
 

 

ABSTRAK 

 
Raden Mia Efrillia: Peranan Program CSR Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Sekitar (Penelitian Tentang Program CSR di PT. Kahatex Desa 

Cijerah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi) 

 

 Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan, tidak semata-mata 

berorientasi kepada keuntungan (profit orientate), tetapi dituntut pula untuk 

memperhatikan masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, dimana 

perusahaan itu berada. Konsep dan ide yang berkaitan dengan hal tersebut, dikenal 

dengan Corporate Sosial Responsibility atau CSR. Salah satu tujuan CSR pada 

perusahaan adalah terwujud komitmen perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang 

dijalankannya, dengan memberdayakan masyarakat sekitar baik dalam aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Begitupun CSR yang ada di PT. Kahatex di Desa 

Cijerah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, melaksanakan programnya 

berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang program tersebut.   

            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program dan kegiatan CSR 

PT. Kahatex Cijerah, pelaksanaannya serta faktor penunjang dan pengambat dalam 

pemberdayaan masyarakat di Desa Cijerah Kecamatan Cimahi Selatan Kota 

Cimahi. 

Secara umum, penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif, dengan 

menekankan pada pemberian gambaran atau melukis jelaskan mengenai gejala-

gejala yang terjadi dimasyarakat  atau peristiwa yang paling aktual. Adapun 

langkah-langkah penelitiannya adalah dari menentukan metode, jenis data, sumber 

data, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data, dan diakhiri dengan 

kesimpulan. 

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada amanat UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara khusus pada 

pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 adalah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan 

itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Dengan UU ini 

kekhawatiran Ferdinant Tonies terjawab, bahwa industri menciptakan individu-

individu yang kurang peduli dengan orang-orang disekitar dan lingkungannya.  

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa program CSR PT. Kahatex di bagi 

dua yaitu ada program untuk lingkungan PT Kahatex sendiri, dalam hal ini para 

karyawan dan  ada program untuk lingkungan masyarakat sekitar Desa Cijerah. 

Program CSR PT. Kahatex yang berkaitan dengan masyarakat Desa Cijerah adalah 

Kahatek Sumbangsih Sosial (donor darah, Satuan Tugas (Satgas); Pencegahan 

Kebakaran; donor darah; pemberantasan sarang nyamuk; Bantuan Sumber Air 

Bersih Sumur Produksi dan Sumur Resapan dan lainnya), kemudian Kahatek Trees 

For Live dan Kahatek Beasiswa. Sedangkan program CSR untuk lingkungan 

karyawan Kahatek sendiri ada dua yaitu program CSR internal (tunjangan 

karyawan; program kesejahteraan karyawan) dan program CSR eskternal 



 

 

(pelatihan, kesehatan, tunjangan kematian dan lainnya). Pelaksanaan program telah 

dilaksanakan dengan baik dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam 

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas. Sedangkan faktor penunjangnya adalah komitmen masyarakat dan 

perusahaan terhadap program CSR PT. Kahatek. Sedangkan penghambatnya 

belum optimalnya menciptakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, 

sehingga sulitnya menjadikan kemandirian di masyarakat. 

 


