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PRAKATA 

  

Lahan-basah adalah salah satu sumber daya alam di dalam wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber daya alam ini rentan terhadap 

perubahan, padahal keberadaannya harus lestari agar dapat 

mendukung kehidupan sebagian masyarakat yang dapat dikatakan 

bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam ini. 

Universitas Lambung Mangkurat ikut bertanggung jawab 

terhadap kelestarian lahan-basah. Sebagai lembaga pendidikan 

tinggi, universitas ini tidak hanya harus mengenal secara mendalam 

karakteristik lahan-basah, tetapi juga harus memberi pahaman 

kepada masyarakat bahwa lahan-basah harus diperlakukan secara 

bijak agar memberi manfaat terus menerus.  

Seminar adalah sebagian bentuk tanggung jawab universitas. 

Penyelenggaraannya harus berkesinambungan, karena ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni terus berkembang dan masyarakat 

yang bersentuhan dengan lahan-basah pun terus silih berganti, baik 

secara personal maupun generasi.     

Banyak pihak ikut berperan dalam penerbitan buku ini. 

Rektor Universitas Lambung Mangkurat terus menerus 

mengingatkan tugas dan kewajiban sivitas akademik terhadap 

masyarakat. Para penulis atau penyaji dalam seminar memberi 

pandangan dan gagasan terkait dengan karakteristik lahan-basah dan 

perlakuan yang seharusnya diberikan terhadap lahan-basah. Para 

peserta seminar memberi masukan yang sangat berarti untuk 

melengkapi pandangan dan gagasan itu. Para staf Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 

Lambung Mangkurat memfasilitasi pertemuan para penulis dan para 

peserta seminar. Untuk hal itu semua, kami menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih. 

 Semoga buku ini bermanfaat. 

 

 
 Mochamad Arief Soendjoto 

 Dharmono 
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SAMBUTAN REKTOR *
) 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unlam 

(Bpk. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.) 

Bapak/Ibu Narasumber dan para peserta seminar pada hari ini yang 

berbahagia   

Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan 

ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan-Nya kita masih 

diberi kesehatan guna berhadir di ruangan ini dalam rangka 

mengikuti seminar dengan tema “Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah”. Shalawat dan salam semoga 

tercurah ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan kerabat beliau hingga akhir zaman. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya 

menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang tidak bisa 

berhadir di ruangan ini, karena pada hari ini beliau sudah masuk ke 

Asrama Haji dalam rangka persiapan melaksanakan Ibadah Haji 

1436 H. Tentu harapan dari Bapak Rektor, kami mohonkan doa 

kepada bapak/ibu semua. Mari kita doakan semoga beliau selalu 

dalam kesehatan, keselamatan dan melaksanakan ibadah hajinya 

mendapatkan nilai haji yang mabrur. 

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat 

ke-57 tentunya merupakan dambaan bagi kita seluruh sivitas 

akademika, Unlam akan menjadi Universitas terkemuka dan berdaya 

saing. Melalui kegiatan seminar ilmiah inilah kita terus berpacu 

dengan waktu memberikan sumbangsih pemikiran, dan tindakan 

demi mewujudkan cita-cita itu. 

Secara khusus, saya ingin menyambut dan mengucapkan 

terima kasih kepada narasumber. Apresiasi dan terima kasih yang 

setinggi-tingginya pula saya sampaikan kepada seluruh peserta yang 

berhadir dan berpartisipasi dalam seminar ini. Seminar ini adalah 

wujud pengabdian dan kepedulian kita untuk memperoleh banyak 

pemikiran-pemikiran terkait dengan potensi dan peluang Provinsi 

Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan sumber daya alam, 

termasuk di dalamnya lahan-basah yang sangat potensial. 
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Kalimantan Selatan memiliki daerah rawa. Dengan 

demikian, bukan kebetulan Unlam memilih lingkungan lahan-basah 

sebagai arena ilmiah utama untuk penelitian dan pengembangan atau 

center of excellence Unlam yang sebelumnya dikenal dengan istilah 

PIP (Pola ilmiah Pokok). Kehadiran kita bersama di sini untuk 

membicarakan berbagai isu strategis di bidang lahan-basah dalam 

seminar kali ini dengan tema Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah. Isu restorasi dan konservasi 

lahan-basah telah mendapat perhatian dan banyak pihak mulai dari 

akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, hingga aktivis 

lingkungan. Berbagai kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari lahan-

basah, antara lain energi, pangan, dan keseimbangan kelestarian 

lingkungan.  

Unlam berkomitmen melakukan pertemuan ilmiah secara 

berkala dalam bentuk kegiatan seminar. Satu bagian dari seminar 

yang berupa seminar international telah dilaksanakan sejak tahun 

2012 melalui Lembaga Penelitian Unlam. Berkaitan dengan itu, 

peran fakultas sangat penting. Fakultas tidak hanya menghasilkan 

lulusan, tetapi juga menyediakan narasumber dalam menjalin 

jaringan dengan akademisi, ilmuwan, dan peneliti berbagai institusi 

di dalam negeri dan berbagai belahan dunia. Pada sisi lain, Unlam 

perlu membahas kemungkinan membangun pusat penelitian di 

lahan-basah dengan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. 

Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada panitia atas 

kerja kerasnya yang akhirnya membuat seminar ini terlaksana. Dan 

saya berharap kegiatan ini sukses. Pada akhirnya dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dalam rangka 

Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat ke-57 tahun 2015 

pada hari Rabu, tanggal 16 Seminar 2015 dengan tema Potensi, 

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah, saya 

nyatakan resmi di buka. 

Demikian, dari saya. Saya akhiri, wassalamu’alaikum wa 

rahmatullahi wa barakatuh.  
 

 

 

 

*) Sambutan Rektor pada Pembukaan Seminar ini disampaikan oleh Wakil Rektor II. 
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3 
KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI 

KECAMATAN GAMBUT DAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM 

IMPLEMENTASINYA 
 

 

H. Asmu’i 
1*

, Varinia Pura D. 
1
   

 
1) Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Hasan 

Basry, Banjarmasin 70123 

 

*) surel: asmoei.fisip@gmail.com 

 

 

Abstrak: Kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Gambut adalah kemiskinan 

yang diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dan lembaga-

lembaga lainnya untuk menyejahterakan masyarakat. Kondisi 

masyarakat kecamatan ini perlu perhatian khusus dari pihak 

swasta, dalam hal ini perusahaan. Kecamatan Gambut selama ini 

seakan luput dari perhatian pihak perusahaan, padahal dilihat dari 

kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, masyarakat 

kecamatan ini sangat membutuhkan bantuan berupa CSR dari 

perusahaan. Terdapat kendala dalam pemberian bantuan CSR. 

Perusahaan tidak secara penuh mengidentifikasi daerah mana saja 

yang membutuhkan CSR. Perusahaan hanya terfokus pada daerah 

yang mengirimkan proposal permohonan bantuan saja. Selain itu, 

perusahaan juga lebih mengutamakan memberi bantuan kepada 

masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sementara daerah lain 

yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan terabaikan. 

 

Kata kunci: Gambut, kemiskinan, perusahaan, tanggung jawab sosial 

 

 

3.1  Pendahuluan 

Kemiskinan adalah masalah yang terus menerus ditangani oleh 

pemerintah dengan berbagai cara dan pendekatan. Kemiskinan 

yang terjadi di masyarakat menurunkan tingkat standar kesehatan 

pada masyarakat. Selanjutnya penurunan standar kesehatan 

berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti angka 

kematian, kekurangan gizi, dan pola hidup tidak sehat. Untuk 

mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah diharapkan dapat 
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bekerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan dan 

akademisi. Salah satu kegiatan dalam kerjasama pemerintah daerah 

dengan perusahaan adalah merencanakan dan melaksanakan 

program tanggungjawab sosial (corporate social responsibility, 

CSR), agar tercipta pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development).  Melalui kegiatan ini perusahaan dapat berperan 

serta mengurangi tingkat kemiskinan antara lain melalui 

peningkatan standar kesehatan pada masyarakat.  

Indeks keparahan kemiskinan, baik di daerah perkotaan 

maupun perdesaan cenderung meningkat. Keberadaan perusahaan 

tidak boleh membuat kesenjangan antara perusahaan dan 

masyarakat sekitar. Perusahaan seharusnya mengarahkan strategi 

dan tanggung jawab sosialnya untuk membantu mengurangi 

kemiskinan sebagai langkah mengatasi kesenjangan. Perusahaan 

dapat secara langsung berpartisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui program-program yag mengarah pada 

peningkatan ekonomi masyarakat lokal (sekitar perusahaan). Hal 

ini selaras dengan salah satu program MDGs (Millenium 

Development Goals), yakni pengentasan atau penghapusan 

kemiskinan.  

Penelitian ini memfokus pada masyarakat yang bermukim 

di daerah lahan-basah, karena persoalan kesehatan merupakan 

persoalan potensial dan menjadi momok bagi masyarakat di daerah 

lahan-basah. Kondisi lingkungan yang didominasi oleh sungai dan 

rawa serta-merta menjadi persoalan tersendiri dalam hal 

kebersihan dan kesehatan. Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar 

potensial diteliti, karena lahannya berupa lahan rawa gambut dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor kesehatan harus 

ditingkatkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan (tahun kedua) 

yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun pertama 

penelitian terkait dengan identikasi data lapangan untuk 
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perancangan model CSR, tahun kedua tentang implementasi model 

CSR, dan tahun ketiga tentang evaluasi model CSR. 

 

3.2  Tinjauan Pustaka  

Kemiskinan di pedesaan sebenarnya bukan hal baru atau fenomena 

ekslusif yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Fenomena 

kemiskinan di pedesaan dapat dikaji dalam perspektif struktur 

kemiskinan, suatu kondisi pemilikan akses barang dan jasa yang 

tidak merata di antara setiap individu anggota masyarakat, 

sehingga ada yang berada dalam posisi amat sangat miskin, atau 

miskin seperti orang kebanyakan, atau dekat miskin, atau bahkan 

sebaliknya, sudah jauh dari garis kemiskinan sehingga lebih tepat 

untuk dimasukkan dalam klasifikasi orang berpunya atau orang 

kaya (Sarman, 1996). 

Kemiskinan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu 

kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah 

(natural poverty) ialah kemiskinan yang timbul akibat sumber-

sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat 

perkembangan teknologi yang sangat rendah. Dengan kata lain, 

ada sumbangan faktor lingkungan alam yang menyebabkan 

kemiskinan itu terjadi. Sebaliknya, kemiskinan buatan (artificial 

poverty) lebih berkaitan dengan perubahan-perubahan ekonomi, 

teknologi, dan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat 

pedesaan itu sendiri. Dalam kemiskinan buatan, kelembagaan-

kelembagaan yang ada mengkondisikan anggota atau kelompok 

masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas 

secara merata. Dengan kata lain, ada semacam struktur yang 

menyebabkan kemiskinan itu sampai terjadi. Oleh sebab itu, 

gejalanya sering diidentifikasi sebagai “kemiskinan struktural”.  

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen 

Pertanian (1995) pada tujuh belas propinsi di Indonesia 

menyimpulkan enam faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, 
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yaitu 

1) rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan 

dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka 

ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya 

pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya 

keterampilan, dan besarnya jumlah anggota keluarga, 

2) rendahnya sumber daya fisik yang ditunjukkan oleh rendahnya 

kualitas dan aset produksi serta modal kerja, 

3) rendahnya penerapan teknologi yang ditandai oleh rendahnya 

penggunaan input mekanisasi pertanian, 

4) rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan rendahnya 

potensi fisik dan infrastruktur wilayah, 

5) kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah 

terkait dengan investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan, 

6) kurangnya peranan kelembagaan yang ada. 

CSR pada umumnya sering disamakan dengan istilah social 

responsibility, corporate social responsibility, corporate 

citizenship, dan business citizenship, tetapi hingga saat ini belum 

ada definisi yang seragam tentang hal itu. Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 menyebut aturan Tanggung Sosial dan Lingkungan 

pada Bab V pasal 74.  

Sekalipun tidak dengan jelas dikemukakan di dalam 

Penyelesaian Pasal 74 UUPT, tetapi dapat dipastikan bahwa yang 

dimaksudkan  oleh pembuat undang-undang dengan ”tanggung 

jawab sosial dan lingkungan” tidak lain adalah social and 

environmental responsibility atau corporate social responsibility. 

Bunyi lengkap Pasal 74 tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseorangan 
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yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya ditujukan 

pada daerah di sekitar perusahaan saja, tetapi bisa juga di daerah 

lain yang memerlukannya. Berdasarkan pada kriteria yang 

disajikan pada Tabel 3.1 (Yusuf dalam Hadi, 2011), perusahaan 

(atau dalam tabel disebut dengan pabrik) bisa memberikan bantuan 

dalam rangka implementasi program CSR ke daerah mana saja, 

sekalipun jauh dari lokasi perusahaan atau pabrik tersebut.  

 

 
Tabel 3.1. Kriteria daerah tujuan CSR 

 

Ring Lokasi Dampak Operasi Keterangan 

I 0-500 m dari pabrik Terkena dampak langsung Desa yang berhimpitan dengan 
pabrik 

II 501-1000 m dari 

pabrik 

Potensi terkena dampak 

langsung 

Desa di sekitar pabrik di luar 

ring I 

III 1001-1500 m dari 
pabrik 

Tidak terkena dampak 
langsung 

Kecamatan di sekitar pabrik 

IV Lebih dari 1500 m Tidak terkena dampak 

langsung 

Seluruh wilayah di luar ring I 

dan II 

 

 

Banyak yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 

asosiasi yang telah terlibat dalam CSR. Grup-grup produsen besar 

seperti Shell, Nike, Adidas, Body Shop dan grup-grup distribusi 

seperti Carrefour, Auchan, C & A, Ikea memiliki kode sendiri dan 

dalam beberapa hal bermitra dengan sejumlah LSM. 

Purwanto & Sulistyastuti (2012) menjelaskan secara 
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komprehensif enam faktor yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan publik, yaitu  

1) kualitas kebijakan yang antara lain menyangkut kejelasan 

tujuan dan kejelasan implementer atau penanggung jawab 

implementasi. 

2) kecukupan input kebijakan, terutama anggaran yang memadai 

untuk mencapai tujuan kebijakan. Besarnya anggaran yang 

dialokasikan terhadap suatu kebijakan menunjukkan seberapa 

besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan 

dipecahkan oleh kebijakan tersebut.  

3) ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan 

kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Instrumen 

dapat berupa pelayanan publik gratis (misalnya untuk 

mencapai tujuan MDGs yang berkaitan dengan peningkatan 

angka melek huruf) atau dengan memberikan hibah barang-

barang tertentu (misalnya memberikan peralatan bengkel 

kepada para pemuda yang sudah diberi pelatihan keterampilan, 

agar dapat memulai berwirausaha).  

4) kapasitas implementer, yaitu struktur organisasi, dukungan 

sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan 

sebagainya. Struktur organisasi yang terlalu hierarkis akan 

menghambat proses implementasi. Selain itu, juga diperlukan 

koordinasi yang baik antarpersonel maupun antarlembaga yang 

mengimplementasikan suatu kebijakan.  

5) karakteristik dan dukungan kelompok sasaran yang terkait 

dengan apakah kelompok sasaran itu individu atau kelompok, 

laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak, dan seterusnya. 

Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat 

berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap 

proses implementasi.  

6) kondisi lingkungan kebijakan publik, yaitu realitas di luar 

kebijakan publik yang memengaruhi kebijakan publik 

(Anderson dalam Nugroho, 2012). Lingkungan kebijakan 
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tersebut terdiri atas delapan konteks (Nugroho, 2012), yaitu 

politik, budaya dan nilai-nilai, ekonomi, teknologi, sosial dan 

demografi, sejarah, alam (iklim), dan kebijakan lain.  

Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan publik, hal yang perlu juga dilihat adalah 

keluaran kebijakan (policy output) yang berkenaan dengan 

konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran 

akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, 

subsidi, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu 

kebijakan publik. Menurut Ripley (dalam Purwanto & 

Sulistyastuti, 2012), policy output dapat dilihat dari beberapa hal.  

1. Akses untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang 

diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Akses 

berarti kemudahan kelompok sasaran untuk mengontak 

implementer atau orang- orang yang bertanggung jawab dalam 

proses implementasi kebijakan tersebut, jika mereka 

membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. 

Akses juga mengandung pengertian bahwa tidak terjadi 

diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan 

tersebut.  

2. Cakupan (coverage) digunakan untuk menilai seberapa besar 

kelompok sasaran yang telah dijangkau oleh kebijakan publik 

yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk 

mengukur cakupan adalah:  

a) menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran, dan  

b) membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok 

sasaran yang sudah terlayani terhadap total kelompok 

target. 

3. Frekuensi, yaitu seberapa sering kelompok sasaran memeroleh 

layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. 

Semakin tinggi frekuensi layanan, semakin baik implementasi 

kebijakan atau program tersebut. Frekuensi layanan juga 
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sangat penting dan relevan untuk melihat keberhasilan 

implementasi program yang ditujukan implementer kepada 

kelompok sasaran. 

4. Bias, indikator yang digunakan untuk menilai apakah 

pelayanan yang diberikan oleh implementer menyimpang dari 

kelompok sasaran kepada kelompok masyarakat bukan-sasaran 

atau kelompok masyarakat yang tidak eligible menikmati 

bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan pemerintah 

melalui suatu kebijakan atau program.  

5. Ketepatan layanan (service delivery), pemenilaian apakah 

pelayanan yang diberikan dalam implementasi program 

dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting 

untuk menilai output program yang memiliki sensitivitas 

terhadap waktu. Artinya, keterlambatan implementasi program 

akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program.  

6. Akuntabilitas, digunakan untuk menilai apakah tindakan para 

implementer dalam menjalankan tugas (menyampaikan 

kebijakan kepada kelompok sasaran) dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak. Akuntabilitas ini juga 

menyangkut apakah ada pengurangan hak-hak kelompok 

sasaran dan apakah tindakan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan.  

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan, yaitu mengukur 

apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang 

diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan 

kebutuhan mereka atau tidak.  

 

3.3  Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang melihat 

bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Penelitian merujuk 

pada “cara-cara” mempelajari berbagai aspek kualitatif, mulai dari 

kehidupan sosial yang mencakup ragam dimensi sosial dari 
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tindakan (actions) dan keadaan (circumstances) hingga proses 

(processes), dan peristiwa (events) sebagaimana dimengerti oleh 

subjek dan berdasarkan konstruksi dan makna yang 

diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial (social 

practices).  

Metode kualitatif memperlakukan teori dan metode sebagai 

isu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, metode tidak 

hanya penting untuk menuntun bagaimana data dikumpulkan, 

tetapi juga bagaimana data hendak dianalisis.  Dengan kata lain, 

metode kualitatif tidak hanya merujuk pada logika yang mengatur 

prosedur (the logic of procedure), tetapi juga logika analisis (the 

logic of analysis).  Membangun integrasi di antara teori, metode, 

dan data adalah tujuan dari penelitian kualitatif (Sparringa, 2006). 

Menurut Moleong (2006), metode kualitatif dimanfaatkan untuk 

(antara lain)  

1) memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang 

dihadapi seseorang,  

2) memahami isu-isu yang sensitif,  

3) meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti 

melalui penelitian kuantitatif, dan  

4) memberi kesempatan pada peneliti yang bermaksud meneliti 

sesuatu secara mendalam. 

 Alasan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah 

menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan dan apa saja yang 

dirasakan oleh masyarakat petani Kecamatan Gambut. Persepsi 

dan harapan masyarakat tentang kesehatan misalnya, tidak dapat 

ditangkap melalui kacamata kuantitatif. Persoalan persepsi 

tentunya berkaitan dengan kemampuan individu untuk memaknai 

yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak dapat diwakili 

oleh angka. Oleh sebab itu penelitian secara mendalam dirasakan 

perlu dan untuk itu pendekatan penelitian kualitatif dipilih. 
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 Subyek penelitian adalah masyarakat petani Kecamatan 

Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek 

atau informan ditetapkan dengan purposive. Dengan kalimat lain, 

subjek atau informan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian. Subjek dalam hal 

ini adalah Camat Gambut, semua Lurah/Pembakal (Kepala Desa) 

di Kecamatan Gambut, Kepala dan pegawai Puskesmas Gambut, 

serta masyarakat petani Gambut. Kriteria subjek antara lain (1) 

subjek tersebut bersedia diwawancarai dan (2) subjek mengerti 

persoalan yang diteliti 

Data primer diperoleh secara langsung dari para informan 

melalui wawancara secara terbuka (depth interview) dengan 

pedoman wawancara serta observasi keadaan Kecamatan Gambut 

serta perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data 

juga diperoleh secara langsung melalui Focus Group Discussion 

(FGD) para pemangku kepentingan (stakeholder) di mayarakat. 

Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait pada tingkat 

provinsi, kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, kantor badan 

pusat statistik, dan profil kecamatan Gambut  melalui teknik 

dokumentasi.  

 Data dianalisis deskriptif kualitatif terkait dengan masalah 

dan peran program tanggungjawab sosial perusahaan dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat daerah lahan-basah. Prosedur 

atau prosesnya sebagai berikut. Pertama, pemberian nama 

fenomena. Peneliti menghitung data mentah dan agar cukup 

berarti, dibutuhkan konseptualisasi data sebagai langkah awal 

analisis.  Melalui cara ini ide, peristiwa, nama, atau sesuatu yang 

mewakili fenomena ditetapkan secara konkret. Kedua, 

pengkategorian temuan. Konsep yang masuk selama proses 

wawancara dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan 

kesamaan fenomena. Fenomena diwakili oleh sebuah kategori 

yang diberi nama konsep, walaupuan nama ini lebih abstrak dari 

yang diberikan pada konsep-konsep yang dikelompokkan menurut 
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fenomena. Kategorisasi mewakili kekuatan konsep, sebab kategori 

itu mampu untuk memenuhi kelompok-kelompok konsep atau sub-

sub kategori. Ketiga, pemberian nama kategori. Langkah ini sangat 

penting. Untuk menamakannya, dipergunakan kata atau kalimat 

dari sumber informasi yang mudah diingat disertai penjelasan 

gambaran anda kepada mereka. Istilah yang seringkali dipakai 

dalam metode ini disebut kode “in vivo” (Strauss & Corbin, 1997). 

 

3.4  Temuan dan Analisis Data 

Bagaimana kondisi penduduk yang notabene petani di Kalimantan 

Selatan, khususnya Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar? 

Kondisinya tidak berbeda dengan daerah di Jawa yang mayoritas 

penduduknya petani. Penduduk ini tergolong miskin. Hal ini tentu 

patut diberi perhatian, karena hasil beras dari Kecamatan Gambut 

punya andil besar dalam penyuplaian atau pemenuhan kebutuhan 

beras di Kalimantan Selatan.  

 Bisa dikatakan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan 

Gambut merupakan kemiskinan “buatan”, kemiskinan yang tidak 

disebabkan oleh faktor alam. Kemiskinan di kecamatan ini adalah 

akibat ketidakmampuan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya 

untuk menyejahterakan masyarakat. Contohnya adalah sarana 

kesehatan dan kebersihan yang jauh dari memadai, tingkat 

pendidikan masyarakat rendah, pembangunan sarana dan prasarana 

desa tidak memadai, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk 

“kelalaian” pemerintah serta lembaga lainnya dalam membangun 

serta menyejahterakan masyarakat di kecamatan ini. 

Akan tetapi tidak serta-merta pemerintah bertanggung 

jawab secara penuh atas kemiskinan yang terjadi di Kecamatan 

Gambut. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 

mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Artinya, pihak swasta juga memiliki  kewajiban 
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atau tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat. Hal ini 

yang kerap kali dikumandangkan dalam isu governance, yaitu 

kerjasama penuh pihak pemerintah,  swasta, dan masyarakat. 

Istilah tanggung jawab yang digunakan adalah social 

responsibility, corporate social responsibility, corporate 

citizenship, dan business citizenship. Hingga saat ini belum ada 

definisi yang seragam tentang CSR. Pemahaman  tentang  CSR  

pada  umumnya berkisar pada tiga hal pokok. Pertama, peran 

perusahaan bersifat sukarela (voluntary). Perusahaan membantu 

mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan secara bebas sesuai 

dengan kehendak perusahaan. Kedua, sebagai institusi profit, 

perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk 

kedermawaman (filantropi) yang tujuannya memberdayakan sosial 

dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan 

eksploitasi. Ketiga, CSR adalah bentuk kewajiban (obligation) 

perusahaan untuk peduli dan mengentaskan krisis kemanusiaan 

dan lingkungan yang terus meningkat (Hadi, 2011).  

 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan aturan 

Tanggung Sosial dan Lingkungan pada Bab V pasal 74. Sekalipun 

tidak dengan jelas dikemukakan di dalam Penyelesaian Pasal 74 

UUPT tetapi dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan oleh 

pembuat undang-undang dengan ”tanggung jawab sosial dan 

lingkungan” tidak lain adalah apa yang di dalam bahasa Inggris 

disebut sebagai ”social and environmental responsibility” atau 

yang disebut juga dengan istilah ”corporate social responsibility” 

yang pemahamannya adalah sebagaimana telah dijelaskan di 

muka. Untuk tujuan pemahaman, bunyi lengkap dari Pasal 74 

tersebut  dapat  dipaparkan sebagai berikut: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseorangan 
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yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Selama ini program CSR dikenal masyarakat sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar 

perusahaan itu ada. Pada perusahaan tambang misalnya, tanggung 

jawab sosial yang diberikan perusahaan hanya berkisar kepada 

masyarakat di sekitar tambang. CSR tentu tidak demikian. 

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya kepada daerah di 

sekitar perusahaan tersebut, tetapi bisa saja dilakukan di daerah 

lain yang memerlukannya.  

Berdasarkan pada Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan atau dalam tabel di atas disebut dengan pabrik bisa 

memberikan bantuan dalam rangka implementasi program CSR ke 

daerah mana saja, sekalipun jauh dari lokasi perusahaan atau 

pabrik tersebut. Contohnya perusahaan Danone yang bermarkas di 

Jakarta, perusahaan ini pernah melakukan program CSR dengan 

sebutan Program Satu untuk Sepuluh (SuS) di Nusa Tenggara 

Timur. Artinya, program CSR yang dicanangkan oleh Danone 

berusaha untuk menjangkau daerah-daerah miskin yang memang 

tidak punya akses untuk kebersihan (dalam hal ini air bersih), 

sekalipun lokasinya jauh dari pabrik atau perusahaan. 

Lalu apa kaitan CSR dengan kemiskinan masyarakat di 

Kecamatan Gambut? Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab 

perusahaan. Kondisi masyarakat Kecamatan Gambut sebenarnya 

perlu perhatian khusus dari pihak swasta, dalam hal ini perusahaan. 

Kewajiban perusahaan yang termaktub dalam Undang-Undang no. 
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40 tahun 2007 dimaksudkan agar perusahaan menyisihkan laba 

yang didapat untuk diberikan kepada masyarakat demi 

kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran 

pihak swasta dalam usaha bersama pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat. Sayangnya, kecamatan gambut 

selama ini seakan luput dari perhatian pihak perusahaan. Padahal 

dilihat dari kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, 

masyarakat di Kecamatan Gambut sangat membutuhkan bantuan 

berupa CSR dari perusahaan.  

Jika merujuk pada referensi tentang CSR, ternyata 

pengertian CSR cukup beragam. Hingga saat ini dikenal istilah 

social responsibility, corporate social responsibility, corporate 

citizenship, dan business citizenship yang juga ternyata belum 

didefinisikan secara seragam. Sebagai konsekuensi logis dari hal 

yang demikian maka pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 

prakteknya di lapangan membuat definisi CSR menurut caranya 

sendiri, sehingga pada akhirnya tidak ada yayasan, LSM, dan 

asosiasi yang  terlibat dalam CSR. Dalam prakteknya, produsen 

besar memiliki kode sendiri dan dalam beberapa hal mereka juga 

bermitra dengan sejumlah LSM. 

 Selain itu pula belum ada kesadaran yang baik (political 

will) dari para pemangku kepentingan (stakeholder) di Provinsi 

Kalimantan Selatan terhadap CSR. CSR masih dianggap seperti 

sebagai berikut. 

1. Suatu peran yang sifatnya sukarela (voluntary), saat suatu 

perusahaan membantu mengatasi permasalahan sosial dan 

lingkungan, sehingga perusahaan memiliki kehendak bebas 

untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. 

2. Disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan 

sebagian keuntungannya untuk kedermawaman (filantropi) 

yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan 

kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.  
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3. CSR sebagai bentuk kewajiban (obligation) perusahaan untuk 

peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan 

lingkungan yang terus meningkat. 

Mengapa Kecamatan Gambut luput dari perhatian 

perusahaan produsen besar di Kalimantan Selatan, seperti PT 

Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, Bank Kalsel, Trakindo, 

Coca Cola? Dua faktor yang memengaruhi implementasinya. 

Faktor pertama dari perusahaan. Perusahaan yang menjalankan 

program CSR pada umumnya tidak secara penuh mengidentifikasi 

daerah yang membutuhkan CSR. Perusahaan hanya terfokus pada 

daerah yang mengirimkan proposal permohonan bantuan saja. 

Selain itu, perusahaan juga mengutamakan memberi bantuan 

kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan tersebut. Daerah 

lain yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan menjadi 

terabaikan. Perusahaan sebenarnya harus bekerjasama dengan 

pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi, untuk merumuskan 

mekanisme CSR yang tepat bagi masyarakat, agar masyarakat 

yang membutuhkan tidak luput dan tidak terbantu.  

Faktor berikutnya berasal dari masyarakat. Masyarakat 

tidak mengetahui CSR. Hal ini terjadi pada masyarakat di 

Kecamatan Gambut. Pada umumnya mereka tidak mengetahui ada 

program CSR dan tidak tahu apa itu CSR. Jangankan masyarakat 

umum, kepala-kepala desa di Kecamatan Gambut sekalipun tidak 

tahu-menahu tentang CSR. Hal inilah yang menyebabkan mereka 

tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada 

pihak perusahaan. Karena tidak ada sosialisasi CSR di Kecamatan 

Gambut, pada akhirnya kondisi mereka tidak berubah. Masyarakat 

relatif jauh dari yang dikatakan sejahtera. Pemerintah tidak bisa 

berbuat banyak dan pihak perusahaan/swasta yang diharapkan 

dapat menyalurkan bantuan tidak mengetahui kondisi masyarakat.  
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3.5  Simpulan 

CSR pada dasarnya dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan. 

Perusahaan memiliki staf yang bertugas melaksanakan program-

program CSR yang telah disetujui oleh perusahaan. Selain itu, 

perusahaan bisa membentuk yayasan yang bertugas untuk 

mengelola atau melaksanakan program CSR milik perusahaan 

tersebut. Perusahaan dapat pula bekerjasama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga lain. Terakhir, 

perusahaan dapat menyerahkan langsung kepada masyarakat untuk 

mengelola atau melaksanakan program CSR. 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi CSR di 

Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan 

Selatan adalah perlunya untuk mengenali kondisi masyarakat yang 

akan dibantu, baik itu kebiasaan, tradisi, pola pikir, tipe, kondisi 

ekonomi, kondisi sosial, maupun kondisi geografisnya. Tentu tidak 

diharapkan bahwa program CSR yang dibuat atau 

diimplementasikan menjadi salah sasaran, salah guna, dan salah 

kelola. Apa yang diinginkan oleh (kelompok) masyarakat belum 

tentu tepat untuk (kelompok) masyarakat itu sendiri. Oleh sebab 

itu, ada baiknya perusahaan memperhatikan berbagai riset tentang 

kondisi masyarakat sebelum mengimplementasikan berbagai 

program CSR-nya. 

 

3.6  Rekomendasi 

Perusahaan-perusahaan besar diharapkan dapat lebih membaca 

kebutuhan masyarakat, tidak sekedar menerima proposal dan 

mengutamakan masyarakat yang wilayahnya dekat dengan lokasi 

perusahaan (Ring 1 dan Ring 2). Program-program untuk 

masyarakat yang berada di Ring 3 dan sangat membutuhkan 

bantuan dapat disinergikan, baik dengan pihak pemerintah maupun 

masyarakat. 

 



 

Prosiding Seminar Universitas Lambung Mangkurat 2015 “Potensi, Peluang, dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah Secara Berkelanjutan”  59 

3.7  Tantangan Kedepan 

Kecamatan Gambut merupakan daerah berlahan-basah yang 

tergolong miskin. Kemiskinan masyarakat berkaitan dengan 

ketidakmampuannya mengakses pendidikan, kesehatan, sosial, dan 

budaya. Tantangan bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat 

dalam peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan kondisi 

masyarakat lahan-basah yang seharusnya diberdayakan. Perlu 

dirumuskan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi geografis 

tanpa menafikan kondisi sosial budaya masyarakat.  
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