dengan baik 

dan teratur, sehingga tercapainya implementasi CSR yang terarah, tepat 

sasaran dan teratur. 

Kemudian dari pada itu, perusahaan UD. Hamzah yang sampai 

sekarang menerapkan program CSR dalam lingkungan, sudah sesuai 

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 

41. 
172
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Artinya ; 

 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). 

 

  Sebagai perusahan yang bergerak dibidang pertanian, tentu akan 

memunculkan suatu masalah yaitu tentang dampak lingkungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan UD. Hamzah 

dengan mengadakan sistem CSR pada perusahaan tersebut sehinggah 

mengenai lingkungan sudah menjadi tanggung jawab bagi perusahaan 

untuk melestarikannya, salah satu contoh yang dilakukannya ialah dengan 

tidak membakar limbah atau kulit padi sehinggah tidak terjadi pencemaran 

udara, kedua, dengan tidak membuang limbah ke danau sehinggah 

keindahan danau tetap terjaga, ketiga, dengan menggunakan alat-alat 

pertanian yang modern sehinggah terciptanya ramah lingkungan. Dilihat 

dari beberapa program CSR yang diterapkan oleh perusahaan penggilingan 

padi terhadap lingkungan maka jelas sudah sesuai dan tidak melanggar 

akan aturan Allah SWT dan tetap pada jalan Sunnah Rasulullah SAW. 
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Selain itu pelaksanaan CSR dalam islam di perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah juga merupakan salah satu upaya 

mereduksi permasalahan-permasalah sosial yang terjadi dimasyarakat 

dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan 

distribusi kekayaan dimasyarakat. Sehinggah perusahaan UD. Hamzah 

menjadikan sirkulasi kekayaan itu terjadi pada semua anggota masyarakat 

dengan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir 

orang. 


