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Abstrak 

PT.Sugih Alamananugroho adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 

penambangan Batugamping yang diolah menjadi calcium carbonate untuk sebagai 

bahan baku cat, steropon, pralon, pelamir, karpet talang, selang, campuran plastic, 

bahan spon, campuran ban, pakan ternak. Kegiatan yang meliputi pembongkaran dan 

pemindahan tanah penutup  dan pengambilan serta pengangkutan Batugamping dari 

front sampai stockpile. Seluruh proses kegiatan dilakukan dengan menggunakan alat-

alat mekanis seperti backhoe, rock breaker, dan dump truck. 

PT.Sugih Alamananugroho berdiri sejak tahun 1991 dengan menyerap tenaga kerja 

lokal sebagai tenaga operasional perusahaan. Pada awal berdirinya perusahaan 

mempunyai komitmen tentang kebijakan pro job dalam bentuk penciptaan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan (pro poor), pelestarian 

lingkungan (pro invironment), dan pengembangan pendidikan masyarakat lokal (pro 

education). 

Komitmen tersebut berkaitan dengan adanya undang-undang No 40 tahun 2007  tentang 

Perseroan Terbatas (PT) dan undang-undang penanaman modal No 25 tahun 2007 alam 

pasal 15 (b), didalam undang-undang tersebut tertera jelas tentang aturan yang 

mewajibkan setiap Perseroan Terbatas melakukan kegiatan tanggung jawab sosial 

kepada masyarkat setempat. Dalam menyikapi aturan tersebut PT.Sugih 

Alamananugroho  telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat membangun 

pertumbuhan sosial ekonmi masyarakat daerah setempat. Kegiatan tersebut sebagian 

besar telah dilaksanakan oleh PT.Sugih Alamananugroho yang mana pada awal berdiri 

hanya ada 40 orang yang bekerja pada perusahaan dan sampai sampai saat ini ada 140 

orang yang bekerja pada perusahaan yang menanggung 590 orang anggota keluarga. 

Selain itu dari sisi peningkatan sosial ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat yang di 

tandai dengan mulai tumbuhnya usaha mikro kecil sebesar 80% yaitu dari sebanyak 8 
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buah menjadi 40 buah , yang dimana terdapat tidak kurang dari 25 pelaku usaha telah 

diberdayakan oleh PT.Sugih Alamananugroho. 

 

 

Abstract 

PT.Sugih Alamananugroho is a private company which is engaged in mining limestone 

is processed into calcium carbonate as raw material for paints, steropon, pralon, 

pelamir, carpet gutters, hoses, mixed plastic, sponge material, a mixture of tires, 

livestock feed with activities that include demolition and removal of overburden and 

retrieval and transport of limestone from the front to the stockpile. The whole process of 

the activities carried out by using mechanical devices such as backhoes, rockbeaker, 

and dump trucks. 

PT.Sugih Alamananugroho founded in 1991 with the local employment as operational 

power company. At its inception the company possessed of commitment to pro-job 

policies in the form of job creation for local communities, poverty alleviation (pro-

poor), environmental protection (pro invironment), and educational development of 

local communities (pro education). 

Commitment is related to the law No. 40 of 2007 which regulates the Limited Liability 

Company (PT) and investment law No. 25 of 2007 Nature article 15 (b), within the law 

clearly stated a rule requiring each Limited Liability Company social responsibility 

activities to the local society. Behave in rule PT.Sugih Alamananugroho have done 

some activities that can build social of economic growth in local communities. These 

activities have largely been carried out by PT.Sugih Alamananugroho which stands at 

the beginning there are only 40 people working at the company and up until now there 

are 140 people working at the company that bears the family members of 590 people. 

Apart from the socio-economic improvement can be felt by people on the mark with the 

growth of micro, small start by 80%, from as many as 8 pieces to 40 pieces, for which 

there are no less than 25 businesses have been empowered by PT.Sugih 

Alamananugroho. 

 

Pendahuluan 

Penelitian yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility ( CSR ) masih 

sangat sedikit karena aturan yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility 

baru terbentuk pada tahun 2007 yaitu pada Undang – Undang Perseroan Terbatas 

Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Linkungan, 
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Ekonomi profit 

         Lingkungan 
Planet 

Sosial  

People 

Bentuk tanggung jawab perusahaan pada 

pemegang saham, yakni profit 

Pembangunan berkelanjutan harus didukung 

oleh komitmen yang seimbang antara 

ekonomi, sosial, lingkungan 

Tanggung jawab perusahaan agar menjaga 

kemampuan lingkungan dalam mendukung 

keberlanjutan kehidupan bagi generasi 

berikutnya 

 

Kehadiran perusahaan harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder dan masyarakat 

secara luas 

 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Linkungan Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan dengan cara pengambilan data ( 

pembagian dan pengisian kuesioner oleh tmasyrakat, wawancara oleh pihak – pihak 

tertentu dan observasi ) yang mencakup kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan 

dalam masalah sosial ekonomi yang berada pada PT. Sugih Almamanugroho di Desa 

Bedoyo. 

Metodologi Penelitian 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan 

terhadap kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dimana perusahaan berada. 

CSR sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) yang diartikan sebagai proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, 

masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Hal tersebut berhungan 

dengan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga hal kebijakan, yaitu 

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan yang di 

gambarkan oleh John Elkington dalam bagan bottom line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Keterkaitan integrative Triple Bottom Line 
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Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil 

1. PT. Sugih Alamanugroho telah melakukan kegiatan CSR yang berhubungan dengan          

Pengembangan Sosial Ekonomi yaitu sebagai berikut : 

a) Penciptaan Lapangan Pekerjaan 

b) Pengentasan Kemiskinan 

c) Peduli Pendidikan 

d) Pelestarian Lingkungan 

 

2. Dampak kegiatan CSR  Terhadap Lingkugan Sosial dan Ekonomi : 

a) Penyerapan tenaga kerja 

      Penyerapan tenaga kerja, dilihat dari banyaknya pekerja lokal yang bekerja 

pada PT. Sugih Alamanugroho sampai dengan akhir tahun 2010, tercatat 

sebanyak 140 orang yang dimana para pekerja tersebut berasal dari warga lokal. 

b) Perkembangan struktur ekonomi 

      Jumlah toko atau warung yang ada di sekitar lokasi penambangan dilihat dari 

data tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 juga mengalami peningakatan yaitu 

dari jumlah warung sebanyak 8 buah menjadi 40 buah dengan  peningkatan 

sebesar 80%. Yang dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terdapat 

tidak kurang dari 25 pelaku usaha yang sudah diberdayakan. 

c) Perubahan prilaku masyarakat 

      Dengan timbulnya lapangan pekerjaan yang baru, baik yang langsung 

maupun tidak langsung perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan 

karena tidak selalu perubahan itu menguntungkan bagi masyarakat secara 

umum. Misalnya, pemuda – pemudi desa menjadi enggan apabila bekerja 

dipertanian lagi, mereka merasa bangga apabila bekerja sebagai buruh atau 

pemberi jasa karena penghasilannya dirasa lebih baik dari pada pekerjaan 

sebelumnya. 
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B. Pembahasan 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan 

terhadap kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dimana perusahaan 

berada. CSR sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development)  yang diartikan sebagai proses pembangunan (lahan, kota, 

bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berperinsip “ memenuhi kebutuhan 

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. 

 

1. Sebelum CSR 

Kondisi Desa Bedoyo Sebelum Diadakan Program CSR sebesar 63% kurangnya 

lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan 37% kawasan gersang (tanpa 

pepohonan).  

2. Sesudah CSR 

 Manfaat Program CSR Sosial Ekonomi 

     Manfaat program CSR yaitu 26,53 % menambah lahan pekerjaan 

masyarakat, 25,30% membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, 28,79% 

bertambahnya pepohonan (tumbuhan), dan 19,38% dalam bidang peduli 

pendidikan. 

 Program CSR yang sangat terasa 

      PT. Sugih Alamananugroho mengadakan 3 (tiga) program CSR untuk 

daerah Desa Bedoyo, yaitu program dalam sosial ekonomi yang dimana 

dalam program ini menyangkut Penciptaan Lapangan Pekerjaan, 

Pengentasan Kemiskinan (bantuan air bersih, mendorong perkembangan 

mikro keci, penggemukan sapi, penyuluhan), program peduli pendidikan dan 

program reklamasi paska tambang. 

 Program CSR yang Efektif 

     Program CSR yang efektif sebesar 31,52% yaitu program penciptaan 

lapangan pekerjaan, kemudian 28,79% program reklamasi, 20,30% program 

pengentasan kemiskinan, dan 19,39% program peduli pendidikan. 
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 Keuntungan Program CSR Sosial Ekonomi 

      Keuntungan program-program CSR yang dilakukan PT. Sugih 

Alamananugroho yaitu 59,09% ekonomi masyarakat meningkat, 30,68% 

kelestarian Lingkungan, 10,68% bangunan sekolah – sekolah menjadi lebih 

baik 

 Harapan Masyarakat 

      Program CSR yang dilakukan oleh PT. Sugih Alamananugroho belum 

maksimal dan harapan masyarakat yang paling terbesar yaitu peningkatan 

program secara kuantitatif dan kualitatif dengan 37% dan kontinuitas 

bantuan dengan 34%. 

 Keefektifan Program CSR Sosial Ekonomi 

 Walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan CSR yang 

dilakukan dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan PT. Sugih 

Alamananugroho untuk masyarakat desa bedoyo, tetapi untuk keefektifan 

program CSR sudah mencapai 75%, dalam arti program-program yang 

dilakukan oleh PT. Sugih Alamananugroho hampir mengenai sasaran 

masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Dari perolehan data mengenai program CSR PT. Sugih Alamananuugroho maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT. Sugih Almananugroho telah melakukan CSR sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007 pasal 74  tentang Perseroan Terbatas. 

2. PT. Sugih Almananugroho telah melakukan CSR sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 25 tahun 2007 pasal 15 ayat b  tentang Penanaman Modal. 

3. PT. Sugih Almananugroho telah melakukan CSR sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas. 
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4. PT. Sugih Almananugroho telah memberikan profit sebesar 30 % untuk kegiatan 

CSR. 

5. Program CSR yang dilakukan berkaitan dengan Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, 

dan Lingkungan pacsa tambang (reklamasi). 

6. Dengan adanya program CSR dari PT. Sugih Almananugroho, perkembangan 

struktur ekonomi masyarakat berkembang sebesar 80%. 

7. Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh efek multiplayer 

8. Program CSR yang dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran 
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