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By looking at the development of its Corporate Social Responsibility (CSR) of the 

company, the community still needs a lot of understanding of CSR programs in order to 

avoid misunderstanding the intent and objectives of the company running the program to the 

community because this is a company's responsibility to the community that must be 

fulfilled. Because it is the importance of a company implementing CSR programs properly, 

so companies do not just understand their responsibility for the company, but also a concern 

for the surrounding community so that the company can run smoothly without any 

misunderstanding between the community and the company, so the community does not just 

accept what the company do but the public also knows that the responsibility of a company 

to the public in the vicinity. Because of that the primary purpose of this study describes the 

village of Batu Ampar public perception of the CSR programs conducted by PT. Bara Prima 

Pratama.  



This research was conducted with descriptive qualitative method. The data in this 

study are primary data and secondary data. Primary data primary data obtained through 

interviews, while the secondary data obtained by the engineering documentation. The 

collected data was then analyzed using qualitative techniques. 

The results of this study indicate that the rural community's perception Batu Ampar 

subdistrict kemuning, generally they feel that the CSR program conducted by the Company. 

There is a wide perception that people encountered by the researchers, the overall public 

perception is influenced by experience, social and cultural factors, mood, and contextual. 

The lack of public education Batu Ampar greatly affect public perception of the CSR 

program so that the company's CSR program as an aid to the community. In addition, several 

other factors also affect the public perception of Batu Ampar like experience, mood and 

context that makes people's perception is different because of what they know of who ever 

suffered by each individual differently so that their perceptions of CSR programs conducted 

by PT Bara Prima Pratama in the Batu Ampar vilage different matter. 
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A. Pendahuluan  

 

Kurangnya kesadaran sebuah perusahaan akan tanggung jawab sosialnya 

membuat perusahaan itu dipandang negatif bahkan bisa menimbulkan konflik bagi 

perusahaan tersebut. Oleh karna itu dengan adanya prestasi, perusahaan akan 

mendapatkan kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Maka perlu bagi 

perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat agar apa yang menjadi 

tujuan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ada 

perusahaan yang ingin mendapatkan izin untuk eksploitasi di sebuah daerah tetapi 

tidak memikirkan masyarakat sekitar sehingga membuat perusahaaan mendapat 

pandangan buruk dari masyarakat. Padahal program CSR sangat penting bagi 

perusahaan bahkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk 

melaksanakannya. Kini perusahaan telah menyadari bahwa masa depan sangat 

terkait dengan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan luas tempat dimana 

perusahaan melakukan exploitasinya. Oleh karna itu citra suatu perusahaan sangat 

ditentukan, dengan adanya respon positif dari masyarakat yang menerima program 

tersebut akan mempermudah bagi sebuah perusahaan untuk melakukan pendekatan 

pada masyarakat melalui program CSR (corporate social responsibility). 

Tanggung jawab perusahaan atau yang sering di sebut Corporate Social 

Resposibility, adalah metode yang mendasar tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan 

itu sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi lingkungan luas (Sri Urip, 2014: 3). 

Selain itu CSR juga merupakan komitmen perusahaan untuk mundukung 

pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk keterlibatan perusahaan dalam 

keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitarnya, baik secara ekonomi, sosial, 

maupun lingkungan masyarakat. CSR sangat berdampat positif bagi masyarakat, 

terutama pada masyrakat yang berada disekitar perusahaan penambangan batu bara 

tersebut, selain masyarakat sekitar yang mendukung, pemuda-pemuda desa juga 

memberi respon positif, Serta membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Ada 

banyak Kegiatan CSR yang dapat dilakukan perusahaan, diantaranya yaitu 

pendidikan, kesehatan, perbaikan pendapatan (income generating), dan lingkungan. 

Dengan program pembangunan, sumbangan dana dan pendidikan yang telah di 

lakukan oleh perusahaan ini merupakan sebagai kegiatan perusahaan dalam 

membangun hubungan dengan masyarakat. Selain itu dengan adanya eksploitasi oleh 



perusahaan ini dapat memberi manfaat bagi pendapatan daerah dan masyarakat 

sekitar.  

Sama halnya dengan PT. Bara Prima Pratama ini telah melakukan beberapa 

program CSR untuk masyarakat batu ampar yaitu, seperti pembangunan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) di desa Batu ampar, pembangunan ruang tambahan untuk 

madrasah diniyah awaliyah (MDA), pembangunan mushola di desa Batu ampar, 

bantuan dana untuk sekolah serta bantuan buku magrib mengaji. PT. Bara Prima 

Pratama ini sudah melaksanakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

dalam rangka sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan 

menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan 

melihat perkembangan program Corporate Social Responcibility (CSR) PT. Bara 

Prima Pratama, masyarakat masih perlu banyak pemahaman mengenai program CSR 

untuk menghindarkan kesalahpahaman maksud dan tujuan perusahaan menjalankan 

program ini kepada masyarakat karena ini merupakan tanggung jawab sebuah 

perusahaan kepada masyarakat yang harus dipenuhi.  

Maka dari itu Peneliti ingin mengetahui bagaimna persepsi masyarakat desa 

Batu Ampar terhadap program CSR yang dilakukan PT, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui sebenarnya dari tujuan perusahaan melaksanakan kegiatan CSR selain 

itu peneliti juga ingin melihat sejauh mana program CSR PT Bara Prima Pratama ini 

berjalan dan apakah berkelanjutan atau tidak. Alasan peneliti memilih persepsi 

masyarakat karena masih jarang diteliti serta Program CSR PT. Bara Prima Pratama 

masih butuh perbaikan sebab kegiatan CSR pada perusahaan ini masih belum 

mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaaan berexploitasi. 

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Batu Ampar terhadap Program CSR yang 

dilakukan PT.Bara Prima Pratama ? 

2. Bagaimana persepsi mayarakat Desa Batu Ampar terhadap PT. Bara Prima 

Pratama ? 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu : 

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Batu Ampar terhadap program CSR 

yang dilakukan PT. Bara Prima Pratama . 



2. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Batu Ampar terhadap PT Bara Prima 

Pratama.  

 

B. Kerangka Teori 

Ada beberapa definisi menurut para ahli dalam buku Mulyana (2007:180) 

salah satunya menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, persepsi yaitu 

sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran di sekeliling dan lingkungan 

kita. Maka dari itu sebabnya kita sebenarnya tidak mengetahui dunia di sekeliling 

kita sesederhana yang kita kira. Alih-alih, kita mengkontruksi suatu “gambar” 

mengenai dunia tersebut melalui suatu proses aktif dan kreatif yang kita sebut 

persepsi. Mulyana (2011:179), presepsi adalah proses internal yang memungkinkan 

kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan kita, dan proses tersebut akan mempengaruhi perilaku kita. Selain itu 

menurut Julia T. Wood (2012:26),  

Persepsi (perception) adalah proses aktif menyeleksi, mengatur, dan 

menafsirkan orang, objek peristiwa, situasi, dan aktivitas. Persepsi terdiri 

dari tiga proses: menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan. Ketiga proses ini 

tumpang-tindih dan terus-menerus, sehingga mereka bercampur dan 

mempengaruhi satu sama lain. Mereka juga interaktif, jadi yang satu 

mempegaruhi dua yang lainnya. 

 

Jalaludin Rakhmat (2008:51), persepsi merupakan suatu pengalaman tentang 

objek, perstiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

suatu informasi dan menafsirkan sebuah pesan. Persepsi juga sama seperti sensasi, 

yang ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. 

Persepsi meliputi pengindraan (sensasi) melalui alat indra kita yaitu indra 

peraba, indra penglihatan, indra penciuman, indra pengecap, dan indra pendengaran. 

Sensasi merupakan pesan yang dikirim ke otak melalui penglihatan, pendengaran, 

sentuhan, penciuman, dan pengecap (Dedy Mulyana, 2011:181). Tahap terpenting 

dalam persepsi menurut Mulyana (2011:182) adalah pandangan terhadap suatu 

informasi yang kita peroleh melalui salah satu atau lebih alat indra kita. Jadi, suatu 

pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu persepsi bukanlah pengetahuan 

mengenai objek yang sebenarnya tapi melainkan pengetahuan mengenai bagaimana 

tampaknya objek tersebut. Atensi tidak terelakan karena sebelum kita merespon atau 

menafsirkan kejadian atau rangsangan apa pun, kita harus terlebih dahulu 



memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Ini berarti persepsi membutuhkan 

suatu objek untuk dapat dipersepsikan oleh orang lain ataupun diri sendiri. 

Menurut Mulyana (2011:191-213), persepsi memiliki berbagai jenis. Jenis 

persepsi yang pertama adalah persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi 

seseorang terhadap sesuatu, objek atau kejadian dan reaksi mereka tergantung pada 

pengalaman masa lalu individu dan melalui pembelajaran yang telah diajarkan. 

Kedua, persepsi bersifat selektif pada dasarnya setiap saat melalui indra pada diri 

seseorang dirangsang dengan berjuta rangsangan indrawi jika seseorang membiarkan 

semuanya rangsangan tersebut seseorang bisa gila maka dari itu seseorang dituntut 

untuk memperhatikan hal yang menarik baginya. Ketiga adalah persepsi bersifat 

dugaan karena pada dasarnya data yang diperoleh melalui pengindraan tidak pernah  

lengkap, maka sering kita melakukan dugaan atau langsung melakukan 

penyimpulan. Persepsi keempat adalah bersifat evaluatif karna perasaan seseorang 

sering mempengaruhi persepsinya padahal itu bukanlah suatu yang objektif. 

Seseorang melakukan suatu interprestasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

berdasarkan subjektifnya sendiri karna itulah persepsi disebut bersifat evaluatif. 

Terakhir, persepsi bersifat kontekstual yaitu setiap peristiwa komunikasi seseorang 

selalu dituntut untuk mengorganisasikan rangsangan menjadi suatu persepsi 

meskipun sesungguhnya banyak informasi yang kita perlukan untuk melakukan 

persepsi terhadap orang lain namun paling tidak ada yang perlu kita ketahui yaitu 

tujuan orang tersebut, kondisi internalnya (psikologis), dan kesamaan kita dengan 

orang tersebut.   

Persepsi terdiri dari tiga aktivitas menurut Kenneth K. Sereno dan Edward 

M.  Bodaken juga Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam Dedy Mulyana 

(2011:181) yaitu: seleksi, organisasi, dan interprestasi. Adapun yang dimaksud 

seleksi sebenarnya mencakup sensasi dan atensi. Atensi adalah suatu tahap di mana 

kita memperhatikan suatu informasi yang telah ada sebelum kita 

menginterprestasikanya. Sedangkan sensasi merupakan proses pengiriman pesan ke 

otak melalui panca indra sebagai reseptor yang menghubungkan otak dengan 

lingkungan sekitar. Selain itu, ada pula organisasi yang melekat pada interprestasi 

sebagai tahap terakhir dan dapat di definisikan yaitu proses penafsiran informasi atau 

pemberian makna kepada infarmasi yang telah ditangkap dan diperhatikan.   

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu attention (perhatian) 

adalah proses dimana mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada 



saat stimuli lainnya melemah (Jalaluddin Rakhmat, 2007:52). Perhatian terjadi bila 

kita mengonsentrasikan diri pada salah satu alat indra dan mengesampingkan 

masukan melalui alat indra yang lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian 

yaitu, faktor internal dan eksternal (Mulyana, 2007: 197). 

 Faktor yang pertama adalah faktor internal yang mempengaruhi perhatian 

yaitu faktor sosial budaya (gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status 

sosial, agama, pengalaman masa lalu, ras, dan sebagainya); faktor psikologis 

(kemarahan, kesedihan, kesenangan, pengharapan, motivasi, keinginan, kemauan, 

dan sebagainya); faktor biologis (haus, lapar, kenyang, ngantuk dan sebagainya) dan 

faktor fisiologis (gemuk, kurus, sakit, cacat tubuh, sakit, sehat, lelah, pendek, tinggi, 

dan sebagainya). Semakin besar perbedaan persepsi masing-masing individu maka 

semakin besar pula perbedaan aspek-aspek diatas antar individu (2007:197).  

Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi 

perhatian seseorang terhadap suatu objek yakni atribut-atribut yang dipersepsi seperti 

suatu gerakan, intensitas, kontras, dan petualangan objek yang dipersepsikan. 

Sebenarnya suatu objek yang bergerak terlihat lebih menarik dari pada objek yang 

diam. David Krech dan Richard S. Crutchfield dalam Jalaluddin Rakhmat (2007:51) 

menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor fungsional 

dan faktor struktural. 

Faktor fungsional (2007:55) berasal dari kebutuhan, pengalaman di masa lalu 

dan hal-hal lain yang termasuk apa yang sering kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal. Sesungguhnya yang menentukan persepsi bukan pada jenis atau pada 

bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. 

Sedangkan faktor struktural (2007:58) itu berasal semata-mata dari sifat yang 

ditimbulkan pada sistim saraf individu. Apabila kita ingin mempersepsikan sesuatu, 

kita mempersepsikannya secara keseluruhan.  

 

Deddy Mulyana, (2002:167).Persepsi adalah proses interal yang 

memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan 

rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi 

perilaku kita. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Totok (2014:157) 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

sekitar. Di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, faktanya 



hampir tidak semua perusahaan yang menjalankan program ini dengan baik dan 

benar. Perusahaan sering mengangap bahwa kegiatan CSR ini sebagai suatu 

pemborosan karena anggaran perusahaan banyak terserap oleh kegiatan CSR ini 

yang tidak mendatangkan keuntungan. 

CSR yaitu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan sukarela sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 Undang-

Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menurut Mardikanto (2014:201-213). 

Kepatuhan terhadap hukum inilah yang membuat sebuah perusahaan memiliki 

kewajiban yang standar dan harus dipenuhi.  Dengan adanya Undang-Undang ini 

akan membuat korporasi ataupun industri wajib untuk melaksanakannya. Tetapi 

peraturan ini bukan untuk membebankan perusahaan malah mempermudah jalannya 

bisnis yang di rencanakan perusahaan dengan bertanggung jawab pada profit, people, 

dan planet (Nunung, 2012: 123). 

 Selain itu ada juga definisi CSR menurut penulis yang lain yaitu,  

Bowem (1953) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk 

merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis yang 

diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Karena itu, menurut 

Walton, konsep baru tanggung jawab sosial mengakui keintiman hubungan 

antara perusahaan dan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan 

tersebut harus selalu diingat oleh menejer puncak korporasi dan kelompok-

kelompok yang terkait dengan upaya mengejar tujuan masing-masing 

(Totok, 2014:86-87).  

 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, sudah sangat jelas untuk diketahui oleh seluruh perusahaan dalam 

melakukan bisnis. Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak melakukan 

tanggung jawab sosial karena bagaimana pun setiap perusahaan sangat bertanggung 

jawab atas lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang besar dan terkenal 

yaitu perusahaan yang menjalankan ketentuan dan tanggung jawab mereka sesuai 

dengan baik dan benar, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat dari hal kecil 

yang mereka lakukan. 

Perusahaan tidak hanya berpegang pada undang-undang yang berlaku 

melainkan mengetahui makna dari kegiatan CSR itu sendiri sehingga perusahaan 

tidak melepaskan tanggungjawabnya saja tetapi dapat mengetahui manfaat dari 

kegiatan tersebut. adapun pengertian Corporate Sosial Responsibility merupakan 

peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia 



sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial dan 

dapat menikmati serta memanfaat kan lingkungan hidup termasuk perubahan yang 

ada sekaligus memelihara. Selain itu Comunity Development atau kegiatan  

pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan 

untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan 

kualitas hidup yang lebih baik lagi dibandingkan dari pada kegiatan pembangunan 

yang sebelumnya (Budimanta, 2002) dalam buku Bambang (2013: 142). 

  

Dalam teori keadilan sosial, CSR berkontribusi terhadap korporasi 

berkelanjutan dengan memberikan argumen etis. Jika masyarakat pada 

umumnya percaya bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang 

berharga maka korporasi memiliki kewajiban etis untuk membantu 

memindahkan masyarakat kearah itu (Budi Untung 2014:39) 

 

Pada awalnya memang CSR hanya bersifat Philantropy demi keberlanjutan 

korporasi, ternyata semakin dipahami oleh kalangan bisnis sebagai bentuk investasi 

sosial atau bahkan perkembangan terakhir merupakan kegiatan yang berpihak pada 

kaum miskin atau harus memiliki aksi nyata untuk memerangi kemiskinan. Karena 

itu tidak berlebihan kalau CSR hanya dipahami sebagai praktik pemberdayaan 

masyarakat oleh perusahaan seiring berkembangnya pemikiran tentang CSR itu Budi 

Untung (2014: 2-3) telah mencoba meramunya sejak CSR sebagai upaya 

keberlanjutan korperasi, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan 

kemiskinan. Dimana CSR itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungannya sebagai kepedulian sosial maupun tanggung jawab 

lingkungan dengan cara tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. 

Pelaksanaan ini juga harus memperhatikan dan menghormati budaya masyarakat 

sekitar. Pelaksanaan CSR juga dapat berdampak pada kesinambungan perusahaan. 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak hany berdasarkan faktor keuangan seperti halnya keuntungan 

atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan pada konsekuensi sosial di 

lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, pengumpulan data 

mengunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 



memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan 

cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy, 2005:6). 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hepotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak 

perlu merumuskan hipotesis. Hasil informasi dari penelitian ini dikumpulkan dan 

akan diolah dengan objektif juga tidak dipengaruhi oleh pendapat pihak lain. Jenis 

penelitian kualitatif ini memiliki asumsi seperti; peneliti kualitatif memberikan 

proses, bukan hasil ataupun produk penelitian, peneliti kualitatif ini tertarik pada 

makna bagaimana seseorang merasakan hidupnya, pengalamannya, dan struktur 

dunia mereka. Peneliti adalah instrumen utama untuk pengumpulan data dan juga 

analisis, penelitian kualitatif dalam hal ini yaitu melibatkan lapangan, secara fisik 

peneliti ini mendatangi orang-orang, lokasi atau institusi untuk mengamati atau 

merekam prilaku orang dalam latar belakang alamiahnya. 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara 

dan juga observasi/pengamatan pada masyarakat yang terdampak. Menanyai setiap 

detil pertanyaan demi pertanyaan kepada narasumber yang dapat memberikan 

informasi yang relevan dan juga mengamati setiap tingkah laku masyarakat terhadap 

program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bara Prima Pratama yang dekat dari lokasi 

tambang dan yang mendapat program CSR dari PT. Bara Prima Pratama diluar desa 

Batu Ampar. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan narasumber yaitu key 

informan, yaitu narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi secara lisan 

(Meolong, 2006:138). Metode pemilihan narasumber menggunakan purposive 

sampling, yaitu naraumber dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

(Sugiyono, 2005: 54). 

Narasumber pada penelitian ini yang dituju adalah Masyarakat Desa Batu 

Ampar yang berada di sekitar perusahaan tambang batu bara dan yang merasakan 

dampak program CSR tersebut. Penulis memilih narasumber dari beberapa tokoh 

masyarakat yang tergabung dalam forum komunikasi pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat seperti kepala desa batu ampar, humas desa, kemudian 

beberapa masyarakat desa batu ampar yang menerima program CSR PT Bara Prima 



Pratama antara lain beberapa guru SD dan TK yang menerima program CSR berupa 

beasiswa dan bantuan berupa dana untuk murid-murid yang berprestasi dan kurang 

mampu. Kemudian kepala PAUD desa Batu Ampar yang menjadi program CSR 

perusahaan dan program CSR yang di berikan kepada masyarakat Batu Ampar. 

Selain itu juga penambahan ruang kelas Madrasah Diniyah Awaliyah serta 

pembagian rutin buku magrib mengaji. Alasan kenapa peneliti memilih Masyarakat 

Desa Batu Ampar adalah masyarakat desa Batu Ampar juga merupakan desa yang 

telah mendapatkan program CSR dari PT. Bara Prima Pratama yaitu pembangunan 

PAUD, Mushola, pembagian buku magrib mengaji dan tambahan ruangan untuk 

MDA (madrasah diniyah awaliyah). Adapun masyarakat desa Batu Ampar yang 

terdampak antara lain:  

1. PT Bara Prima Pratama 

a. Humas PT BPP : Bapak Wahyu dipilih menjadi narasumber 

karena beliau mengetahui secara keseluruhan program CSR di 

Desa Batu Ampar. 

2. Forum komunikasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

(FKPPM):  

a. Kepala Desa Batu Ampar : Bapak Mahroni menjadi salah satu 

narasumber yang dipilih karena tergabung didalam FKPPM selain 

itu bapak Mahroni juga terlibat dalam pelaksanaan program CSR 

di Desa Batu Ampar, beliau juga mengurus tanah yang dijual 

kepada perusahaan. Maka perlu penulis memilih bapak Mahroni 

sebagai narasumber pada penelitian ini. 

b. Ketua Adat : Bapak H. Sanusi adalah narasumber yang juga 

mengetahui program CSR PT BPP selain itu juga ada program 

CSR berbentuk dana untuk pembuatan tenda makam, untuk 

kegiatan sosial penyelenggaraan pemakaman, perbaikan alat 

kesenian melayu dan lain-lain. Maka dari itu perlu penulis 

memilih ketua adat sebagai salah satu narasumber.    

c. Pemuda Desa Batu Ampar : Tabrani juga menjadi narasumber 

peneliti karena ada beberapa program CSR berupa dana untuk 

kegiatan pemuda-pemudi seperti turnamen bola untuk laki-laki 



dan turnamen volly untuk perempuan. Maka perlu penulis 

memilih pemuda desa Batu Ampar menjadi narasumber. 

3. Perangkat Desa Batu Ampar : 

a. Humas Desa Batu Ampar : Bapak Suryadi sebagai humas desa 

tentu bapak suryadi mengetahui CSR, selain itu beliau juga 

banyak mengetahui program CSR yang dilakukan perusahaan 

kepada Masyarakat. Sebelum adanya FKPPM ada perundingan 

antara PT kepada desa untuk perizinan dan pembicaraan 

kedepannya dan akhirnya dibentuklah FKPPM.   

b. Kepala Dusun Kubang Gajah : Bapak Ngatino menjadi salah satu 

narasumber penulis yang dipilih karena dusun Kubang Gajah 

menjadi satu diantara 6 dusun yang mendapatkan program CSR 

dari perusahaan.  

4. Masyarakat biasa :  

a. Kepala sekolah SD 014 : Bapak Al-Hudri dipilih menjadi 

narasumber pad penelitian ini karena SD 014 merupakan salah 

satu penerima program CSR perusahaan berupa dana untuk 

murid-murid yang berprestasi dan yang kurang mampu. 

b. Guru : Bapak Supadi dipilih menjadi narasumber karena beliau 

mengetahui program CSR perusahaan di desa Batu Ampar selain 

itu disekolah tempat bapak supadi mengajar mendapatkan 

program CSR berupa dana selain untuk murid, ada beberapa guru 

juga yang mendapatkannya. 

c. Guru SD 004 : Ibu Farida menjadi narasumber penulis karena 

dimana tempat ibu Fraida mengajar mendapatkan program CSR 

berupa dana untuk siswa-siswi yang berprestasi dan kurang 

mampu.  

d. Guru MI Ar-Rahmah : Ibu Nurhasanah dipilih menjadi 

narasumber karena ibu nurhasanah mengajar di salah satu sekolah 

yang ada di desa Batu Ampar tepatnya didusun Kubang Gajah dan 

program CSR PT lebih pada bidang pendidikan. Maka penulis 

memilih ibu Nurhasanah menjadi narasumber agar mendapat 

gambaran program CSR PT BPP dibidang pendidikan. 



e. Pengelola PAUD Amanah : Ibu Arni Wati dipilih penulis menjadi 

narasumber penelitian ini karena Paud Amanah ini salah satu 

program CSR PT Bara Prima Pratama di bidang pendidikan yang 

dibangun dari awal oleh perusahaan. 

Guru TK Lestari : Ibu Wiwik menjadi narasumber pada penelitian ini karena 

program CSR PT BPP juga ada untuk TK Lestari sehingga penulis memilih ibu 

Wiwik menjadi narasumbernya. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan isian lebih banyak bersifat 

lampiran dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang telah 

diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan dalam 

bentuk deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan hasil dari data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikoleksi langsung dan 

penulis dapatkan secara langsung di tempat obyek penelitian. Data primer diperoleh 

dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam dan observasi 

(pengamatan) pada PT Bara Prima Pratama dan Masyarakat Desa Batu Ampar untuk 

mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Batu Ampar Terhadap Progam 

CSR yang dilakukan PT. Bara Prima Pratama potensi.  

 

D. PROGRAM CSR PT BARA PRIMA PRATAMA 

Beberapa bidang program yang dilaksanakan PT. Bara Prima Pratama 

berdasarkan survey need assessment dan hasil musyawaroh antara lain : 

1) Bidang pendidikan 

Bantuan dana pendidikan kepada siswa yang kurang mampu di SD 

(004,014) dan SD MI Arrahman serta SMP Negeri satu atap. Kemudian 

pembangunan PAUD Amanah, pembelian lahan 20x20m untuk 

pembangunan MDTA (madrasah diniyah takmiliah awaliyah) al muhsinin. 

Ada juga bantuan dana untuk guru ngaji, TK, SD, SMP yang non PNS.   

 

 



2) Bidang kesehatan  

Dibidang kesehatan ada bantuan dana untuk posyandu balita dengan 

adanya perbaikan gizi untuk balita dengan memberikan makanan tambahan 

setiap kali posyandu. 

3) Bidang keagamaan 

Kegiatan yang berkaitan dengan hubungan komunitas keagamaan 

adalah bantuan dana untuk guru ngaji sedesa batu ampar, bantuan buku 

agenda magrib mengaji, bantuan dana konsumsi perayaan hari besar islam 

isro’ mi’raj 1435 H, bantuan dana konsumsi safari ramadhan, dan bantuan 

hewan kurban idul adha 1435H ( kegiatan CSR PT. BPP ) 

4) Bidang sosial budaya 

Kegiatan komunitas sosial masyarakat adalah pembuatan tenda 

makam, pembelian genset, perlengkapan lain untuk kegiatan sosial 

penyelenggaraan pemakaman, perbaikan alat kesenian melayu, sumbangan 

dana dan barang dalam rangka milad ke-13 kec. Kemuning, bantuan dana 

untuk penyelenggaraan HUT RI ke-69beserta rangkaian kegiatan turnamen 

sepak bola yang diikuti 46 kesebelasan luar/dalam batu ampar, dan turnamen 

volley putri sedesa batu ampar. 

5) Bidang olahraga dan pemuda 

Jenis kegiatannya antara lain bantuan peralatan olahraga kepada 

pemuda dan PKK, bantuan perbaikan pagar lapangan sepak bola hadiah 

kejuaraan turnamen sepak bola HUT RI dan bantuan acara penutupan 

turnamen bantuan kepada kesebelasan desa batu ampar untuk pembelian bola 

dan administrasi pertandingan di jambi. 

6) Bidang sarana umum lainnya 

Sarana umum lainnya yaitu ada bantuan dana untuk perbaikan instalasi 

PAM air masyarakat, pembangunan umum lapangan olahraga volley ball, 

pemasangan saluran air/BP spam lapangan kesenian silat. 

 



E. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CSR PT BARA 

PRIMA PRATAMA 

Dengan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebuah perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya mengakibatkan timbulanya dampak 

yang buruk bagi perusahaan tersebut. oleh karna itu perusahaan harus memiliki 

tanggung jawab dan hubungan yang baik terhadap masyarakat sekitarnya, tidak 

hanya beroperasi saja melainkan memperhatiakan lingkungan dan masyarakat 

sekitarnya. Seperti membuat program CSR, yang mana CSR itu sendiri adalah bentuk 

tanggung jawab dan kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya dengan 

suka rela sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Persero Terbatas yang baru. 

Dengan kepatuhan terhadap hukum inilah yang membuat perusahaan memiliki 

kewajiban yang standar dan harus dipenuhi. Peraturan ini bukan untuk membebankan 

perusahaan malah mempermudah jalannya bisnis yang direncanakan perusahaan 

dengan bertanggung jawab pada profit, people, dan planet (Nunung, 2013:123)  

Dengan adanya peraturan tersebut maka PT Bara Prima Pratama melakukan 

kegiatan program CSR kepada masyarakat Desa Batu Ampar untuk memenuhi 

tanggungjawabnya kepada masyarakat sekitar. Adapun program CSR yang telah 

dilakukan PT Bara Prima Pratama yaitu pembangunan Paud, pembagian buku 

magrib mengaji, beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, dan bantuan 

dana untuk kegiatan lomba 17 an serta bantuan dana untuk hari besar islam dan 

kurban Idul Adha. Target dari program CSR PT Bara Prima Pratama yaitu 

masyarakat Desa Batu Ampar sehingga persepsi masyarakat Desa Batu Ampar 

terhadap program CSR yang dilakukan PT Bara Prima Pratama antara lain mendapat 

respon positif maupun negatif. Respon positif dari masyarakat itu sendiri mereka 

sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari perusahaan tambang ini. Tetapi disisi 

lain respon negatifnya masyarakat tidak dapat merasakan program CSR dari PT Bata 

Prima Pratama. 

Persepsi itu sendiri merupakan suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu informasi dan 

menafsirkan sebuah pesan (Jalaluddin Rakhmat, 2008:51). Dalam penelitian ini 

penulis menemukan berbagai persepsi msyarakat terhadap program CSR. Adapun 

persepsi narasumber pada penelitian ini ada yang mengatakan bahwa perusahaan 



baiklah karena sudah banyak membantu masyarakat dalam hal pembanguna maupun 

bantuan dana untuk kegiatan hari besar Islam. Selain itu ada juga narasumber yang 

mengatakan bahwa perusahaan baguslah, tetapi kurang memperhatikan pelestarian 

lingkungan sekitar perusahaan bereksploitasi.  

Selain itu penulis juga menemukan sebagian masyarakat yang mengatakan 

bahwa mereka tidak merasakan Program CSR yang dilakukan perusahaan kepada 

desa Batu Ampar. Yang mereka ketahui hanya sebagian Masyarakat saja yang dapat 

merasakannya, padahal klo bisa dibilang sebagian masyarakat lagi juga sangat 

membutuhkan bantuan dari perusahaan terutama sekolah-sekolah yang ada di desa 

Batu Ampar. Tidak hanya itu ada terdapat juga beberapa masyarakat yang 

menginginkan bantuan yang diberikan berupa bagunan fisik yang dapat dilihat dan 

dirasakan, tidak hanya bantuan berupa dana kepada masyarakat. 

 

F. PENUTUP 

Program CSR yang dilakukan PT Bara Prima Pratama merupakan salah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dengan sukarela kepada 

masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban yang standart yang harus dipenuhinya, 

namun hal ini bukan membebankan perusahaan melainkan mempermudah 

perusahaan dalam menjalankan bisnis yang direncanakan perusahaan dengan 

bertanggungjawab pada profit, people dan planet. Masyarakat sekitar yang 

terdampak oleh aktivitas perusahaanlah yang mendapatkan Program CSR dari PT 

Bara Prima Pratama, sehingga masyarakat desa Batu Ampar merasa terbantu dengan 

adanya perusahaan tambang ini. Masyarakat desa Batu Ampar sendiri merupaka 

target dari program CSR yang dilakukan perusahaan, karena sangat penting bagi 

perusahaan untuk dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Agar program CSR PT 

Bara Prima Pratama tidak salah sasaran diadakannya Forum Komunikasi 

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM) untuk membantu 

perusahaan dalam menentukan program CSR untuk masyarakat. Adapun Program 

CSR PT BPP dibeberapa bidang yaitu, pendidikan, sosial budaya, agama, kesehatan, 

olahraga dan pemuda serta sarana umum lainnya. 



CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat sekitar, pada penelitian ini PT Bara Prima Pratama belum maksimal 

dalam melaksanakan program CSR, kurangnya sosialisasi dan perhatian perusahaan 

kepada masyarakat, sedangkan bukti nyata dalam observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti hanya sebagian yang menunjukkan bahwa program CSR yang 

dilaksanakan perusahaan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakta yang terdampak 

saja, karena program CSR yang terlaksana lebih pada bidang pendidikan yaitu 

pembangunan satu unit paud, selain itu bersifat dana yang diberika perusahaan 

kepada FKPPM sedangkan yang diinginkan masyarakat adalah bentuk fisik atau 

pembangunan yang laiinnya. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan narasumber tentang persepsi 

masyarakat desa Batu Ampar terhadap Program CSR yang dilakukan PT Bara Prima 

Pratama sebagian besar masyarakat merasa terbantu dengan program CSR yang 

dilakukan PT Bara Prima Pratama tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian 

lagi masyarakat yang merasa biasa saja karena hanya di sebagian desa Batu Ampar 

saja yang terlihat oleh masyarakat mendapatkan bantuan yang besar sedangkan di 

daerah Batu Ampar lainnya hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Padahal 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu selaku humas PT Bara Prima 

Pratama, mereka memberikan program CSR pada 6 dusun di desa Batu Ampar dalam 

program ini semua dusun memdapatkan dana yang telah di tentukan perusahaan. 

Dalam persepsi ada beragam faktor yang dapat mempengaruhi persepsi 

seseorang diantaranya faktor internal (sosial budaya, psikologis, fisiologis, biologis) 

dimana persepsi seseorang akan berbeda apabila memiliki tingkat pendidikan, agama 

dan ras yang berbebeda maka persepsi mereka juga akan berbeda. Selain itu persepsi 

juga dipengaruhi oleh faktor fungsional yaitu pengalaman dimasa lalu juga dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang karena dari pengalaman seseorang belajar untuk 

tidak terjadi lagi hal yang sama dimasa yang akan datang. 

Persepsi masyarakat desa Batu Ampar terhadap program CSR yang dilakukan PT 

Bara Prima Pratama mendapat respon positif, masyarakat berterimaksih kepada PT 

telah membantu desa mereka, tetapi sebagian masyarakat lainnya merasa belum 

meksimal yang dilakukan perusahaan hanya sebagian masyarakat saja yang 

merasakannya dan tidak semua masyarakat yang dapat berkerja di perusahaan 



padahal seharusnya dengan adanya perusahaan dapat mengatasi pengangguran yang 

ada. Di desa Batu Ampar masih sangat kurang dalam hal pendidikan dengan adanya 

perusahaan masyarakat sangat senang denga adanya bantuan untuk pendidikan di 

desa mereka tetapi tidak semua masyarakat desa Batu Ampar mendapatkan bantuan 

pendidikan dari perusahaan padahal masih banyak anak-anak yang berprestasi putus 

sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya karena 

keterbatasan biaya.  

Selain itu pendidikan yang kurang membuat masyarakat desa Batu Ampar kurang 

mengetahui informasi terkait perusahaan atau pengetahuan umum lainnya sehingga 

masyarakat sulit untuk mempersepsikan sesuatu, sehingga yang mereka lihat dan 

alami mereka simpulkan sebatas yang mereka ketahui hal ini dikarenakan kurangnya 

pendidikan dan informasi umum lainnya yang mereka miliki.    

1. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dalam 

menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap program CSR yang 

dilakukan PT Bara Prima Pratama dan bagaimana masyarakat merespon yang 

mereka lihat dari program CSR tersebut. Penelitian yang dilakukan belum sempurna 

karena ada keterbatasan peneliti dalam mendalami aspek-aspek yang terkait dengan 

penelitian, seperti sulitnya mendapatkan data perusahaan terkait visi misi dan 

struktur organisasi perusahaan karena data perusahaan ada di pusat yaitu di Jakarta, 

serta data yang dikirim melalui email tidak dapat dibuka. Kuranggya pengetahuan 

narasumber tentang Program CSR dan PT Bara Prima Pratama membuat narasumber 

sulit untuk mempersepsikan nya. 

2. Saran dan Kritik 

Bagi PT Bara Prima Pratama Khususnya pada Pelaksanaan Program CSR atau 

Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. 

Peneliti memberi masukan kepada PT Bara Prima Pratama sebagai berikut:  

a. Memperbarui kegiatan CSR yang telah dilakukan secara berkelanjutan 

agar perusahaan komitmen terhadap pembangunan ekonomi dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dapat mensejahterakan 

masyarakat sekitar. 



b. Mengoptimalkan lagi kegiatan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan 

dan memberikan program CSR yang melibatkan masyarakat banyak 

seperti kegiatan jalan sehat pada acara 17 Agustus sehingga perusahaan 

mendapat kesan yang lebih dimata masyarakat sekitar. 

c. Memberi perhatian pada masyarakat sekitar perusahaan bereksploitasi, 

sehingga masyarakat mengetahui tentang perusahaan dan kegiatan yang 

dilakukan perusahaan serta tujuan kegiatan tersebut. 

d. Sosialisasi Program CSR yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat 

sehingga tidak salah dipersepsikan oleh masyarakat. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti memberikan saran pada peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian dalam bidang persepsi masyarakat pada program CSR yang dilakukan 

perusahaan tambang yang bertema program CSR di perusahaan tambang lainnya. 

Peneliti selanjutnya tidak hanya melakukan penelitian pada program CSR yang 

telah dilaksanakan perusahaan saja, tetapi juga program CSR yang akan 

dilaksanakan serta bagaimana proses berjalannya program CSR yang dilakukan 

perusahaan tambang.  
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