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BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

PT Kievit Indonesia adalah perusahaan yang ada pada tahun 2005 

tepatnya bulan Desember mengambil alih asset dari TAA (Tirta Amerta 

Agung) yang berada di Jl. Merpati No. 1 Kel. Mangunsari Salatiga, Jawa 

Tengah Indonesia. Yang telah mulai beroperasi pada tanggal 7 Desember 

2005 setelah adanya Standard Food Ingredient Internasional. Dengan luas 

tanah ± 5 hektar dan luas total luas bangunannya 13.683,18m²., dengan 

jumlah karyawan ± 250 orang.  

PT. Kievit Indonesia adalah grup dari Royal FrieslandCampina 

yang beroperasi sebagai produsen makan dan minuman siap saji yang 

berada di Mappel – Belanda. PT. Kievit Indonesia diambil dari nama 

burung yang hidup di Belanda bagian selatan dan merupakan nama 

keluarga dari pendiri perusahaan. Juga merupakan sebuah peribahasa yang 

ada di Belanda “To Run Like Kievit” yang artinya “Mengerjakan Sesuatu 

dengan Cepat”. Dalam konteks bisnis, Kievit dapat diartikan kebiasaan 

yang berkomisi dengan pekerjaan dan berdedikasi ke teman dan keluarga. 

Selain itu juga memiliki arti bahwa kita bangga akan diri kita sendiri dan 

dalam hubungan yang kuat dengan klien. 

 

4.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.1 Logo PT.Kievit Indonesia 

Arti logo PT.Kievit Indonesia adalah sebuah burung cantik asal 

Belanda yang keberadaanya sudah sangat sedikit didunia. Dapat dikatakan 

burung asal Belanda ini hampir punah dan dilindungi oleh semua pihak. 
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Melihat keadaan tersebut perusahaan ingin turut melindungi keberadaan 

burung tersebut dengan mencantumkan nama dan bentuk burung tersebut 

di logo perusahaan. Diharapkan dengan pencantuman gambar dan nama 

burung dapat mengingatkan kepada seluruh orang-orang untuk sama-sama 

melestarikan burung tersebut dan selalu mengingat akan keberadaan 

burung itu di alam. Pemilihan nama Indonesia diambil karena perusahaan 

ini ada di Indonesia sehingga diberi nama PT.Kievit Indonesia. Lingkaran 

merah yang berada dibelakang burung kievit menandakan symbol 

keberanian dan kebulatan tekat untuk maju dan berkembang. 

4.3 Visi - Misi PT. Kievit Indonesia 

1. PT. Kievit Indonesia berkeinginan untuk menjadi Supplier 

“Encapsuleated Spraydried Ingredients” yang terbaik di dunia dan 

khususnya di tingkat regional Asia. 

2. PT. Kievit Indonesia selalu berusaha menciptakan tantangan baru 

dan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dari per jam 

pengeringan (GPC/dryer hour). 

3. PT. Kievit Indonesia memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan 

produk yang lebih baik dari competitor yang ada serta mendukung 

pertumbuhan bisnis customernya berdasarkan pada pengatahuan, 

efisiensi, teknologi dan kegunaan produk. 

4. PT. Kievit Indonesia menerapkan standard dan persyaratan yang 

terbaik untuk menghasilkan produk pangan yang aman, sehat dan 

berkualitas. 

5. PT. Kievit Indonesia turut serta mempertahankan lingkungan 

dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). 

6. Basis konsumen PT. Kievit Indonesia adalah perusahaan 

multinasional dan perusahaan local yang berskala besar. Sedangkan 

ruang lingkup bisnis PT. Kievit Indonesia berfokuskan kepada 

pelanggan disekmen “Instant Drinks Food Service, Soups dan 
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Sauces serta Bakery” yang akan menjadi pangsa pasar 

dari “microencapsulated spray-dried food ingredients”. 

7. Pendirian pabrik di wilayah Asia diperlukan untuk beberapa alasan, 

yaitu untuk memperluas jaringan konsumen dengan merealisasikan 

pembangunan pabrik baru dan menjual lebih banyak produk-

produk yang bernilai tambah. Selain itu juga untuk melindungi 

jaringan konsumen yang ada mengingat kondisi perbedaan nilai 

tukar uang yang semakin mengancam. 

8. PT. Kievit Indonesia menyadari bahwa tujuan diatas hanya dapat 

dicapai dengan staff yang terbaik sehingga perusahaan selalu 

mengembangkan SDM yang dimiliki agar “well informed”, 

terlatih, berpengalaman dan loyal serta mempunyai identitas 

sebagai staff PT. Kievit Indonesia. 

4.4 Budaya Perusahaan 

Perusahaan ini sangat mengutamakan keamanan pekerja di pabrik 

tersebut. Saat hendak memulai pekerjaan para karyawan diwajibkan untuk 

menggunakan standar keselamatan perusahaan berupa helm, rompi 

keselamatan dan sepatu khusus melindungi diri pekerja dari bahaya bahan-

bahan kimia. Pola komunikasi yang terjalin pada di perusahaan ini juga 

baik menurut General Affair yang bertugas menjelaskan bahwa alur 

komunikasi antara atasan dan bawahan terjalin secara vertikal dan 

horizontal, dimana menjunjung tinggi aturan serta birokrasi yang telah 

dibuat oleh manajemen perusahaan. 

Tata tertib tersebut berlaku juga kepada tamu-tamu yang 

mengunjungi perusahaan, para tamu mengikuti semua aturan yang telah 

dibuat karena aturan tersebut sudah dijelaskan melalui tanda yang 

dihadirkan pada setiap sudut bangunan di perusahaan. Ketika ada tamu 

yang menyalahi aturan maka akan diberikan sanksi tegas berupa teguran. 

Sehingga mereka bisa menaati peraturan dan kebiasaan di perusahaan 

tersebut. Budaya perusahaan tersebut dibawa para karyawannya ketika 
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mereka berada diluar perusahaan. Begitupun pada saat pelaksanaan 

program CSR yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perwakilan 

perusahaan menjunjung tinggi birokrasi yang biasa dilakukan di dalam 

perusahaan, ketika hendak memutuskan sesuatu akan diputuskan melalui 

musyawarah yang membuat kedua belah pihak sama-sama merasa 

diuntungkan. 

4.5 Bidang Usaha Perusahaan 

4.5.1 Produk – Produk PT. Kievit Indonesia 

Produk yang dihasilkan oleh PT. Kievit Indonesia adalah berbagai 

jenis ingredients yang berbasis proses spray drying dan digunakan untuk 

berbagai segmen industry pangan. Produk-produk creamer yang di 

produksi dibedakan jenisnya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing 

konsumen dalam aplikasi ke food industry, yaitu sebagai berikut: 

1. Nutrional oil powders 

Vana-Sana merupakan produk dengan kandungan asam lemak 

tidak jenuh rantai panjang seperti DHA dan EPA sehingga dapat 

mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan menstimulasi 

perkembangan otak anak-anak. Produk ini cocok diaplikasikan 

untuk memperkaya nilai nutrisi suatu produk pangan. 

2. Cappuccino Foamers 

Vana-Cappa dan Vana-Domolat  FG merupakan produk Kievit 

yang digunakan sebagai cappuccino foamer. Ketika air panas atau 

kopi dicampurkan dengan powder tersebut, maka akan membentuk 

lapisan buih yang menarik dan stabil. Produk tersebut sering 

diaplikasikan ke minuman-minumaninstan dan memberikan flavor 

milky. 

3. Creamers for soups and sauces 

Vana-Crema merupakan produk creamer multifungsi dengan 

kandungan lemak, jenis lemak, perbandingan lemak-protein, 

emulsifier, dan aditif yang beragam. Produk tersebut di aplikasikan 
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sebagai campuran sup instan maupun sup yang dimasak. Dan 

bagus pula digunakan sebagai pre-emulsifier lemak untuk sup dan 

saus. Penambahan vana-crema pada sup dan saus akan 

memberikan mouth-feel, rasa, tekstur, warna yang menarik, juga 

memberikan kesan creamy. 

4. Creamer for coffee, tea dan chocholate drinks 

Vana-Blanca dan Vana-Domolat digunakan sebagai creamer untuk 

kopi dan teh atau untuk campuran minuman coklat instant. 

Creamer ini memiliki karakteristik yang berbeda, disesuaikan 

dengan keinginan konsumen. Perbedaan karakteristik ini meliputi 

kelarutan (air panas maupun dingin), sifatfoaming, kestabilan 

dalam air sadah, suhu tinggi pada berbagai pH. Kandungan protein, 

tipe lemak dan kandungan lemak juga dapat bervariasi tergantung 

dari permintaan konsumen. 

5. Fat or oil powders 

Vana-Grasa merupakan produk yang memiliki 

kandungan fat maupun oil dalam jumlah yang tinggi yaitu 

mencapai 80%. Produk ini digunakan sebagai sumber lemak untuk 

sup, saus dan produk-produk bakery. 

6. Instant chocholate drinks 

Vana-Choca merupakan bubuk coklat yang digunakan sebagai 

campuran untuk beverages dan vending. Produk ini memiliki warna 

dan struktur yang seragam, kelarutan yang sempurna 

dan flavor yang khas. 

7. (non-GMO) Lecithin Powders 

Vana-Lex mengandung choline dan fosfolipid sehingga dapat 

digunakan sebagai emulsifer untuk distribusi lemak dalam adonan 

bakery. 

8. Fat filled milk powders dan creams powders 
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Vana-Lata merupakan produk untuk campuran susu bubuk dan 

krim bubuk. Produk ini cocok diaplikasikan untuk sup, saus, dan 

produk bakery. 

9. Topping Bases 

Vana-Monte merupakan produk yang digunakan untuk 

aplikasi whipped cream, mousses, ice cream dan pastry. 

10. Cereal creamers 

Vana-Cerea merupakan produk yang digunakan sebagai 

campuran cereal 3-in-1 dan digunakan sebagai pengganti susu 

bubuk instant. 

4.5.2 Sistem Pemasaran Produk dan Market 

Sasaran Pemasaran produk PT. Kievit Indonesia adalah para 

produsen instan beverages, kopi 3 in 1 khususnya dan yang lainnya seperti 

pabrik soup dan sauces. Sistem Bisnis di PT. Kievit Indonesia adalah B to 

B (bisnis itu bisnis). Produk yang dihasilkan oleh PT. Kievit Indonesia 

dipasarkan dengan sistem “face to face” yaitu antara sales perusahaan 

dengan costumer mengadakan pertemuan langsung untuk pembelian 

produk PT. Kievit Indonesia. Namun tidak hanya dengan sistem tersebut 

karena costumer dapat pula membeli produk lewat para agen perusahaan. 

4.5.3 Wilayah Pemasaran 

Perusahaan-perusahaan yang menjadi costumer PT. Kievit 

Indonesia adalah perusahaan susu, kopi, dan mie yang berada di Negara-

negara Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Jepang, Malaysia, 

Vietnam, India, Australia, Taiwan, China dan Finlandia, Rusia, Hongkong, 

dan USA. 

4.5.4 Kegiatan Sosial 

PT. Kievit Indonesia memiliki beberapa kegiatan sosial berupa : 

a. Bantuan sosial kepada sekolah disekitar perusahaan  
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Dalam kegiatannya PT.Kievit Indonesia melakukan rehabilitasi 

bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah NU (MI-NU) sebanyak 6 

kelas di Jl. Abdul Syukur, Mangunsari pada bulan Desember 2005. 

Mengrehabilitasi SDN 01, Tanjungan, Wedi, Klaten, akibat gempa 

bumi Yogya-Klaten bulan Juni 2006. 

b. Donor Darah 

Kegiatan donor darah dilakukan secara rutin oleh para karyawan 

PT.Kievit Indonesia, dimana kegiatan ini bertujuan untuk 

membantu PMI Indonesia dalam penyediaan kantung darah. 

Pengambilan darah ini dilakukan di lingkungan perusahaan yang 

kemudian diberikan kepada PMI sebagai tanda kepedulian 

PT.Kievit terhadap keselamatan warga yang membutuhkan. 

c. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Cabean 

Pada tahun 2007 PT. Kievit Indonesia membantu dalam pembuatan 

saluran irigasi untuk petani di sawah utara  yang berdekatan 

langsung dengan daerah pembuangan limbah pabrik. Selain itu 

ajang ini digunakan untuk menumbuhkan rasa gotong royong di 

antara masyarakat sekitar. Selain kegiatan ini padatahun 2011 

perusahaan memberikan bantuan berupa pengembangan 

peternakan kambing untuk kelompok tani Cabean. Setiap hari raya 

perusahaan juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat 

yang bertempat tinggal di sekitar pabrik tanpa pandang masyarakat 

itu kekurangan atau tidak, karena perusahaan ingin memberikan 

sembako tersebut secara merata.  

d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

Program Makanan Tambahan (susu) untuk BALITA dan kader 

Posyandu di lingkungan RW.09 Klaseman dan RW.14 Cabean 

Kelurahan Mangunsari bertempat di Puskesmas Mangunsari pada 

bulan Desember 2009 dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali 

sampai dengan sekarang. 
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e. Program Pemberdayaan Karang Taruna-Pagayuban Ngundi Upoyo 

Upo  

Pemberdayaan Karang Taruna-Pagayuban Ngundi Upoyo Upo 

RW.09 Klaseman untuk mengelola usaha limbah sampah kering 

(plastic, sak, dan duplek) dalam meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar mulai tahun 2008 sampai 

sekarang. 

4.6 Hasil Penelitian  

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan 

beberapa narasumber (Lihat Lampiran 1-3). Wawancara dilakukan kepada 

informan yang telah diseleksi dan dirasa mampu memberikan informasi 

mencangkup pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka 

diperoleh data-data sebagai berikut : 

4.6.1 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

PMT merupakan program terobosan yang dibuat oleh PT. Kievit 

Indonesia sebagai salah satu program CSR yang dapat memberdayakan 

masyarakat dimana perusahaan berdiri. Program ini merupakan wujud 

kepedulian perusahaan akan tambahan gizi anak, karena melihat dari 

mayoritas warga di sekitar area PT. Kievit Indonesia berada pada 

perekonomian yang rendah. Hal ini dipertegas dengan pengakuan ketua 

RW 14 Cabean, Salatiga yaitu Bapak Bowo yang menyatakan bahwa 

warga yang tinggal di daerah aliran pembuangan limbah banyak yang 

membutuhkan bantuan, karena warga disana banyak yang menjadi buruh 

kasar dengan memiliki banyak anak. 

Melihat sekitar yang masih berkekurangan, membuat Ibu Sulami 

yang ketika itu menjabat sebagai Lurah Mangunsari - Salatiga memberikan 

pertimbangan kepada PT. Kievit Indonesia untuk membuat suatu program 

yang bisa membantu warga yang rumahnya rawan akan dampak dari 

limbah yang senantiasa kesehatan keluarga mereka. Akhirnya pelaksanaan 

program PMT yang bekerjasama dengan Posyandu dibuat. Dalam kegiatan 
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tersebut yang menjadi fokus ialah gizi anak- anak balita yang rentan 

dengan gizi buruk. 

Berangkat dari fakta tersebut membuat PT. Kievit Indonesia 

semakin yakin untuk membuat Program Pemberian Makanan Tambahan 

melalui Posyandu sehingga dapat menjangkau para balita yang 

membutuhkan bantuan makanan tambahan. Saat orangtua mereka tidak 

dapat memberikan asupan gizi yang baik, PT. Kievit Indonesia hadir 

menyediakan bantuan makanan itu sehingga balita yang nantinya akan 

menjadi penerus keluarganya dapat tumbuh secara baik.  

Program PMT dibantu oleh para kader Posyandu yang ada di 

masing- masing RW 09 dan RW 14 Cabean, Salatiga. Dimana para kader 

diberikan instruksi untuk menjalankan Posyandu yang bekerjasama dengan 

PT. Kievit. Para kader Posyandu ditugaskan untuk mengajak ibu-ibu yang 

memiliki balita agar rutin membawa anak mereka ke Posyandu. Melalui 

pertemuan di PKK kader memberikan informasi tersebut, ibu RW pun 

rutin mengajak warganya untuk datang ke Posyandu. Di RW 14 pemberian 

informasi juga dilakukan melalui Dawis (Dasa Wisma) pada setiap RT 

yang ada di wilayahnya.  

Kegiatan PMT membangkitkan animo masyarakat untuk ikut 

bergabung, ketika program tersebut berjalan ibu Sulami yang saat itu 

menjabat sebagai kepala Kelurahan turut hadir dalam Posyandu. Posyandu 

disetiap RT rutin dilakukan sebulan sekali dan Posyandu PT. Kievit 

dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali, menurut para kader yang bertugas 

masyarakat yang hadir lebih banyak saat Posyandu PT. Kievit 

dibandingkan dengan Posyandu RT karena masyarakat diberi bantuan 

berupa tambahan makanan (1 dus susu, buah dan puding). Hal itu yang 

membuat warga tidak melewatkan kesempatan untuk memperoleh 

tambahan makanan tersebut secara cuma- cuma.  

Posyandu yang disponsori PT. Kievit dimulai pukul 08.00 – 10.00 

WIB. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah pendataan anak, 

penimbangan berat badan anak, pengukuran tinggi badan anak kemudian 
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dilanjutkan dengan pembagian susu. Pada saat pendataan diketahui 

bagaimana perkembangan tumbuh kembang anak tersebut. Para ibu 

memiliki buku panduan yang didalamnya tercantum diagram gizi anak dari 

bulan kebulan. Pada Posyandu PT. Kievit Indonesia ini bekerjasama pula 

dengan berbagai kalangan di bidang kesehatan sehingga para warga 

memperoleh informasi yang akurat dari ahlinya. Turut hadir petugas 

Puskesmas, bidan, perawat serta ahli gizi yang membantu para ibu untuk 

menjelaskan ketika mereka hendak bertanya lebih lanjut mengenai proses 

pertumbuhan anak.   

Pada setiap kesempatan Posyandu PT. Kievit Indonesia dihadiri 

sekitar 80 orang warga dengan membawa anak- anak mereka. Persiapan 

biasanya dilakukan pada 2 minggu sebelum hari H, dimana para kader, Ibu 

RW beserta Bapak Agus Subekti sebagai perwakilan perusahaan 

mengadakan rapat untuk membahas acara tersebut. Persiapan biasanya 

dilakukan pada 2 minggu sebelum hari H, dimana para kader, Ibu RW 

beserta Bapak Agus Subekti sebagai perwakilan perusahaan mengadakan 

rapat untuk membahas acara tersebut. Kegiatan PMT ini dilakukan secara 

terorganisir dimana setelah dilaksanakan ada pelaporan pertanggung 

jawaban kader kepada Kelurahan dan perusahaan. Informasi mengenai 

tumbuh kembang anak hingga dokumentasi acara dilampirkan pada 

laporan pertanggung jawaban tersebut. 

Dari awal terbentuk, program PMT ini bertujuan untuk 

membangkitkan semangat ibu-ibu untuk memeriksakan anak mereka ke 

Posyandu. PT. Kievit menunjukkan rasa kepeduliannya kepada para 

masyarakat melalui anak-anak mereka, dimana sang anak dibebaskan dari 

resiko gizi buruk. Para orangtua diberikan bekal informasi melalui sebuah 

buku pegangan yang didalamnya berisikan informasi mengenai makanan 

bergizi serta diagram anak-anak mereka pada setiap bulannya. Program ini 

membuat para ibu menjalankan kewajibannya untuk selalu memantau 

pertumbuhan balitanya. 
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Seperti yang diungkapkan oleh General Affair PT. Kievit 

Indonesia, Agus Subekti yang meyatakan bahwa pandangan perusahaan 

terhadap CSR mencakup semua kegiatan yang telah dilakukan untuk 

memenuhi kewajiban masyarakat yang ada disekitar PT. Kievit Indonesia. 

Perusahaan ingin memberikan kontribusi yang bermakna bagi 

kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar dan di wujudkan melalui 

program-program CSR yang salah satunya adalah PMT. 

Program PMT berjalan melalui sistem birokrasi, saat posyandu 

akan berjalan Kelurahan sebagai pengawas perlu mengetahui kapan dan 

dimana Posyandu diadakan. Setelah itu  pihak-pihak terkait seperti para 

kader, petugas Puskesmas, Bidan, dan ahli gizi diajak untuk membahas 

persiapan Posyandu selanjutnya. 

Pelayanan nyata perusahaan pada kegiatan PMT dapat dilihat pada 

pembuatan pendopo di belakang pabrik PT. Kievit Indonesia yang berada 

tepat didepan Rusunawa Cabean yang dijadikan tempat Posyandu rutin, 

kadang tempat tersebut juga dijadikan pendopo untuk pertemuan RW 14. 

Pelayanan lain yang terlihat ialah penyediaan alat-alat pelengkap Posyandu 

seperti alat timbangan untuk bayi dan balita, pengukur tinggi badan anak 

dan perlengakapan lain seperti kursi dan meja guna membantu para kader 

untuk memeriksa para balita.  

Begitupun melalui program ini para kader Posyandu dibekali 

kepada sumber daya manusianya yang sudah terlatih dan mampu menjadi 

pekerja sosial yang membantu masyarakat sekitar sehingga keberadaan 

Posyandu tersebut dapat bermanfaat. Para kader dapat berdiri secara 

mandiri berbekal banyak informasi kesehatan yang diberikan melalui 

dinas- dinas terkait yang bekerjasama dengan perusahaan guna 

mewujudkan keinginan perusahaan yang ingin semua pihak terkait 

merasakan manfaat dari adanya kegiatan CSR. 

Adapun dampak yang timbul dari adanya pelaksanaan program 

CSR yang menyangkut dengan 4P (Profit, Planet, People, Procedure) 

adalah : 
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1. Profit  

PT.Kievit Indonesia mencanangkan kegiatan ini guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimulai dari para balita 

yang menjadi fokus pada kegiatan ini. Kegiatan ini juga menjadi salah 

satu program CSR yang Preventif. Sehingga program ini menjadi cara 

mencegah timbulnya masalah sosial, PT.Kievit lebih baik 

mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dari pada membuang dana 

untuk kegiatan yang tidak bermanfaat . 

2. Planet  

Melalui kegiatan ini perusahaan mengajak para warga untuk selalu 

berperan aktif dalam menjamin lingkungan yang kondusif agar 

tercipta masyarakat yang bebas dari gizi buruk. Melalui kegiatan ini 

perusahaan mengajak para warga untuk selalu berperan aktif dalam 

menjamin lingkungan yang kondusif agar tercipta masyarakat yang 

bebas dari gizi buruk mengacu pada food security dengan kondisi 

terpenuhinya ketersediaan makanan yang berkualitas. 

Kegiatan Posyandu ini menyelamatkan para balita dari berbagai 

macam penyakit karena pada kegiatan ini para ibu dibekali dengan 

bermacam-macam informasi mengenai tumbuh kembang balita, 

vaksin, serta pemberian makanan tambahan yang seluruhnya 

merupakan sumbangan dai PT.Kievit Indonesia.  

3. People  

Posyandu ini menyadarkan para warga untuk selalu 

memperhatikan pertumbuhan balita mereka, ibu menjadi mengerti 

mengenai makanan seperti apa yang cocok untuk anak mereka. 

Kegiatan ini juga dapat menjadi ajang sosialisasi antar warga, antara 

para orang tua atau sosialisasi untuk anak- anak yang sebaya.  

Kader melaksanakan pengabdian masyarakat murni untuk 

meningkatkan kesejahteraan warga dimana mereka tinggal. Melihat 

ketulusan dari para kader, membuat PT. Kievit memberikan reward 

berupa jalan- jalan wisata. Seluruh kader dari RW 14 dan RW 09 
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diboyong untuk bersama- sama melepaskan kepenatan mereka. Semua 

dana yang dikeluarkan merupakan dana perusahaan sebagai wujud 

terimakasih perusahaan terhadap pengabdian mereka kepada 

masyarakat sekitar. 

4.  Prosedure  

Program PMT berjalan melalui sistem birokrasi, saat posyandu 

akan berjalan Kelurahan sebagai pengawas perlu mengetahui kapan 

dan dimana Posyandu diadakan. Setelah itu  pihak-pihak terkait 

seperti para kader, petugas Puskesmas, Bidan, dan ahli gizi diajak 

untuk membahas persiapan Posyandu selanjutnya. 

Namun kendala yang dihadapi baik perusahaan dan para kader 

ialah menyadarkan peran ibu sangatlah besar untuk tumbuh kembang anak. 

Ketika seorang ibu tidak mengamati bagaimana tumbuh kembang anak itu 

maka akan membuat sang anak rentan terserang penyakit dan gizinya 

kurang tercukupi. Selain itu kendala cuaca yang sering kali membuat 

orang tua enggan mengantarkan anak mereka ke Posyandu. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu kader yaitu Ibu Tatik yang mengatakan bahwa 

ketika hari hujan maka Posyandu sangatlah sepi meskipun Posyandu tetap 

dibuka untuk para warga yang hadir. Jadi makanan dan susu lain yang 

sudah dibuat akhirnya terbuang percuma. Akhirnya mereka mengakali 

dengan mengantarkan makanan dan susu tersebut langsung kerumah- 

rumah warga melalui para kader. Sehingga walau mereka tidak datang, hak 

untuk mendapatkan tambahan makanan tetap tersampaikan dengan baik. 

Kerja keras para kader dan dawis sebagai petugas begitu terasa nikmat saat 

Posyandu diadakan banyak warga yang hadir, itu adalah saat dimana 

mereka merasa tidak sia- sia dengan apa yang sudah dikerjakan. 

Melalui program ini, warga, kader dan Kelurahan khususnya 

Kasikesra merasakan sekali manfaat yang timbul dengan telaksananya 

program PMT. Kievit dinilai sukses memberikan bukti nyata kepedulian 

mereka terhadap masyarakat yang ada di sekitar pabrik mereka. 
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Perusahaan memiliki sikap yang peka terhadap kebutuhan para warga 

tidak mampu dengan memberikan asupan makanan tambahan berupa susu 

yang dibagikan secara rutin. 

Sehingga dapat dikatakan citra baik yang terbentuk dari adanya 

kegiatan ini semakin terasa di setiap waktunya. Warga merasa senang 

dengan adanya kegiatan ini dan berharap agar kegiatan ini dilanjutkan 

hingga tahun- tahun yang akan datang sehingga kesejahteraan balita 

sekitar PT. Kievit makin bertumbuh dengan baik dan dapat mengurangi 

gizi buruk karena ketidakmampuan orang tua mereka terhadap pemenuhan 

gizi anak- anaknya. 

4.6.2 Pemberdayaan Karang Taruna Upoyo Upo 

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi 

pada masyarakat, pengangguran muncul karena dampak globalisasi yang 

secara nyata dapat kita rasakan. Tempat - tempat yang menyediakan 

pekerjaan jumlahnya tidak sebanding dengan para pencari kerja yang 

jumlahnya hampir dua kali lipat lebih banyak. Ketika para pekerja tidak 

dilatar belakangi dengan pendidikan yang tinggi maka secara otomatis 

posisi mereka akan tergeser oleh orang- orang yang berpendidikan lebih. 

Keadaan tersebut membuat orang- orang yang berpendidikan rendah 

semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu pula yang terjadi pada 

remaja di wilayah RT 01-07 RW 09 Kelurahan Mangunsari Kecamatan 

Sidomukti– Salatiga yang berdekatan dengan sebuah perusahaan 

multinasional yaitu PT. Kievit Indonesia. 

Para remaja yang berusia dari 17 - 35 tahun tergabung dalam 

Karang Taruna Paguyuban Upoyo Upo. Remaja tersebut diajak untuk 

membantu membangun proyek berdirinya PT. Kievit Indonesia yang 

sebelumnya adalah sebuah pabrik susu TAA (Tirta Amerta Agung). Para 

remaja Karang taruna diberdayakan untuk mengikuti proyek pembangunan 

PT. Kievit Indonesia dimana mereka direkrut untuk menjadi pekerja 

bangunan yang saat itu dibutuhkan oleh PT. Kievit Indonesia. Ketika 
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pembangunan proyek sudah hampir selesai, membuat koordinator Karang 

Taruna memikirkan untuk tidak melepas begitu saja kerjasama yang telah 

dibangun. Bapak Imam selaku koordinator mengajukan proposal untuk 

pembelian limbah pabrik dan mengajukan proposal untuk pemberdayaan 

para remaja yang masih menganggur. 

Kesempatan ini tidak disia- siakan oleh PT. Kievit Indonesia, 

karena artinya warga sekitar sudah memberikan ijin untuk PT. Kievit 

Indonesia mendirikan pabrik di lingkungan pemukiman mereka. 

Pembuatan program ini ditujukan untuk pemberdayaan sosial masyarakat 

khususnya para remaja yang belum memiliki pekerjaan tetap, dimana PT. 

Kievit Indonesia memfasilitasi mereka dengan berbagai fasilitas penunjang 

yang ada di perusahaan. Pekerjaan mereka dibagi menjadi 3 tim yaitu : 

1. Tim bongkar muat barang yang bertugas di area gudang pabrik. 

Biasanya mereka mengangkat kantung- kantung yang berukuran dari 

10 kg, 15 kg dan 25 kg yang berisi bahan- bahan pembuat creamer. 

Jadwal tugas mereka adalah senin- jumat dimulai pukul  08.00- 17.00 

WIB. Tim bongkar muat diisi oleh sekitar 15 orang remaja yang 

melengkapi syarat yaitu bentuk badan idela, pekerja keras, dan 

mampu mengangkat beban berat tersebut. 

2. Tim tenaga cuci pallet yang bertugas untuk merawat pallet yang ada di 

pabrik. Pallet harus selalu terjaga kebersihannya karena PT. Kievit 

sangatlah menjaga kehigienisan dari produk- produk yang dihasilkan. 

Tim ini berjumlah 10 orang remaja. 

3. Tim pengelolaan limbah. Limbah hasil industri yang berupa kertas 

pembungkus hasil olahan seperti sak semen, kardus dan plastik 

dikumpulkan setiap 3 hari sekali kemudian diangkut menggunakan 

truk. Hasil dari penjualan limbah tersebut dibayarkan untuk PT. 

Kievit, karena limbah tersebut tidak bisa didapatkan secara cuma- 

cuma tapi harus dibeli. Jumlah anggota pengelolaan limbah berjumlah 

5 orang. 
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Pada program ini total remaja yang mengikuti kegiatan adalah 35 

orang, mereka dibekali dengan keamanan yang sama dengan para pekerja 

PT. Kievit lainnya. Perlengkapan seperti helm, rompi dan sepatu menjadi 

barang yang wajib untuk mereka kenakan selama bekerja. Namun untuk 

pembayaran honor dilakukan kepada perwakilan Karang Taruna yaitu 

Bapak Imam selaku koordinator, beliau sekaligus bertugas untuk 

memberikan honor kepada remaja lain yang bekerja.  

Namun para pengelola Karang Taruna masih menyayangkan 

keputusan PT. Kievit yang masih mengaharuskan mereka membeli limbah 

berupa kertas, kardus dan plastiknya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Leman sebagai ketua RT 09 yang dahulu juga sebagai anggota 

Karang Taruna menyatakan bahwa itu hanya sekedar sampah, kenapa tidak 

disumbangin saja ke masyarakatnya, perusahaan pasti sudah banyak 

mendapat keuntungan produksi, kenapa juga keuntungan dari sampahnya. 

Koordinator Karang Taruna tetap mengikuti apa yang sudah 

menjadi keputusan dari manajemen PT. Kievit Indonesia. Karena warga 

sudah merasa terbantu dengan keberadaan perusahaan ini di lingkungan 

mereka.  Melihat sebelum pabrik ini dikelola oleh PT.Kievit Indonesia, 

pabrik ini bernama TAA (Tirta Amerta Agung) yaitu perusahaan pengolah 

susu sapi. Namun 8 tahun pabrik tersebut tidak beroperasi, kemudian 

PT.Kievit Indonesia membeli tempat tersebut yang dijadikan perusahaan 

penghasil Crimer. Kebutuhan lain yang diperlukan oleh masyarakat sekitar 

berupa lapangan pekerjaan karena pada saat itu banyak warga yang belum 

memiliki pekerjaan tetap membuat PT.Kievit ingin membantu dengan 

membuka proyek pembangunan pabrik Kievit dengan menggunakan 

tenaga warga yang ada disekitar perusahaan. 

General Affair PT.Kievit Indonesia, Agus Subekti. Menjelaskan  

bahwa perusahaan ingin meningkatkan kualitas warga yang ada disekitar 

perusahaan dengan memberdayakan masyarakatnya. Dengan membuka 

lapangan pekerjaan untuk para warga yang ada disekitar sini sehingga 
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mengurangi warga khususnya para remaja yang belum punya pekerjaan 

tetap. 

Proses komunikasi yang terjalin antara koordinator Karangtaruna 

Upoyo Upo dengan perwakilan perusahaan yaitu General Affair berjalan 

melalui birokrasi yang baik. Ketika Karangtaruna hendak melaksanakan 

kegiatan, koordinator akan menyampaikan melalui proposal kegiatan yang 

dibuat secara terperinci sehingga perusahaan mendapatkan informasi 

secara mendalam kegiatan tersebut akan berlangsung. 

Tujuan pembuatan program Pemberdayaan Karangtaruna dimana 

para remaja diberikan bekal berupa pengalaman kerja, sehingga 

diharapkan ketika mereka keluar dari perusahaan para anggota 

Karangtaruna dapat hidup secara mandiri. Program Pemberdayaan 

Karangtaruna ini juga dapat mengurangi dampak kenakalan-kenakalan 

pada remaja pengangguran.  

Melalui kegiatan ini, pengangguran disini sudah mulai berkurang. 

Mereka masuk karangtaruna dan ingin masuk ke Kievit. Menurut mereka 

diberikan gaji oleh PT. Kievit Indonesia lebih besar dibanding dengan 

pabrik lain. Mereka sudah bisa hidup sendiri jadi tindak mengantungkan 

hidup dengan orangtuanya begitu pernyataan dari para anggota 

Karangtaruna yang hingga saat ini masih aktif bekerja. 

Program Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo, General Affair 

mengadakan pemetaan sosial terlebih dahulu mengenai kebutuhan apa 

yang diperlukan oleh para warga yang ada di dekat perusahaan. Pada saat 

PT. Kievit Indonesia hadir mengantikan perusahaan sebelumnya yaitu 

TAA yang berhenti beroperasi sejak tahun 1999 menutup lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah setempat.  

Perusahaan mengambil langkah dalam penanggulangan masalah 

pengangguran yang ada di wilayah Cabean-Salatiga, sehingga cara yang 

dirasa paling tepat ialah mengajak warganya untuk turut serta bekerja di 

PT. Kievit Indonesia. Upaya yang dilakukan ialah mengajak para remaja 

yang putus sekolah untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja bagi 
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para warga yang ada disekitar. Itulah kepedulian PT. Kievit Indonesia 

kepada lingkungan sosial masyarakat yang bermukim diwilayah 

sekitarnya. 

Adapun dampak yang timbul dari adanya pelaksanaan program 

CSR yang menyangkut dengan 4P (Profit, Planet, People, Procedure) 

adalah : 

1. Profit  

Pembuatan program secara Preventif juga diwujudkan dalam 

kegiatan Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo ini. Para remaja 

anggota Karangtaruna diberikan upah yang langsung mengikuti 

standar perusahaan. Cara ini dilakukan agar para remaja mau untuk 

belajar bekerja dari pada tidak melakukan apapun, PT. Kievit 

Indonesia memberikan sarana dan prasarana untuk remaja yang mau 

meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga dari adanya kegiatan ini 

mengurangi dampak dari masalah sosial yaitu pengangguran. 

2. Planet  

Dampak besar yang timbul dengan adanya kegiatan 

Pemberdayaan Karangtaruna ini selain memberikan sarana kepada 

remaja mendapatkan pekerjaan terdapat pula kegiatan yang kondusif 

dalam menjaga lingkungan yaitu dengan pengelolaan limbah. Limbah 

pabrik berupa plastik, sak, dan drum dijual kepada masyarakat yang 

kemudian hasil dari penjualan digunakan untuk kegiatan 

Karangtaruna. Sehingga ada manfaat dari pengelolaan limbah pabrik 

tersebut. 

Dalam tujuan CSR kelestarian lingkungan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan besar yang 

menghasilkan limbah yang bisa merusak lingkungan. Menjamin 

lingkungan merupakan sebuah kegiatan yang wajib dijalankan karena 

lingkungan hidup berpengaruh kepada keberlanjutan sebuah 

perusahaan. 
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3. People  

PT. Kievit Indonesia menjamin kebutuhan masyarakat yang 

belum memiliki pekerjaan dengan bekerjasama dengan pihak 

Karangtaruna demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Kegiatan 

ini juga merupakan salah satu cara perusahaan mengurangi masalah 

kesejahteraan sosial dengan membuka lapangan pekerjaan. 

Tanggung jawab sosial ini sudah dilaksanakan sejak 

perusahaan ini berdiri, PT. Kievit Indonesia selalu mengajak 

lingkungannya untuk sama-sama meraih kesuksesan. Jadi antara 

perusahaan dan lingkungan sekitar merasakan dampak dari 

terbangunnya pabrik ini. 

4. Procedure 

Ketika Karangtaruna hendak melaksanakan kegiatan, koordinator 

akan menyampaikan melalui proposal kegiatan yang dibuat secara 

terperinci sehingga perusahaan mendapatkan informasi secara 

mendalam kegiatan tersebut akan berlangsung. 

 

Adapun kendala yang dihadapi pada program ini adalah banyak 

remaja yang mau bekerja di PT. Kievit Indonesia namun mereka tidak mau 

aktif di Karang Taruna. Padahal yang menjadi prioritas adalah anggota 

Karang Taruna sehingga memunculkan kembali semangat para pemuda 

untuk aktif berkegiatan sosial. Kendala lain yang dihadapi adalah faktor 

latar belakang pendidikan yang rendah sehingga para remaja hanya 

diberikan pekerjaan kasar yang menggunakan kekuatan otot saja. 

Melalui program ini PT. Kievit Indonesia mampu menyatukan 

anak- anak remaja untuk kembali aktif mengikuti kegiatan Karang Taruna. 

Selain itu, PT. Kievit Indonesia mampu mewujudkan keinginan mereka 

untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga masing- 

masing anggota Karang Taruna. Melalui program ini pula PT. Kievit 

Indonesia menunjukkan kepeduliannya dalam memberdayakan masyarakat 

sekitar, PT. Kievit Indonesia tidak hanya memberikan dana tapi juga 
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memberikan pekerjaan sehingga mengajarkan para remaja untuk lebih 

mandiri. Anggota Karang Taruna merasa senang akan bantuan ini karena 

mereka mendapat banyak pengalaman akan dunia kerja. Dengan bekerja di 

PT. Kievit Indonesia bisa menjadi batu loncatan untuk mereka bekerja 

pada bagian yang lebih baik lagi.  

 

4.7 Pembahasan  

4.7.1 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

Berdasarkan hasil  penelitian diatas, PMT merupakan sebuah 

program dari PT. Kievit Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Program ini sudah menarik hati warga yang menjadi khalayak, khusunya 

para ibu- ibu di RW 09 dan 14 Cabean- Salatiga. Melalui kegiatan ini 

perusahaan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, perusahaan dan 

warga melakukan banyak aktifitas bersama sehingga timbul partisipasi dan 

membuat orang-orang yang ada didalamnya semakin semangat untuk 

terlibat. 

Tujuan lain dilakukannya pembuatan program CSR ini adalah sebagai 

bentuk penciptaan manajemen strategis guna mencegah krisis kepercayaan 

stakeholder. PT. Kievit Indonesia tentunya ingin menyampaikan pesan 

baik mengenai perusahaan kepada para pengguna jasanya. Penerapan 

program CSR ini dilandasi pada etika bisnis sebuah perusahaan yang 

memiliki kepentingan dari para pelaku bisnis. Sehingga sesuai dengan  

Implementasi Good Corporate Governance akan menunjang tercapainya 

aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, serta menciptakan nilai 

tambah pada produk dan jasa bagi shareholder dan stakeholder 

perusahaan. (Kartini, 2009:17) 

Partisipasi masyarakat terhadap berjalannya program PMT ini 

menumbuhkan rasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya. 

Masing-masing orang melakukan perannya masing-masing sesuai dengan 

kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, perusahaan memberikan wadah 

atas peranan tersebut. PT. Kievit Indonesia memiliki peran penting dalam 
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pemberian modal untuk pembangunan program secara berkelanjutan 

karena ini merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk selalu 

membantu para warga dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. Dari 

awal PT. Kievit Indonesia mendirikan pabriknya di Salatiga, PT. Kievit 

Indonesia ingin sama-sama membangun kesejahteraan sosial dimana 

perusahaan tidak melupakan nasib warga yang tinggal disekitar area 

limbah pembuangan pabrik. Hal ini sesuai dengan pengertian CSR dalam 

versi Bank Dunia yang menyatakan bahwa “CSR is the commitmen of 

business to contribute to sustainable economic development working with 

employess and their representatives, the local community and society at 

large to improve quality live, in ways that are booth good for business and 

good development.”(Ambadar,  2008:33) 

Sebuah program CSR merupakan salah satu ujung tombak perusahaan 

untuk mencitrakan dirinya, citra diri perusahaan tidak akan berakhir sia-sia 

karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mendapatkan 

penghargaan berupa kesan yang baik. Kesan tersebut mempengaruhi 

reputasi perusahaan itu sendiri, semua persepsi masyarakat mengenai 

perusahaan merupakan sebuah evaluasi dari pencapaian program-program 

yang sudah dibuat oleh PT. Kievit Indonesia.  

PT. Kievit Indonesia menjaga reputasi dengan cara yang tepat yaitu 

dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholdernya. 

General Affair yang menjadi perwakilan perusahaan menjalankan 

tugasnya dengan baik sebab General Affair selalu aktif dalam pertemuan-

pertemuan baik dengan pemerintah ataupun warga sekitar. Sehingga 

General Affair dapat mengetahui secara terperinci apa yang menjadi 

kebutuhan warga yang menjadi dasar dalam pembuatan program CSR 

selanjutnya.  

Perusahaan berkontribusi secara terus menerus pada kesehatan para 

balita di RW 09 dan 14 Cabean selain itu perusahaan juga memberikan 

perhatian di bidang lingkungan dengan penanaman pohon langka diarea 

perusahaan. Kemudian perusahaan juga memberikan tong sampah organik 



52 

 

dan anorganik kepada masyarakat sekitar dan penggerak car free day di 

Lapangan Pancasila Salatiga. Wujud nyata lain yang menjadikan reputasi 

PT. Kievit Indonesia baik ialah keberadaan perusahaan dihargai oleh 

masyarakat dengan cara warga sama-sama menjaga keamanan disekitar 

area pabrik. Perusahaan menjaga reputasinya dengan baik dan 

menjalankan kegiatan-kegiatan dengan pertimbangan sosial yang membuat 

masyarakat sadar bahwa perusahaan benar-benar melakukan hal-hal 

dengan benar. 

Keadaan tersebut merupakan sebuah wujud dari terbentuknya sebuah 

reputasi yang baik karena adanya implementasi CSR yang dibangun 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik lebih dihargai-

perusahaan demikian menghasilkan produk berkualitas yang disukai dan 

digunakan, memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara baik, dan 

memenuhi apa yang menjadi keinginan pelanggan dengan mendengarkan 

serta menanggapi apa yang menjadi perhatian pelanggan. Reputasi baik 

tidak hanya tentang pelayanan juga menyangkut perhatian terhadap 

lingkungan dan praktik etika perusahaan. (Butterick, 2012:58) 

 Reputasi akan membentuk citra diri dari perusahaan itu sendiri 

yang dapat diukur melalui jumlah animo masyarakat yang mengikuti 

program PMT dari tahun ketahun kian bertambah, minimnya pemberitaan 

negatif media masa terhadap perusahaan, sikap warga yang sangat terbuka 

dengan pembangunan pabrik, dan perusahaan selalu dilibatkan dalam 

setiap pembuatan kegiatan yang diusung pemerintah dan warga sekitar 

perusahaan. Bukti terebut ada pada lampiran hasil wawancara dengan para 

warga RW 09 dan 14 Cabean- Salatiga, Koordinator Posyandu, dan 

Kelurahan Mangunsari. 

4.7.2 Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Pemberdayaan Karangtaruna 

Upoyo Upo juga menjadi salah satu program CSR yang dilakukan  secara 

berkelanjutan hingga saat ini. PT. Kievit dan warga sudah memiliki 
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kedekatan antara satu dengan yang lainnya sehingga ketika terjadi hal-hal 

yang tidak mengenakan di lingkungan sekitar, warga yang diwakili oleh 

ketua RW bisa langsung mengatakannya kepada pihak Kievit. 

Pengadaan Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo ditujukan 

kepada remaja berusia 17- 35 tahun yang tergabung dalam Karangtaruna 

Upoyo Upo. Melihat umur mereka yang sudah bisa diajak untuk bekerja 

maka PT. Kievit Indonesia memberikan akses berupa pekerjaan yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdiri pada program pemberdayaan 

masyarakat khususnya remaja menjadikan program ini sebagai pelayanan 

terhadap masyarakat tidak mampu. PT. Kievit Indonesia merasa bahwa 

program ini merupakan program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, selepas tutupnya perusahaan TAA membuat warga kehilangan 

mata pencaharian. 

Dampak lain yang muncul adalah kemiskinan yang kian merajalela 

dan menghantui para warga jika tidak ada program yang bisa 

menanggulangi  masalah sosial tersebut. Dalam Community Development 

ditekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi 

jawaban untuk menyelesaikan masalah sosial karena program CSR bukan 

semata-mata Community Development. Community Development 

menekankan pada kelompok masyarakat yang spesifik mengalami masalah 

sosial (Kartini, 2009:38). Namun CSR memiliki cakupan yang sangat luas 

kepada seluruh pemangku kepentingan dimana PT. Kievit Indonesia 

mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan stakeholder lain 

memperhatikan masa depan remaja sekitar yang ada di wilayah RW 09 

Cabean. 

Perusahaan memberikan tugas kepada General Affair bagian 

Eksternal untuk menjalankan fungsi Public Relations yang utama ialah 

menjalin kerjasama yang harmonis dengan pihak luar, membangun citra 

positif perusahaan dimata stakeholder, serta menjalankan semua program 

CSR yang telah dibuat oleh PT.Kievit Indonesia. Masyarakat dan 

pemerintah setempat merasa senang dengan segala bentuk bantuan yang 
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diberikan oleh perusahaan, mereka merasakan sekali dampak perubahan 

kualitas hidup mereka setelah dilaksanakannya program pemberdayaan 

Karangtaruna ini. Kenyataan ini mematahkan pendapat Ambadar, Jackie 

yang mengatakan bahwa kekecewaan masyarakat dan pemerintah akan 

minimnya peran serta dunia usaha juga bisa dipahami, mengingat peran 

serta dunia usaha dalam implementasi CSR selama ini lebih banyak secara 

sukarela (voluntery) dan kedermawanan (philantropy). (Ambadar, 2008) 

 Hubungan antara CSR dengan peningkatan citra sebuah 

perusahaan terakumulasi menjadi sebuah reputasi baik dimata para 

stakeholder masing-masing perusahaan. Banyaknya stakeholder PT. Kievit 

Indonesia membuat perusahaan secara bertahap meyakinkan kepada semua 

orang bahwa perusahaan ini begitu peka dengan masyarakat. Perusahaan 

memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bekerja dan bisa 

memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Sehingga secara tidak 

langsung PT. Kievit Indonesia membangun wilayah Cabeaan khususnya 

RW 09 menjadi lebih baik lagi. Dalam penerapan program ini PT. Kievit 

Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan pihak media masa, namun 

nyatanya tanpa media PT. Kievit Indonesia dapat mempertahankan 

citranya di mata masyarakat. 

Reputasi yang menjadi citra baik ini terbentuk melalui 

Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo ini terlihat melalui masyarakat 

secara terbuka memberikan dukungan penuh dengan semua kegiatan yang 

dicanangkan oleh PT. Kievit Indonesia, keterbukaan masyarakat 

khususnya para pengurus Paguyuban Upoyo Upo menyampaikan keluh 

kesahnya kepada perusahaan, dan yang selalu menjadi dambaan adalah 

program ini terus dilakukan hingga perusahaan mampu meningkatkan taraf 

hidup dan sosial dari masyarakat sekitar. 

Citra baik sebuah lembaga merupakan sebuah kesatuan yang utuh 

dan menyeluruh jadi bukan hanya sekedar citra atas produk dan 

pelayanannya. Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal, hal-hal 

positif dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain keberhasilan-



55 

 

keberhasilan yang dibuat oleh perusahaan tak terkecuali di bidang 

pemberdayaan masyarakat dimana perusahaan bersedia untuk turut 

memikul tanggung jawab sosial (Jefkins, 2004:19). Didukung juga oleh 

Susanto dalam Ulum (2014) dalam jurnal mengenai perusahaan yang 

menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan 

mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang merasakan manfaat 

dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mempertahankan 

citra baik perusahaan dan dalam waktu yang panjang akan terakumulasi 

menjadi reputasi perusahaan. Menurut survei yang dilakukan oleh 

Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan 

Prince of Wales Business Leader Forum (London) dalam bahwa 60% dari 

25.000 responden di 23 negara berpendapat bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan salah satu faktor pembentuk citra baik perusahaan. 

Lebih lanjut, responden selaku konsumen perusahaan bersikap terhadap 

perusahaan yang tidak menjalankan CSR adalah ingin “menghukum” 

(40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang 

bersangkutan dan/atau bicara kepada orang lain tentang kekurangan 

perusahaan tersebut. (Ulum dkk, : 2014) 

Dari penjelasan diatas penulis mencoba untuk menggambarkan 

proses implementasi program CSR yang dibuat oleh PT. Kievit Indonesia 

yang mampu mempertahankan citra perusahaan dimata masyarakat dan 

Pemerintah Salatiga.  
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Corporate Social 

Responsibility 

PT.Kievit 

Indonesia 

Program Pemberian 

Makanan Tambahan 

Program 

Pemberdayaan 

Karangtaruna 

Upoyo Upo 

Penerapan Program  

1. Memberikan eduakasi kepada 

ibu- ibu warga RW 09 dan RW 

14 mengenai gizi yang baik 

untuk anak 

2. Menggerakkan masyarakat 

untuk aktif mengikuti 

Posyandu. 

3. Mengurangi dampak gizi buruk 

pada anak. 

4. Memberi sarana dan prasarana 

untuk bersosialisasi dengan 

warga sekitar. 

5. Mewadahi kerjasama antara 

pemerintah, warga, instansi 

terkait dan perusahaan.  
 

1. Mengurangi jumlah 

pengangguran di wilayah RT 1-6 

RW 09 Cabean-Salatiga 

2. Memberikan lapangan pekerjaan 

kepada warga 

3. Membantu mengaktifkan 

kembali Karang Taruna 

4. Memberikan pengalaman bekerja 

untuk remaja 

 

1. PT.Kievit mampu mengambil hati 

stakeholder (masyarakat, ibu-

bu,pemerintah,para kader) 

2. Masyarakat semakin percaya kepada 

perusahaan 

3. Perusahaan lebih dihargai 

keberadaannya dengan cara warga 

bersama-sama menjaga keamanan 

pabrik 

4. Perusahaan dilibatkan dalam setiap 

kegiatan yang dibuat oleh warga sekitar 

5. Tidak ada warga yang rusuh dengan 

keberadaan pabrik 

1. Citra baik terbentuk di benak anggota 

Karangtaruna 

2. PT.Kievit Indonesia dinilai sebagai 

perusahaan penyedia lapangan 

pekerjaan yang baik sehingga banyak 

warga yang  ingin bergabung 

3. Jarang terdapat pemberitaan negatif di 

media masa baik cetak ataupun 

elektronik 

4. Relasi yang kuat antar stakeholder 

karena proses komunikasi diwujudkan 

secara nyata dengan munculnya 

feedback  antar kedua belah pihak 

Hasil penerapan terhadap citra 

PT.Kievit Indonesia 

Gambar 4.2 Alur hasil penerapan program Corporate Social 

Responsibility PT. Kievit Indonesia 
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Gambar 4.2 menjelaskan mengenai alur dari implementasi program Corporate 

Social Responsibility dari PT. Kievit Indonesia yang mampu mempertahankan citra 

perusahaan di mata masyarakat. Dari pemaparan tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa peran seorang General Affair PT. Kievit Indonesia dalam pembuatan program 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo 

sangatlah tepat karena mampu mepertahankan citra yang dari waktu kewaktu mampu 

mempertahankan citra dari perusahaan. 

Dari bagan yang digambarkan implementasi dari kedua program CSR yang 

dijalankan secara berkelanjutan mampu mensejahterakan masyarakat yang menjadi 

sasarannya. Masyarakat merasakan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah PT. 

Kievit Indonesia menjalankan program CSRnya. PT. Kievit Indonesia membuat 

program CSR yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program 

tersebut merupakan salah satu pengabdian dari perusahaan karena dizinkan untuk 

membangun perusahaan di tengah-tengah pemukiman warga.  

Program CSR yang dijalankan mengikuti konsep 4P dimana perusahaan 

memikirkan aspek profit, people, planet, dan prosedure. Konsep tersebut dijadikan 

dasar, selain melakukan sosial mapping dalam penentuan program apa yang sesuai 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Hasil dari kedua program tersebut 

kemudian diukur untuk dilihat sampai sejauh mana dapat tertanam di benak 

masyarakat yang pada akhirnya akanmempengaruhi citra positif atau pun negatif dari 

PT.Kievit Indonesia. 

Citra PT. Kievit Indonesia menjadi sangat penting dijaga karena merupakan 

tugas seorang public relations namun pada perusahaan ini peran seorang public 

relations dilakukan oleh general affair. Pada perannya general affair tidak lepas dari 

menjaga persepsi publik terhadap perusahaan karena citra perusahaan munul dari apa 

yang di dengar dan dilihat oleh publik. Baik, buruk, berkualitas, peduli terhadap 

lingkungan sosial tercermin dari sosok general affair yang menjadi perwakilan 

perusahaan yang berhubungan langsung dengan pihak luar perusahaan. Hasil 

implementasi program CSR berupa Good Corporate Governance yang hasilnya 

berupa komunikasi interaktif antara stakeholder khusunya masyarakat dan pemerintah 

Salatiga.  

 

 


