
DATA INFORMAN PENELITIAN KABUPATEN WAJO 

KECAMATAN MANIANGPAJO DESA ANABANUA 

 

 Pelaku Usaha perusahaan UD. Hamzah  

 

 H. Suriadi adalah seorang warga negara Indonesia yang 

berdomisili di Kabupaten Wajo, Kecamatan Maniangpajp Desa 

anabanu sebagai pemilik perusahaan UD. Hamzah yang berdiri 

sejak tahun 1997. 

 

 Muhamaad Ridwan adalah seorang yang berpenduduk Kabupaten 

Wajo Desa anabanua yang menjabat sebagai Manager di peusahaan 

penggilingan Padi UD. Hamzah. 

 

 Gustti adalah seorang pegawai di perusahaan UD. Hamzah yang 

bekerja dibidang perkantoran yang menangani tentang hasil 

produksi beras dan sebagai ukuntan dari proses penjualan beras. 

 

 Muh Dahniar merupakan pegawai kantor di perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah yang fokus pada hasil pengelolaan 

bahan baku yaitu padi dan proses pembelian bahan baku. 

 

 Anto adalah seorang pegawai teknisi di perusahaan UD. Hamzah 

yang mempunyai tugas yaitu menangani masalah alat-alat produksi 

 

 Rifai adalah pegawai pembantu teknisi yang menangani bagian 

mesin produksi, arus listrik dan alat penggerak produksi. 

 

 Adi adalah seorang tenaga kerja fisik internal (buruh dalam) dalam 

perusahaan UD. Hamzah yang berdomisili di desa Anabanua. 

 



 La Selama merupaka tenaga kerja fisik internal yang sudah 

berkeluarga dan bekerja di perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah. 

 

 Amir adalah seseorang bersuku makassar yang merantau ke Desa 

Anabanu sebagai tenaga kerja fisik eksternal (buruh luar) dalam 

perusahaan UD. Hamzah, atau buruh luar bagian pengelolaan padi, 

mulai dari bongkar muat, penjemuran dan lain sebagainya. 

 

 

 Masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah. 

 

 Puang Tantu sebagai warga yang berdomisili di sekitar perusahaan 

UD. Hamzah yang memiliki usaha yang bergerak dibidang teknisi 

alat-alat pertanian seperti traktor untuk membajak sawah, las 

bubuk dan lain sebagainya. 

 

 La Dutta adalah seorang yang berpenduduk di sekitar perusahaan 

UD. Hamzah yang berprofesi sebagai tukang kayu. 

 

 Dulla merupakan warga desa Anabanua yang tinggal sekitar 

peusahaan penggilingan Padi UD. Hamzah yang berprofesi sebagai 

tukang ojek di desa Anabanua. 

 

 Hj. Suriani sebagai masyarakat yang bekerja didunia usaha yaitu 

pemilik salah satu butik atau menjual pakaian jadi di desa 

Anabanua.  



Dialog dengan H. Suriadi 

(Owner perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

Ambo Dalle : 

Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan bapak ? 

 

H. Suriadi : 

Pabrik ini atau perusahaan ini berdiri sejak 1997, orang tua saya lah yang pertama 

membangun dan mendirikan pabrik ini, namun sebelumnnya pabrik yang pertama 

dibangun oleh orang tua saya itu sejak tahun 1983 dan berada dilokasi tidak jauh 

dari perusahaan yang sekarang dan pabrik yang dulu itu masih menggunakan 

bahan bakar solar. Pada tahun 1997 baru lah berevolusi dan dilokasikan disini, 

pabrik yang sekarang ini sudah menggunakan alat-alat modern dan menggunakan 

tenaga penggerak dari PLN kabupaten Wajo. Pada tahun 2002, orang tua saya 

menyerahkan tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan ini. 

 

 

Ambo Dalle : 

Dengan adanya perusahaan bapak yang begitu besar ini, untuk lebih jelasnya 

dalam  sistem kerja dan daerah apa saja bapak pasarkan ? 

H. Suriadi : 

Pabrik ini beroperasi dibidang penggilingan padi, kabupaten Wajo mempunyai 

lahan sawah yang luas, hampir sebagian pertanian padi digiling dipabrik ini. 

Khusus daerah wajo, saya tidak mau membeli padi kalau bukan langsung 

petaninya yang jual karena bisa saja petani tidak mendapatkan harga pasar padi 

yang selayaknya karena ulah para pengurus padi (tengkulak). Daerah-daerah yang 

saya pasarkan beras ini, bermacam-macam, disini (sulawesi selatan), kalimantan 

dan Nusa Tenggara Timur. 

 

 

 

 

 



Ambo Dalle : 

Berapa jumlah tenaga kerja/buruh yang dipekerjakan disini bapak ? 

H. Suriadi : 

kalau masalah tenaga keja/buruh saya tidak tau jelas ada berapa, coba ditanyakan 

nanti ke si Ridwan yah. 

 

 

Ambo Dalle : 

Apa bapak tahu Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat dengan CSR 

atau tanggung jawab sosial perusahaan ? 

H. Suriadi : 

Kita baru tahu CSR itu pada tahun 2013, tanggung jawab saya sebelumnya berupa 

sadaqah mulai tahun 2002 sampai 2013, pada saat ada bimbingan dari dinas 

pertanian barulah distu saya ganti dari sadaqah menjadi CSR. 

 

 

Ambo Dalle : 

CSR yang bentuk bagaimana kah bapak konstribusikan ketenaga kerja dan 

masyarakat sekitar perusahaan ? 

H. Suriadi : 

ya banyak, mulai dari pengadaan rumah berkeluarga untuk para buruh, 

sumbangan ke balai kesehatan desa, bantuan pendidikan ke setiap kegiatan 

sekolah, kalau lebih jelasnya coba ditanyakan ke ridwan karena saya tidak ada 

datanya, yang mengurus bagian itu, Ridwan. 

  

 

 Ambo Dalle : 

Apa harapan dan tujuan bapak menerapkan sistem CSR di perusahaan bapak ? 

H. Suriadi : 

yang menjadi harapan saya ialah mudah-mudahan dengan ada ini bisa membantu 

dan membuat sejahtera dan harapan saya yang besar mudah-mudah selalu dapat 



berkah disetiap kegiatan/usaha yang saya jalan kan ini, karena saya meyakini 

kalau tidak saling menolong sesama maka ada saja halangan/masalah dalam 

usaha. 

Ambo Dalle : 

Dengan adanya CSR, dapatkah diterapkan secara ekonomi islam 

H. Suriadi : 

mungkin ini sudah termasuk ekonomi islam dalam penerapan CSR, karena saya 

hanya berlandaskan dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu saling tolong menolong, 

peduli, bertanggung jawab dan lain sebagainya. 

 

 

Ambo Dalle : 

Kalau maslah lingkungan, bagaimana bapak dampak berdirinya perusahaan ini. 

H.Suriadi : 

kalau masalah pabrik tentu ada dampak negatifnya yah terhadap lingkungan, tapi 

saya mengontrol dan mengawasi supaya tidak merusak lingkungan, saya selalu 

mencarikan jalan kalau masalah itu, contoh dengan limbah atau kulit padi, itu 

tidak dilakukan dengan pembakaran karena bisa mencemari udara makanya 

solusinya saya berikan tanggung jawab kepada salah satu orang utnuk 

menegelolah maksudnya dijadikan abu gosok yang bisa bermanfaat dan sebgian 

juga dibuang diratan paling rendah yang jauh dari danau supaya air tetap terjaga 

kebersihannya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog dengan Muh Ridwan 

(Manager perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

Ambo Dalle : 

Program CSR apa saja yang diimplementasikan oleh perusahaan UD. Hamzah. 

Muh. Ridwan : 

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 (buruh 

luar) ialah pengadaan rumah tempat tinggal yang diberikan oleh perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah kepada tenaga kerja/buruh. Infrastruktur berupa 

pembangunan mushollah, perbaikan kesehatan berupa sumbangan pembangunan 

pusat kesehatan desa oleh UD. Hamzah. Angkutan berupa truk untuk membantu 

masyarakat bagi yang membutuhkan. 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. Kebutuhan pangan bagi santri putra 

pesantren yang ada sekitar perusahaan. Dan terakhir ialah program Pertanian 

berupa pelatihan dalam cara menggiling padi dan penanaman padi dengan baik, 

hal ini bekerja sama dengan dinas pertanian kabupaten Wajo. 

 

 

Ambo Dalle : 

Salah satu alasan yang bagaimana perusahaan UD. Hamzah menerapkan sistem 

CSR. 

Muh. Ridwan : 

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 

keharusan jika perusahaan UD. Hamzah memberikan konstribusi positif kepada 

masyarakat. 

 

 



Ambo Dalle : 

Kekuatan apa yang dimiliki perusahaan sehinggah mampu menerapkan sistem 

CSR ? 

Muh. Ridwan : 

Dari produksinya yang begitu besar sehinggah mendapatkan omset besar juga, 

setiap harinya pabrik ini mampu memproduksi setiap harinya sekitar 23 ton atau 

2300 kilogram, jadi dalam setiap bulannya pabrik ini mampu memproduksi 690 

ton, dari hal itu kita merasa mampu untuk menerapkan sistem CSR. 

 

 

Ambo Dalle : 

Apa yang membuat perusahaan ini optimis bahwa kedepannya akan jauh lebih 

baik ? 

Muh. Ridwan : 

Karena tumbuhnya daya beli masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat yang 

semakin praktis dan meningkatnya prekonomian masyarakat dilain sisi telah 

mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat. 

 

 

Ambo Dalle : 

Apa yang dikhawatirkan dalam perusahaan ini yang bisa menimbulkan dampak 

negatif dari program CSR  

Muh. Ridwan : 

Yaitu ketika ada kenaikan tarif listrik, bahan bakar, bahan baku dan lain 

sebagainya. Adanya juga berita di tv tentang beredarnya isu negatif yaitu beras 

pelastik dan beras yang memakai pemutih yang masih diperbincangkan sampai 

sekarang sehinggah dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan. Munculnya 

pesaing-pesaing perusahaan yang sejenis dengan berbagai inovasi produk yang di 

keluarkan. Dan yang terakhir bahan pokok/bahan baku (padi) berkurang akibat 

terjadinya kemarau panjang dalam tahun ini. 

 

 

 



Dialog dengan Gusti dan Amir 

(Karyawan dan buruh luar perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

Ambo Dalle : 

Bagaimana sistem upah yang diberlakukan oleh perusahaan UD. Hamzah 

Gusti : 

Gajinya orang disini kerja kalau untuk buruh dalam dan buruh luar, itu digaji 

setiap minggu yaitu hari rabu, kenapa kerana buruh butuh uang belanja untuk ke 

pasar, pasar kan disini sekali seminggu yaitu hari kamis, jadi pembayaran gaji 

terhadap buruh dilakukan setiap hari rabu, kalau masalah berapa gaji yang 

diterima yaa tergantung dari pengelolaannya dalam setiap harinya. 

 

Ambo Dalle : 

Berapa gaji yang diterima diperusahaan ini ? 

Amir : 

Paling sedikit 650 ribu, minggu-minggu itu terima gaji disini 

 

Ambo Dalle : 

Apa ada keterlambatan atau semacamnya disetiap pemerimaan gaji di pabrik ini. 

Amir : 

Tidak ada. Selalu itu setiap hari rabu, tidak ada istilah terlambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog dengan Puang Tantu 

(wiraswasta dan masyarakat sekitar perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

Ambo Dalle : 

Tabe’ pung kira-kira aga deceng na sibawa ja’na engkana iyye paberre”e ? 

(tabe’ pung, apa kira-kita dampak positif dan negatif atas beroprasinya perusahaan 

tersebut?) 

Puang Tantu : 

Yaa dena to mabela melli berre sibawa akko engka farellu tappa engka meni iyye 

pa bantu naikiya masoli mi berrena, iyyaro madodongnge foleanna, dena kasi’ 

nulle melliwi. ( maksudnya “dengan adanya perusahaan ini, bisa membantu 

dengan penyediaan beras, jika ingin beli beras tidak mesti pergi jauh akan tetapi 

mahalnya beras menjadikan masyarakat yang berekonomi rendah tidak mampu 

untuk membelinya”) 

 

Ambo Dalle : 

Tabe’ pung, makkeguna gaa iyye program na paberre’e, istilana engka gaa 

tanggung jawab na iyye pabeerre’e akke fadanna tau’e ri laleng kampong ? 

( dengan adanya program CSR, apakah dapat berguna untuk masyarakat sekitar) 

Puang Tantu : 

Iyya nak, makkeguna ladde, saba’ pabantu akko engka na pparelluang 

masyarakat’e, engkana aga macawe yonroi mabbura, mega toha na’  

(iya, sangat berguna karena segala bentuk keperluan masyarakat baik itu angkutan 

truk atau semacamnya, dapat dibantu oleh perusahaan tersebut, terdapat juga balai 

kesehata dan lain sebagainya) 

 

Ambo Dalle : 

Akko masalana lingkungnge pung, engka ga masalah ? 

(kalau masalah lingkungan pung, apakah sudah terjaga?) 

Puang Tantu : 

De’to gaga nak, engka mi cedde biasa masalah, mettani, masalah rumpu saba 

natunui ampekkana tapi dena makokkue 



(tidak ada, cuman ada masalah beberapa tahun yang lalu, yaitu masalah 

pencemaran udara karena adanya pembakaran limba/kulit padi, tapi sekarang 

sudah tidak karena sudah ditangani dengan baik) 

 

Ambo Dalle : 

Aga harapanna masayarakat’e engakan iyye paberre’e pung 

(apa harapan masyarakat atas berporesinya perusahaan tersebut) 

Puang Tantu : 

Iyye mancaji harapan nak, tennafodo mabarakka mui na engka too wesselena lo 

akke masyarakat’e, nennia allamperenna iyaro bantunna akke masyarakat’e, bara 

kuammengngi na barakkakiki puang allahu ta’ala, 

(yang menjadi harapan, mudah-mudahan segala bentuk usaha mendapatkan 

berkah dari Allah SWT dan apa yang telah didapatkan semacam bantuan untuk 

masyarakat dapat berkesinambungan. 

 

 

Dialog dengan Hj. Suriani  

(usaha butik dan masyarakat sekitar perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

Ambo Dalle : 

Apakah perusahaan ini sudah memeberikan tanggung jawab sosial dan seberapa 

besarnya perusahaan ini sudah dikenal oleh masyarakat ? 

Hj. Suriani  

Pabrik ini memberikan konstribusi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

disini, terutama mushollah tempat ibadah, pabrik itu memerikan donatur yang 

cukup besar dalam pembangunan mushollah, terkait dengan dikenalnya pabrik ini, 

hampir sulawesi selatan mengenal baik dengan pabrik itu. 



DOKUMENTASI PARA INFORMAN 

Interview/dialog dengan H. Suriadi (41)  

(Owner perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Muh. Ridwan (23)  

(Manager perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Gusti (38) 

(Pegawai perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Amir (40) 

(buruh perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan Perusahaan penggilingan Padi UD. Hamzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Penjemuran Padi dengan Sistem Manual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu produk (Beras Kepala) Perusahaan Penggilingan Padi UD. Hamzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu produk (Beras Umum) Perusahaan Penggilingan Padi UD. Hamzah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Puang tantu (60) 

(usaha alat-alat pertanian dan masyarakat sekitar perusahaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Hj. Suriani (48) 

(usaha pakaian jadi dan masyarakat sekitar perusahaan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/dialog dengan Dulla 

(Tukang Ojek dan masyarakat sekitar perusahaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah Satu Program CSR oleh Perusahaan UD. Hamzah  

bantuan balai kesehatan desa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantuan pengadaan sarana Ibadah (Mushollah) oleh perusahaan UD. Hamzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program CSR pengadaan rumah keluarga untuk tenaga kerja/buruh oleh 

perusahaan UD. Hamzah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program CSR pengadaan rumah keluarga untuk tenaga kerja/buruh oleh 

perusahaan UD. Hamzah 
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