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ABSTRAK 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan 

secara ekonomi dan sosial yang akan berdampak pada penguatan lingkungan 

sosial masyarakat tidak hanya untuk karyawan perusahaan tersebut tetapi juga 

bagi masyarakat sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Tetapi dalam 

penerapan CSR ini tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun dampak 

negatif. Seperti halnya penerapan CSR yang ternyata berpotensi menimbulkan 

konflik.   

Konflik yang terjadi dilihat dengan menggunakan teori yang diungkapkan 

Ibnu Khaldun, dimana ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan konflik, 

berkaitan dengan fenomena politik (kekuasaan), pemenuhan kebutuhan hidup 

(sumber daya ekonomi), interaksi baik antar individu, kelompok maupun suku, 

serta  solidaritas (perspektif psikologis). Tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui 

bagaimana potensi konflik pada masyarakat desa Pangke Barat terkait dengan 

penerapan CSR PT. Saipem Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian 

pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide), dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, 

kesimpulan dan verifikasi. 

Adapun hasil temuan dalam penelitian menunjukkan ada beberapa hal 

yang menjadi potensi konflik pada masyarakat desa Pangke Barat terkait dengan 

penerapan CSR PT. Saipem Indonesia. Yaitu, perbedaan akses terhadap 

kekuasaan, dimana munculnya prasangka penerima bantuan perusahaan 

merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kedekatan dengan 

orang-orang yang berkuasa. Semakin berkurangnya sumber daya yang 

menyebabkan sebagian masyarakat nelayan desa Pangke Barat tidak bisa mencari 

ikan dan kemudian  mereka menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. 

Perbedaan persepsi mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan, dimana 

keinginan masyarakat bentuk bantuan adalah berupa uang, sedangkan bentuk 

tanggungjawab perusahaan memberikan bantuan berupa barang dan program, 

serta interaksi antar para pemangku kepentingan yang kurang terjalin dengan baik, 

sehingga membuat  tidak tersebarnya informasi secara merata di antara 

masyarakat desa Pangke Barat. 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Potensi Konflik  
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ABSTRACT 

Corporate Social Responsibility  (CSR) is the company's commitment to 

economic and social impact on the strengthening of the social environment not 

only for the employees of the company but also for the surrounding community in 

which it operates. But the application of CSR will certainly impact both positive 

and negative effects. as well as the implementation of CSR was potentially lead to 

conflict. 

Conflict seen by using the theory expressed Ibnu Khaldun, where there are 

several things that could potentially lead to conflict, relating to political 

phenomena (power), subsistence (economic resources), good interaction between 

individuals, groups, or tribes, as well as solidarity (psychological perspective). 

Purpose of the study is to know how potential conflicts in rural western Pangke 

associated with the implementation of CSR PT. Saipem Indonesia.  This research 

includes the study of qualitative and descriptive approach, data collection is done 

by using the method of observation, interviews using an interview guide, and 

documentation. Data analysis in this study using the model of Miles & Huberman, 

namely data reduction, data presentation, conclusions, and verification. 

As for the findings in the study indicate there are some things that a 

potential conflict in the rural communities of West Pangke related to the 

implementation of CSR PT. Saipem Indonesia. Namely, differences in access to 

power, where the emergence of a corporate beneficiary prejudice those who have 

power and have close relations with those in power. The decreasing amount of 

resources that causes some people fishing villages of West Pangke could not find 

the fish and then they sue for damages to the company. Different perceptions 

about the form of corporate responsibility, which society wishes aid is in the form 

of money, while the form of corporate responsibility to provide assistance in the 

form of goods and programs, as well as the interaction between the stakeholders 

who are less well established, so it makes not spread evenly between the 

information society West Pangke village. 

Keywords: Corporate Social Responsibility,  Potential Conflict 
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Konflik CSR PT. Saipem Indonesia di Desa Pangke Barat 

Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun 

A. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya hubungan yang 

harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan 

(stakeholders). Belakangan ini dirasakan adanya dorongan di kalangan 

dunia usaha agar dalam melaksanakan berbagai aktivitas tidak semata-

mata diorientasikan kepada upaya untuk memperoleh keuntungan  

ekonomi secara langsung, tetapi juga diorientasikan dalam rangka 

kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Pada umumnya 

implementasi kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha tersebut 

diwujudkan dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility 

(Soetomo, 2006:115). CSR sendiri terkait dengan sustainability dan 

acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha di suatu 

tempat, jadi tidak hanya berupa  charity  atau kedermawanan, yang  hanya 

sebagian kecil  bentuk dari CSR. 

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 kota dan 5 Kabupaten, yaitu 

Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas serta Kabupaten 

Natuna (Dam, 2010:120).    Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai wilayah pengembangan industri semakin meningkat dan 

memberikan pengaruh besar bagi pengembangan perekonomian wilayah 
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sekitar, khususnya di pulau Karimun. Pembangunan diperlukan guna 

memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan 

penerimaan devisa. Kabupaten Karimun sesuai Undang-undang Nomor 48 

tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

Karimun telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai daerah 

perdagangan bebas bersama-sama dengan Batam dan Bintan.  

Penetapan tiga kawasan ini sebagai daerah perdagangan bebas 

dengan mempertimbangkan berbagai alasan. Diantaranya, secara 

geografis, Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah yang sangat 

strategis, karena berbatasan lngsung dengan negara tetangga seperti 

Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau 

memiliki sektor andalan, terutama pada sektor industri seperti perkapalan, 

agro industri, dan perikanan serta tak ketinggalan potensi kepariwisataan 

yang dimilikinya. (AMDAL PT. Saipem Indonesia: 2009) 

 PT. Saipem Indonesia merupakan perusahaan asing asal Italia 

yang menggunakan peluang usaha dan membangun fasilitas Fabrication 

Yard yang terletak di Tanjung Pengaru, Desa Pangke, Kecamatan Meral 

Kabupaten Karimun dengan luas area yang dibutuhkan lebih kurang 140 

hektar. (AMDAL PT. Saipem Indonesia: 2009). Pembangunan awal 

dimulai tahun 2007, kemudian mulai beroperasi mulai dari tahun 2010. 

Dibangunnya PT. Saipem Indonesia memang membawa banyak dampak 

terhadap desa Pangke, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. 

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan salah satu 
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dampak positif keberadaan perusahaan di tengah masyarakat. CSR sendiri 

dapat menyentuh ke berbagai bidang, di antaranya bidang sosial, ekonomi, 

serta lingkungan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya, selain 

memberikan dampak positif, penerapan CSR di masyarakat tentunya juga 

dapat memberikan dampak yang negatif.  

PT. Saipem Indonesia sendiri mempunyai tanggungjawab sosial 

yang bernama “Sustainability”. Sustainability, merupakan program-

program dan bantuan yang menekankan pada aspek keberlanjutan di 

masyarakat.  Bentuk bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

masyarakat, kebanyakan langsung berupa bahan atau barang, bukan 

berupa uang. Barang-barang yang diberikan seperti, mesin kompos, 

beberapa unit komputer untuk sekolah-sekolah di desa Pangke, bantuan 

berupa hewan kurban, pembuatan jalan serta rambu  jalan seperti zebra 

cross. Untuk kebersihan lingkungan, perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan jacket anjungan minyak dan konstruksi besi ini memberikan 

tong sampah yang juga diletakkan di seputaran kawasan pantai.  

Tetapi dengan memberikan bentuk tanggungjawab seperti ini, 

ternyata masih ada ketidakpuasan pada masyarakat, yang menganggap 

bahwa PT. Saipem Indonesia tidak benar-benar menjalankan komitmennya 

untuk membangun desa. Karena program-program berkelanjutan yang 

perusahaan lakukan ternyata tidak memberikan kontribusi yang maksimal 

untuk perkembangan desa. Selain itu, program yang telah dilakukan 

perusahaan tidak bisa menjadi program yang berkelanjutan, karena 
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program-program itu sudah tidak berjalan lagi di masyarakat desa Pangke 

Barat saat ini.  

Berangkat dari masalah  program serta pemberian bantuan ini, 

berdasarkan keterangan yang di peroleh dari pihak desa Pangke, ternyata 

masyarakat lebih ingin bentuk tanggung jawab sosial perusahaan itu 

berbentuk bantuan berupa dana (uang). Masyarakat menganggap jika 

bantuan yang diberikan berupa uang, maka mereka bisa memanfaatkan 

uang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum melaksanakan 

CSR, perusahaan haruslah melakukan pemetaan sosial terlebih dahulu, 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat.  Pada awalnya,  PT. Saipem memang pernah mengirim beberapa 

perwakilannya untuk menemui masyarakat, tetapi hal itu ternyata tidak 

membuat berbagai keinginan masyarakat bisa dipenuhi oleh pihak 

perusahaan, apalagi jika melihat bahwa pihak PT. Saipem ternyata hanya 

mendatangi sebagian masyarakat. Sehingga komplain-komplain terkait 

bantuan yang diberikan PT. Saipem bisa saja berasal dari masyarakat yang 

ternyata tidak bertemu langsung dengan pihak perusahaan.  

Lokasi PT. Saipem Indonesia yang berada dekat dengan laut, 

tentunya berpengaruh terhadap sebagian masyarakat desa Pangke Barat 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kegiatan pendalaman alur 

yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan  para nelayan tidak bisa 

lagi mencari ikan dan udang disekitar lokasi tersebut. Mereka harus  

berpindah lokasi yang lebih jauh, untuk mencari tangkapan, itupun tetap 



5 

 

 
 

saja hasil tangkapan yang didapat jauh berkurang dari sebelum berdirinya 

PT. Saipem Indonesia disana, hal ini berpengaruh terhadap semakin 

berkurangnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masyarakat 

menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. Keterangan yang diperoleh 

dari ketua kelompok nelayan, bahwa setelah bertemu langsung dengan 

para nelayan, PT. Saipem Indonesia menyetujui untuk memberikan ganti 

rugi berupa uang kepada kelompok nelayan yang kala itu beranggotakan 

sebanyak 150 orang.  Tetapi, masyarakat nelayan disana merasa ganti rugi 

yang diberikan tidak sesuai dengan dampak yang telah ditimbulkan 

perusahaan.  

Perbedaan kebutuhan tiap-tiap masyarakat menjadikan uang yang 

diberikan perusahaan menjadi berbeda tingkat kecukupannya. Bagi mereka 

yang ternyata memiliki keluarga dengan jumlah tanggungan yang sedikit, 

tentunya uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai ganti rugi dirasa 

mendekati cukup. Tetapi ketika uang yang sama diberikan kepada 

keluarga dengan jumlah tanggungan jauh lebih banyak, tentunya ini tidak 

sebanding dengan pengeluaran mereka yang juga jauh lebih besar dari apa 

yang mereka dapatkan. Pemberian dana kompensasi atau ganti rugi 

memanglah melalui pihak-pihak tertentu  sebelum akhirnya sampai ke 

tangan masyarakat. Hal ini yang membuat, sebagian masyarakat 

beranggapan bahwa, ada permainan dari orang-orang yang memiliki 

kekuasaan dalam proses distribusi dana bantuan dari perusahaan serta 

penyebab tidak tersebarnya informasi secara merata di masyarakat. 
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Pada awal pendirian PT. Saipem Indonesia, pihak perusahaan 

berjanji akan merekruit tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa 

Pangke, dan hal ini menjadi komitmen perusahaan juga sebagai bentuk 

tanggungjawab mereka. Memang benar hal itu dilakukan oleh PT. Saipem 

Indonesia, tetapi karena masyarakat desa Pangke Barat tidak memiliki 

keahlian yang cukup, akhirnya mereka hanya ditempatkan pada pekerjaan 

dengan posisi sebagai helper. Ketika ada pemberhentian karyawan yang 

cukup besar oleh perusahaan, banyak karyawan yang berasal dari 

masyarakat desa Pangke yang juga ikut diberhentikan.  

Dalam hal ini, kurangnya pemahaman akan konsep CSR terjadi 

tidak hanya pada pihak masyarakat, tetapi juga di pihak perusahaan. Dari 

semua masalah yang telah dijelaskan dalam lingkup CSR PT. Saipem 

Indonesia hal yang paling mendasar melatarbelakangi terjadinya konflik di 

desa Pangke Barat adalah terkait masalah kurangnya interaksi dan 

sosialisasi mengenai bantuan serta program-program CSR PT. Saipem 

Indonesia. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui bahwasanya 

program-program  yang telah dilakukan oleh PT. Saipem Indonesia 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, karena sering kali 

tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam setiap program perusahaan, 

serta tidak semua masyarakat juga mendapat bantuan dari perusahaan.  
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b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas 

maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana potensi konflik pada masyarakat desa Pangke Barat terkait 

penerapan  CSR PT. Saipem Indonesia di wilayah mereka? 

 

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui potensi konflik pada masyarakat desa Pangke 

Barat terkait dengan penerapan CSR PT Saipem Indonesia. Sedangkan 

manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan kajian 

ilmiah bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa sosiologi serta dapat 

memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi pengembangan sosiologi 

sebagai bidang keilmuan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

bagi khalayak luas sendiri tentang konflik dan  CSR perusahaan. 

B. KERANGKA TEORI 

a.  Teori Konflik 

1. Konflik Menurut Ibnu Khaldun 

Menurut Ibnu Khaldun konflik bukanlah sesuatu yang berdiri 

sendiri dan terpisah dari yang lain, tetapi konflik muncul   dan berkembang 

dari interaksi antar-individu dan antar-kelompok dan suku-suku dalam 

berbagai aktifitas sosial, politik dan ekonomi  (Jurdi, 2011:142). Konflik 

juga merupakan suatu interaksi yang antagonis mencakup tingkah laku 
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lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk perlawanan halus, terkontrol, 

tersembunyi, tak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka.  

Ibnu Khaldun memperlihatkan bagaimana dinamika konflik yang 

ditentukan oleh ashobiyah yang berbasis pada identitas, golongan, maupun 

etnis.  Kelompok sosial dalam struktur sosial manapun  dalam masyarakat 

dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik. Hal ini dipengaruhi 

oleh sifat asal manusia yang sama dengan hewan. Nafsu adalah kekuatan 

hewani yang mampu mendorong berbagai kelompok sosial menciptakan 

berbagai gerakan untuk memenangi dan menguasai (Susan, 2009:34).  

Ashobiyah sendiri dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan 

seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga 

untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok 

tersebut. Tetapi konflik tidak hanya bersifat tunggal yakni berkaitan 

dengan kekuasaan, tetapi banyak juga dipicu oleh faktor-faktor lainnya 

seperti perbedaan antar suku dan kelompok. 

Ibnu Khaldun menjelaskan  tiga hal utama yang dapat memicu 

timbulnya konflik yaitu, perspektif psikologis, fenomena politik dan 

fenomena ekonomi.  Pertama, perspektif psikologis, berkaitan dengan 

kecenderungan manusia yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang 

terhadap keturunan, keluarga, kelompok, suku dan negara, perasaan itu 

dimanifestasikan dalam berbagai aktivitas seperti kerjasama, kesetiaan, 

solidaritas dan saling bantu-membantu dalam berbagai hal. Selain itu, 

dalam diri manusia tersimpan potensi yang mengarahkan kepada aktivitas 
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yang bersifat agresif, implikasi dari sikap ini melahirkan pertikaian, 

permusuhan dan bahkan pertumpahan darah.  

Kedua, fenomena politik yang berhubungan dengan perebutan 

kekuasaan dan kedaulatan. Adanya negara menjadi  sarana untuk 

memediasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun dalam 

upaya mendirikan negara, mempertahankan dan memperluas wilayahnya, 

tidak sedikit menimbulkan pertentangan dan pertikaian diantara warga 

negara. Ketiga, fenomena ekonomi berkaitan dengan usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi menjadi penyebab kuat 

munculnya konflik terutama dalam memperebutkan sumber-sumber 

ekonomi potensial (Jurdi, 2011:144--45). 

 

2. Proses, Bentuk, Tipe Dan Jenis Konflik 

Terjadinya konflik dalam masyarakat tentunya diawali dari adanya 

interaksi, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial  yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, 

antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial 

dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling 

berbicara atau bahkan mungkin berkelahi (Soekanto, 1990:67). Proses 

terjadinya konflik juga disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 
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Pertama, perbedaan antara individu-individu. Kedua, perbedaan 

kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Keempat, perubahan sosial. 

Soekanto (1990:111) mengatakan pertentangan atau konflik 

mempunyai beberapa bentuk khusus, antara lain sebagai berikut. 

a. Pertentangan pribadi. 

b. Pertentangan rasial. 

c. Pertentangan antara kelas-kelas sosial. 

d. Pertentangan politik. 

e. Pertentangan yang bersifat internasional. 

Fisher dalam (Jamil, 2007:10) menjelaskan  tipe-tipe konflik yaitu 

sebagai berikut. 

a. Tanpa konflik, dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun setiap 

kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar 

keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup damai, bersemangat 

dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan untuk 

mengelola secara kreatif.  

b. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan 

sehingga dapat ditangani secara efektif. 

c. Konflik terbuka adalah yang berakar dalam dan sangat nyata dan 

memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab sebagai 

efeknya. 
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d. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar 

dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang 

dapat diatasi dengan meningkatnya komunikasi. 

 

Sedangkan jenis-jenis konflik terbagi menjadi dua yaitu sebagai 

berikut. 

a. Konflik vertikal atau konflik atas. Yang dimaksud adalah konflik antara 

elit dan massa (rakyat) 

b. Konflik horizontal. Yakni konflik yang tejadi dikalangan massa (rakyat) 

sendiri.  

 

3. Penyelesaian Konflik 

Menurut Soekanto (2006), ada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan yaitu sebagai berikut. 

a. Coercion. Suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan oleh 

karena adanya paksaan. Dimana salah satu pihak berada dalam 

keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. 

b. Compromise. Suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang 

terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu 

penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. 

c. Arbitration. Suatu cara untuk mencapai compromise  apabila pihak-

pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. 
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d. Mediation. Diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal 

perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugas utamanya adalah 

untuk mengusahakan suatu penyelesaian  secara damai. 

e. Conciliation. Suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 

dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan 

bersama. 

f. Toleration. Suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal 

bentuknya. 

g. Stalemate. Suatu akomodasi, dimana pihak-pihak yang bertentangan 

karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik 

tertentu dalam melakukan pertentangannya. 

h. Adjudication. Yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang bersifat 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala 

lainnya dalam masyarakat. Berdasarkan pada data-data yang didapatkan 

serta pemahaman yang berkembang diantara para informan, maka hasil 

penelitian  ini dianalisa dalam bentuk uaraian yang menggambarkan 

keadaan sosial terkait potensi konflik yang terjadi di masyarakat desa 
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Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun terkait 

penerapan CSR PT. Saipem Indonesia.  

 

b. Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral, 

Kabupaten Karimun. Pemilihan lokasi ini sengaja dilakukan dengan alasan 

dikarenakan peneliti melihat bahwa desa ini merupakan desa yang paling 

terdekat dengan PT. Saipem Indonesia, dan seharusnya menjadi sasaran 

utama implementasi CSR perusahaan. Sehingga peneliti melihat 

permasalahan yang menjadi potensi konflik akibat penerapan CSR PT. 

Saipem Indonesia disana. 

 

c. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari informan penelitian yang dapat berupa hasil wawancara 

peneliti kepada informan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian 

ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, 

yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari 
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buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan 

internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

d. Responden penelitian 

Dalam penelitian ini, responden penelitan disebut dengan informan, 

berjumlah 16 orang. Informan yang dipilih adalah penduduk yang memang 

berasal dari desa Pangke Barat atau penduduk yang memang telah lama 

tinggal di Desa Pangke Barat, yaitu minimal telah tinggal di desa ini 

selama 10 tahun, sebelum PT. Saipem Indonesia beroperasi di desa ini. 

Sehingga, informan mengetahui secara jelas bagaimana kondisi desa 

sebelum dan sesudah PT. Saipem Indonesia berdiri  di desa ini. Selain itu, 

karakteristik informan juga ditentukan berdasarkan umur, tingkat 

pendidikan dan pekerjaan. 

 

e. Teknik dan alat pengumpulan data 

Adapun teknik dan alat pengumpul data yaitu berupa wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi  adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian, 

observasi diklasifikasikan menjadi dua cara yaitu cara berperan serta 

dan tidak berperan serta. Dalam penelitian  ini yang  diamati tentunya 

adalah masyarakat, beserta kesehariannya, seperti bagaimana mereka 



15 

 

 
 

bekerja, kegiatan atau aktivitas untuk mengisi waktu luang,  serta 

interaksi antar sesama masyarakat.   

Selain itu, yang menjadi pengamatan peneliti adalah  masalah 

pemanfaatan bantuan dari PT. Saipem Indonesia, apakah memang 

bantuan yang telah diberikan perusahaan bermanfaat dan masih 

digunakan masyarakat desa Pangke Barat. Pengamatan lain juga 

terkait dengan program-program sustainability  PT. Saipem Indonesia, 

seperti program kursus bahasa Inggris, program pelatihan kerja serta 

pelatihan keselamatan apakah memang masih berjalan hingga saat ini 

atau tidak, serta pengamatan terhadap aktifitas perusahaan yang 

berdampak langsung pada masyarakat desa Pangke Barat. 

 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan 

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 

topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung 

dan berulang-ulang. Wawancara langsung dan mendalam dengan 

menggunakan instrument penelitian berupa interview guide. Interview 

guide berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka yang 

digunakan untuk menjadikan wawancara yang dilakukan agar lebih 

terarah bertujuan menggali informasi yang akurat dari informan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai penunjang penelitian penulis, 

dimana dalam dokumentasi ini dapat melihat, mengabadikan gambar 

dilokasi penelitian. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berbentuk catatan berupa hasil-hasil 

wawancara,  serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, seperti dokumen profil desa, serta dokumen bentuk program 

sustainability perusahaan. 

 

f. Teknik analisa data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model yang telah 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 

2009:246). 

Reduksi data adalah merupakan proses merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang didapatkan 

berdasarkan penelitian di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap penelitian tahap selanjutnya. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dengan membuat uraian singkat, bagan, maupun 

hubungan antar kategori. Tetapi yang sering dilakukan untuk menyajikan 
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data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi, 

sehingga memudahkan memahami apa yang terjadi di lapangan dan 

merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.  

Kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga analisis data 

penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan mengalami perubahan  apabila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Tetapi jika  kesimpulan awal ternyata valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses mengecek kebenaran data 

awal yang diperoleh, dengan melakukan penelitian kembali di lapangan 

merupakan proses verifikasi data. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. 

 

D. PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur, Pendidikan dan Pekerjaan. 

No Informan Umur Pendidikan Pekerjaan 

1. E.F. 50 tahun SMA Pegawai 

2.  S.L. 61 tahun SD Wiraswasta 

3 Y.K 63 tahun SMP Nelayan 

4 A.R. 64 tahun  SD Wiraswasta 

5 N.H. 53 tahun Tidak tamat SD Nelayan 

6 A.Z. 55 tahun  Tidak tamat SD Nelayan  

7 I.M. 63 tahun  SMP Wiraswasta 

8 E.N. 33 tahun SD IRT 

9 R.M. 40 tahun SMP Pegawai 

10 S.N. 24 tahun SMA Perusahaan  

11 F.T. 58 tahun SD IRT 

12 R.L. 54 tahun SD Wiraswasta 
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13 Y.R. 52 tahun SMP Wiraswasta 

14 N.I. 55 tahun SMA Pegawai 

15 D.T. 43 tahun Perguruan Tinggi Perusahaan 

16 E.V. 30 tahun SMA Pegawai 

 

b. Analisa Data 

1. CSR PT. Saipem Indonesia 

PT. Saipem Indonesia adalah salah satu perusahaan yang 

berusaha menjalankan tanggungjawab sosialnya. Tetapi dalam hal ini, 

PT. Saipem Indonesia tidak menggunakan nama CSR untuk program 

tanggungjawab sosial perusahaan mereka, melainkan “Sustainability”. 

Sustainability dapat didefinisikan sebagai satu set tindakan dan inisiatif 

yang kompleks, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

baik dan mendukung PT. Saipem Indonesia yang berada di lokasi 

mereka, dengan cara memastikan bahwa pengembalian investasi 

perusahaan tetap melibatkan masyarakat lokal juga. Berdasarkan 

keterangan yang diperoleh dari kordinator sustainability PT. Saipem 

Indonesia, diketahui bahwa salah satu fokus sustainability perusahaan 

adalah masalah pendidikan, yang merupakan bagian dari program 

“investasi hari ini, untuk rekruitmen di masa yang akan datang”.  

Hal ini dibuktikan perusahaan dengan diadakannya pelatihan-

pelatihan, magang (training), yang telah dilaksanakan dengan maksud 

untuk memilih, melatih dan merekrut berbagai pekerja seperti tukang 

las, perencana, teknisi dan staf yang dibutuhkan oleh Saipem untuk 

kegiatan sehari-hari. Dikatakan oleh kordinator sustainability PT. 
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Saipem Indonesia Karimun Branch bahwa pelatihan dan training ini 

juga membuka peluang untuk anak-anak tempatan.  

Perhatian khusus PT. Saipem juga difokuskan pada sekolah-

sekolah yang berada dekat dengan lokasi perusahaan, seperti Sekolah 

Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di desa 

Pangke. Untuk SD dan SMP Pangke telah dilaksanakan  pelatihan 

keselamatan dijalan raya yang diikuti oleh siswa dan siswi yang 

bersekolah di sekolah itu. Bahkan untuk menunjang kegiatan ini, PT. 

Saipem Indonesia juga membuat jalan serta garis-garis penyebrangan 

(zebra cross), memasang rambu-rambu jalan, di depan SD dan SMP di 

desa Pangke. PT. Saipem Indonesia juga telah memberikan beberapa 

unit komputer untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di 

desa Pangke. 

Selain itu, PT. Saipem Indonesia juga mendirikan kursus bahasa 

inggris, yang berlokasi di Kampung Ambat, Pangke Barat. melihat 

bahwa, ketika proses perekruitan tenaga kerja lokal, kebanyakan 

mereka gagal pada saat wawancara karena kurangnya kemampuan 

bahasa inggris. Pada saat memperingati, hari lingkungan hidup 

PT.Saipem Indonesia membuka pengolahan sampah petama di desa 

Pangke, yang dihadiri instansi terkait juga seluruh masyarakat desa 

Pangke dan Pangke Barat. PT. Saipem Indonesia memberikan bantuan 

mesin kompos, dalam rangka kerjasama antara perusahaan dan 
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masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah organik yang setiap hari 

dihasilkan perusahaan dan masyarakat. 

 

2. Potensi Konflik 

Potensi konflik yang terjadi adalah sebagai berikut. 

a. Perbedaan akses terhadap kekuasaan. 

Beberapa orang di desa Pangke Barat dianggap masyarakat 

tahu banyak informasi tentang CSR PT. Saipem Indonesia, berupa 

program, bantuan,  serta distribusi ganti rugi yang diberikan 

perusahaan. Diantaranya adalah aparatur desa, yang sering bertemu 

dengan pihak perusahaan, tokoh-tokoh masyarakat, serta ketua-

ketua kelompok, seperti ketua kelompok nelayan. sehingga, ketika 

kebanyakan masyarakat tidak mengetahui seputar CSR serta 

bantuan dari perusahaan, muncullah prasangka bahwa, oarang-

orang penting yang ada di desa ataupun mereka yang memiliki 

kedekatan dengan orang-orang tersebutlah yang tahu banyak  

tentang program CSR perusahaan serta mendapatkan bantuan dari 

perusahaan. 

 

b. Berkurangnya  sumber daya perikanan di seputaran kawasan laut 

yang saat ini menjadi lokasi PT. Saipem Indonesia. 

Kegiatan pendalaman alur dan pasir laut telah menyebabkan 

para nelayan tidak bisa lagi melakukan penangkapan ikan dan 
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udang di lokasi tersebut, yang juga berpengaruh terhadap 

pendapatan mereka. Padahal, sebelumnya lokasi itu menjadi tempat 

yang banyak terdapat ikan dan udang, sehingga masyarakat akan 

sangat mudah mendapatkan tangkapan, tanpa perlu menunggu 

musim-musim tertentu dan berlayar ketempat yang lebih jauh. 

 

c. Besaran ganti rugi yang diberikan perusahaan dianggap masyarakat 

tidak sesuai dengan kerugian mereka. 

Sebagai bentuk tanggungjawab PT. Saipem Indonesia 

terhadap operasi perusahaan yang menyebabkan terganggunya 

aktivitas para nelayan, serta menjawab tuntutan masyarakat, maka 

perusahaanpun memberikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi, 

ganti rugi yang diberikan, dirasa tidak sebanding dengan kerugian 

mereka dan tidak mencukupi, sehingga para nelayan melakukan 

tuntutan kembali. 

 

d. Perbedaan persepsi di masyarakat mengenai bantuan perusahaan. 

Perbedaan persepsi ini terkait dengan pandangan sebagian 

masyarakat, khususnya para nelayan, bahwa, yang namanya 

bantuan itu harusnya berbentuk uang  Keinginan sebagian 

masyarakat yang menginginkan jika bantuan yang diberikan PT. 

Saipem itu berbentuk uang, agar mereka bisa menggunakan uang 
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itu untuk untuk keperluan lain yang tidak bisa dibayarkan dengan 

barang. Sedangkan, PT.Saipem Indonesia dalam hal ini lebih 

banyak memberikan bantuan berupa barang-barang, karena 

dianggap bisa jauh lebih bermanfaat, serta tidak dipergunakan 

untuk hal-hal yang tidak perlu.  

 

e. Perspektif psikologis yang berhubungan dengan rasa solidaritas. 

Kedekatan hubungan yang terjalin antara sesama 

masyarakat desa Pangke Barat, merupakan bentuk solidaritas yang 

ada di antara mereka. Ini tercermin dari rasa saling ingin membantu 

yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangke Barat, serta tokoh 

masyarakat untuk tetap berupaya mengusahakan agar anak-anak 

tempatan, tetap bisa bekerja di PT. Saipem Indonesia dan 

mengusahakan agar PT. Saipem Indonesia tetap berkomitmen 

untuk perkembangan desa. Keinginan untuk saling membantu yang 

ada diantara mereka karena ada rasa solidaritas, dimana ada 

kesamaan yang dirasakan oleh Kepala Desa ketika belum menjabat, 

masih menjadi bagian dari masyarakat,  dan masih bekerja di 

perusahaan.  

 

f. Interaksi  

Interaksi antara kelompok sosial di masyarakat, dimana 

interaksi yang dilakukan oleh perusahaan sering kali pada orang-
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orang tertentu, serta kelompok tertentu. Artinya, jika ada 

pembicaraan terkait masalah perusahaan, tidak semua masyarakat 

bisa ikut terlibat, melainkan hanya pihak-pihak tertentu saja yang 

memang dianggap mempunyai kepentingan untuk itu. Tidak 

tersampaikannya berbagai informasi mengenai CSR perusahaan ke 

seluruh masyarakat desa Pangke Barat membuat, sebagian 

masyarakatpun pada akhirnya tidak mengetahui ada bantuan serta 

program-program perusahaan di desa mereka. 

 

E. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Program-program yang dilakukan oleh PT. Saipem Indonesia 

ternyata belum mampu menjadi program yang  berkelanjutan di 

masyarakat, dan masih dalam lingkup pemberian bantuan yang masih 

bersifat charity. Seperti yang diketahui bahwa, program sustainability PT. 

Saipem Indonesia pada akhirnya berhenti ditengah jalan, sebelum mencapai 

tujuan yang diharapkan dari diberlakukannya program tersebut. Dalam  hal 

pemberian bantuan pun, yang seharusnya menjadi hal yang positif, ternyata 

justru menyingkap beberapa hal yang dapat menjadi potensi terjadinya 

konflik di masyarakat desa Pangke Barat. diantaranya terkait masalah akses 

kekuasaan, besaran ganti rugi, serta interaksi, yang membuat berbagai hal 

terkait pemberian bantuan tidak tersampaikan secara merata di masyarakat 
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b. Saran 

Diharapkan kepada semua stakeholder baik itu aparat desa terkait, 

pemerintah,  pihak perusahaan maupun masyarakat agar dapat bekerjasama 

dan menjalin interaksi yang baik. Serta melakukan pengawasan serta 

evaluasi program sustainability agar program tersebut dapat terus berjalan, 

berkelanjutan, bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat desa 

Pangke Barat. Pemberian bantuan juga harus melewati tahap pemetaan 

sosial, agar, bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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