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Lampiran 1 

Pedoman pertanyaan untuk General Affair 

Pertanyaan : 

1. Apakah dalam pembuatan pembuatan program CSR menggunakan teori 

3P (Profit, People, dan Planet)? 

2. Bagaimana keberlangsungan perekonomian perusahaan setelah 

digunakannya program CSR? 

3. Apakah konsep CSR menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan 

perusahaan? 

4. Bagaimana implementasi dari program tersebut? 

5. Bagaimana latar belakang pembuatan program yang bekerjasama dengan 

masing-masing pihak yang bersangkutan? 

6. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat itu dilakukan? 

7. Apakah program ini dilakukan secara berkesinambungan? 

8. Bagaimana hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 

melalui program ini? 

9. Bagaimana pelaksanaan program ini hingga terealisasi di masyarakat? 

10. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dengan dilaksanakannya 

program CSR ini? 

11. Apa saja harapan dan keinginan anda terhadap kerjasama ini? 

12. Apakah perusahaan melakukan kegiatan publikasi kepada media terhadap 

program ini? 

13. Bagaimana sikap perusahaa terhadap keluh kesah warga disekitar 

perusahaan? 

14. Adakah hubungan timbal balik antara masyarakat sekitar dengan 

perusahaan? 

15. Bagaimana kesan masyarakat kepada perusahaan? 

16. Bagaimana kesan masyarakat terhadap program CSR yang telah dibuat? 

17. Apakah dengan program CSR ini mempengaruhi kesan masyarakat 

terhadap perusahaan? 

18. Apakah perusahaan secara jelas menjelaskan maksud dan tujuan mereka 

membuat program ini? 

19. Apakah perusahaan sudah tepat membuat program yang seperti ini? 
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Lampiran 2  

HASIL WAWANCARA DENGAN GENERAL AFFAIR PT. KIEVIT 

INDONESIA MENGENAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

Jumat, 9 Januari 2015 dan 16 Januari 

No. Pertanyaan PROGRAM PEMBERIAN 

MAKANAN TAMBAHAN 

PADA POSYANDU 

PEMBERDAYAAN 

KARANGTATUNA UPOYO 

UPO 

 

1.  Apakah dalam 

pembuatan pembuatan 

program CSR 

menggunakan teori 3P ? 

yaitu Profit, People, dan 

Planet 

 

Tentu saja dalam pembuatan 

program kami merencanakan 

dahulu apa saja yang menjadi 

kebutuhan warga disekitar. 

Kami tidak bisa memberikan 

apa yang warga mau namun 

kami menyediakan apa yang 

warga butuhkan. 

sama halnya dengan pembuatan 

program PMT kami melihat pada 

saat itu masih banyak warga 

yang belum memiliki pekerjaan. 

Maka perusahaan membuka 

lapangan kerja bagi masyarakat 

setempat. 

2.  Bagaimana 

keberlangsungan 

perekonomian 

perusahaan setelah 

digunakannya program 

CSR? 

 

Dari keberlangsungan 

ekonomi perusahaan merasa 

dampak CSR begitu 

mempengaruhi persepsi 

stakeholder. Tentunya 

perusahaan yang akan 

mengunakan jasa kami melihat 

apa yang sudah dilakukan oleh 

perusahaan kami menyangkut 

lingkungan dan sosial. 

Kami mengurangi cost sosial 

dimana keuntungan kami tinggi 

dan warga juga turut merasakan 

adanya pertumbuhan perusahaan. 

3.  Apakah konsep CSR 

menjadi salah satu 

faktor pengambilan 

keputusan perusahaan? 

Tidak, program CSR hanya 

sebuah program dan tidak ada 

sangkutannya dengan 

kebijakan. 

Tidak, program CSR hanya 

sebuah program dan tidak ada 

sangkutannya dengan kebijakan. 

4.  Sejauh ini bagaimana 

implementasi dari 

program tersebut? 

  

Berjalan dengan baik sesuai 

dengan konsep ISO 26000 dan 

kami juga ikut didalam proper 

dari Kementerian Lingkungan 

Hidup. 

Berjalan dengan baik sesuai 

dengan konsep ISO 26000 dan 

kami juga ikut didalam proper 

dari Kementerian Lingkungan 

Hidup. 
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5.  Bagaimana latar 

belakang pembuatan 

program yang 

bekerjasama dengan 

masing-masing pihak 

yang bersangkutan ? 

Dari awal berjalan perusahaan 

selalu mengajak warga 

setempat untuk ikut 

bergabung dalam kegiatan-

kegiatan CSR karena 

perusahaan ingin membuat 

warga sejahtera. 

Merupakan kewajiban sebuah 

perusahaan untuk menciptakan 

perekonomian yang baik melalui 

penerapan CSR. 

6. Bagaimana proses 

pemberdayaan 

masyarakat itu 

dilakukan ? 

Untuk posyandu perusahaan 

mengikut sertakan tim 

kesehatan dari puskesmas dan 

ahli gizi yang bertugas untuk 

mendampingi para kader saat 

posyandu berlangsung. 

sehingga ketika ada orangtua 

balita yang menanyakan 

kesehatan diluar pengetahuan 

kader maka tim akan 

membantu. 

Program ini memberdayakan 

para remaja untuk hidup 

mandiri dengan memberikan 

sarana berupa lapangan 

pekerjaan, dimana mereka 

dapat mengetahui dunia 

pekerjaan. 

7. Apakah program ini 

dilakukan secara 

berkesinambungan ? 

Ya. Dari awal program ini 

adalah sebuah bukti nyata 

dari perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Ya. Dari awal program ini 

adalah sebuah bukti nyata dari 

perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

8. Bagaimana hubungan 

yang terjadi antara 

perusahaan dengan 

masyarakat melalui 

program ini? 

Berjalan dengan baik, kami 

sebagai wakil perusahaan 

diterima keberadaannya di 

lingkungan sekitar sini. 

Berjalan dengan baik, kami 

sebagai wakil perusahaan 

diterima keberadaannya di 

lingkungan sekitar sini. 

9. Bagaimana pelaksanaan 

program ini hingga 

terealisasi di 

masyarakat? 

Ibu Lurah terdahulu yaitu 

Ibu Sulami memberikan 

syarat untuk pemberian izin 

kepada Kievit hadir di 

tengah-tengah pemukiman. 

Sehingga Kievit membuat 

program CSR yaitu 

pemberdayaan masyarakat 

melalui PMT. Kemudian 

Kasikesra memberitahukan 

kepada para kader dan Ibu-

Kelanjutan dari proyek 

pembangunan Kievit, 

koordinator karangtaruna 

tidak mau melepas 

kesempatan ini. Mereka 

mengajukan proposal untuk 

pembelian limbah pabrik dan 

perekrutan remaja sekitar 

untuk bekerja diperusahaan 

sesuai dengan keahlian 

mereka. Kemudian dari 
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ibu RW yang disampaikan 

pada PKK untuk mengajak 

para warganya ikut dalam 

Posyandu yang 

bekerjasama dengan Kievit. 

koordinator itu dilanjutkan 

untuk perekrutan remaja yang 

kemudian diseleksi oleh tim 

dari perusahaan yang 

kemudian mereka dapat 

melanjutkan bekerja. 

10. Apa saja manfaat yang 

dirasakan masyarakat 

dengan 

dilaksanakannya 

program CSR ini? 

Perbedaan animo 

masyarakat yang hadir 

ketika posyandu biasa 

dengan posyandu yang di 

perbantukan oleh Kievit 

begitu berbeda. Saat 

posyandu Kievit banyak 

sekali warga yang hadir. 

Mengurangi pengangguran 

warga disekitar perusahaan. 

Membuka lapangan kerja yang 

dibutuhkan oleh warga sekitar 

dan memberdayakan mereka 

untuk hidup mandiri 

11. Apa saja harapan dan 

keinginan anda 

terhadap kerjasama ini? 

Keingininan dari program ini 

adalah bisa terus membantu 

para ibu untuk meningkatkan 

gizi anak dan sebagai ajang 

edukasi dalam merawat balita. 

Sehingga  tidak ada kasus gizi 

buruk dilingkungan sekitar 

perusahaan. 

Keinginannya adalah tetap 

menjalin kerjasama yang baik 

antara perusahaandengan 

paguyuban sehingga terhindar 

dari masalah-masalah yang tidak 

diinginkan. Perusahaan ingin 

masyarakat sekitar sini jauh dari 

masalah kemiskinan. 

12. Apakah perusahaan 

melakukan kegiatan 

publikasi kepada media 

terhadap program ini? 

Tidak dilakukan hanya 

untuk dokumentasi 

perusahaan dan dilaporkan 

kepada perusahaan. 

Tidak dilakukan hanya untuk 

dokumentasi perusahaan dan 

dilaporkan kepada perusahaan. 

13. Bagaimana sikap 

perusahaa terhadap 

keluh kesah warga 

disekitar perusahaan? 

Perusahaan dengan sigap 

melayani keluh kesah 

masyarakat mengenai 

ketidak nyamanan mereka 

namun hal-hal tertentu saja 

yang kemudian ditanggapi 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Perusahaan dengan sigap 

melayani keluh kesah 

masyarakat mengenai ketidak 

nyamanan mereka namun 

hal-hal tertentu saja yang 

kemudian ditanggapi sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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14. Adakah hubungan 

timbal balik antara 

masyarakat sekitar 

dengan perusahaan? 

Tentu saja ada, masyarakat 

turut menjaga keamanan 

disekitar pabrik. kami pun 

yang bekerja didalam 

pabrik merasa aman. 

Tentu saja ada, masyarakat 

turut menjaga keamanan 

disekitar pabrik. kami pun 

yang bekerja didalam pabrik 

merasa aman. 

15. Bagaimana kesan 

masyarakat kepada 

perusahaan? 

Perusahaan yang peduli 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Peka 

terhadap kebutuhan warga 

yang ada dipemukiman. 

Perusahaan yang peduli 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Peka 

terhadap kebutuhan warga 

yang ada dipemukiman. 

16. Bagaimana kesan 

masyarakat terhadap 

program CSR yang 

telah dibuat? 

Mereka menyambut baik 

setiap kegiatan yang dibuat 

oleh PT. Kievit Indonesia. 

Animo masyarakat juga 

bagus pada setiap kegiatan 

tersebut.  

Mereka menyambut baik 

setiap kegiatan yang dibuat 

oleh PT. Kievit Indonesia. 

Animo masyarakat juga bagus 

pada setiap kegiatan tersebut. 

17. Apakah dengan 

program CSR ini 

mempengaruhi kesan 

masyarakat terhadap 

perusahaan?  

Mempengaruhi, karena 

mereka menganggap 

perusahaan itu peduli 

dengan mau memberikan 

bantuannya sehingga 

masyarakat dapat bernafas 

lega dengan bantuan 

tersebut. 

Iya mempengaruhi, tidak ada 

masyarakat yang rewel dengan 

pembangunan pabrik tersebut. 

Kievit juga bertanggung jawab 

dengan apa yang mereka 

kerjakan. 

18. Apakah perusahaan 

secara jelas 

menjelaskan maksud 

dan tujuan mereka 

membuat program ini? 

Perusahaan sudah menjalin 

relasi yang baik kepada 

ketu RT dan RW setempat 

serta pemerintah setempat 

sehingga perusahaan 

mudah memberikan 

informasi terkait kegiatan-

kegiatan yang akan 

dilakukan. 

 sejak awal hadir diwilayah 

Salatiga, PT. Kieit Indonesia 

sudah mengikuti penanaman 

modal asing dengan 

memberikan bantuan kepada 

masyarakat setempat. 

penjelasan akan kegiatan 

tentunya dilakukan dengan 

pemberian informasi kepada 

pihak terkait.  
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19. Apakah perusahaan 

sudah tepat membuat 

program yang seperti 

ini? 

Sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang ada 

diwilayah ini. pembuatan 

program di kaji telebuh 

dahulu melihat sebab akibat 

yang didapat. melalui 

pertimbangan tersebut 

barulah perusahaan berani 

untuk mengambil 

keputusan, karena program 

CSR yang dibuat 

menyangkut orang banyak. 

Program yang dibuat 

menjawab kebutuhan yang 

ada di masyarakat. 

pembuatan program di kaji 

telebuh dahulu melihat sebab 

akibat yang didapat. melalui 

pertimbangan tersebut 

barulah perusahaan berani 

untuk mengambil keputusan, 

karena program CSR yang 

dibuat menyangkut orang 

banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Pedoman pertanyaan untuk Kasikesra Kelurahan Mangunsari 

dan Koordinator Karangtaruna Paguyuban Upoyo Upo 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana latar belakang pembuatan program yang bekerjasama dengan 

masing-masing pihak yang bersangkutan ? 

2. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat itu dilakukan ? 

3. Apakah program ini dilakukan secara berkesinambungan ? 
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4. Bagaimana hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 

melalui program ini? 

5. Bagaimana pelaksanaan program ini hingga terealisasi di masyarakat? 

6. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dengan dilaksanakannya 

program CSR ini? 

7.  Apa saja harapan dan keinginan anda terhadap kerjasama ini?  

8. Apakah perusahaan melakukan kegiatan publikasi terhadap program ini?  

9. Bagaimana sikap perusahaa terhadap keluh kesah warga disekitar 

perusahaan?  

10. Adakah hubungan timbal balik antara masyarakat sekitar dengan 

perusahaan?  

11. Bagaimana kesan masyarakat kepada perusahaan?  

12. Bagaimana kesan masyarakat terhadap program CSR yang telah dibuat?  

13. Apakah dengan program CSR ini mempengaruhi kesan masyarakat 

terhadap perusahaan? 

14. Apakah perusahaan secara jelas menjelaskan maksud dan tujuan mereka 

membuat program ini? 

15. Apakah menurut anda perusahaan sudah tepat membuat program yang 

seperti ini? 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA DENGAN KOORDINATOR PMT DAN 

KARANGTARUNA PAGUYUBAN UPOYO UPO 

Rabu, 18 Februari 2015 & Senin, 23 Februari 2015 

No. Pertanyaan Ibu Maria 

Kasubag Perencanaan dan 

Evaluasi Pelaporan (dahulu 

menjabat sebagai Kasikesra) 

Bpk. Imam 

Koordinator Karangtaruna 

Paguyuban Upoyo Upo 

1. Bagaimana latar 

belakang 

pembuatan program 

yang bekerjasama 

dengan masing-

masing pihak yang 

bersangkutan ? 

- Tahun 2005 pada saat 

pembangunan PT. Kievit 

Indonesia Lurah meminta 

perusahaan memberikan 

kompensasi kepada 

masyarakat sekitar  dengan 

merekrut warga sekitar untuk 

bekerja di pabriknya 

- Selain itu aliran limbah 

perusahaan mengaliri daerah 

sekitar RW 14 & 9. Lurah 

meminta perusahaan untuk 

membantu warga tersebut 

yang rawan akan tercemarnya 

limbah tersebut 

 

- Pada saat pabrik masih dimiliki 

oleh TAA banyak warga di 

lingkungan sekitar yang tidak 

bekerja, setelah TAA bangkrut 

perusahaan tersebut diambil 

alih oleh PT. Kievit Indonesia 

- PT. Kievit Indonesia dalam 

program juga ingin merekrut 

warga yang ada disekitar 

lingkungan untuk turut serta 

bekerja di proyek perusahaan, 

baru setelah itu bisa direkrut 

menjadi pegawai Kievit 

- Warga direkrut perusahaan 

menjadi penjaga malam, 

tukang batu, tukang bersih dan 

sebagainya 

- Kerjasama tersebut dilakukan 

secara berkelanjutan, ketika 

proyek tersebut selesai warga 

pun membuat proposal 

pembelian limbah. 

2. Bagaimana proses 

pemberdayaan 

masyarakat itu 

dilakukan ? 

- Kelurahan Mangunsari 

memiliki 15 RW, pada 

masing-masing RT tersebut 

memiliki posyandu  

- Dari jaman Lurah Ibu Siti 

Sulami hingga saat ini PMT 

terus berjalan setiap 3 bulan 

sekali 

-  Membangun kesadaran para 

ibu untuk meningkatkan gizi 

anak dan memeriksakan anak 

ke Posyandu 

- Mengajak para remaja untuk 

bekerja dari pada mereka 

hanya nongkrong-nongkrong 

saja 

- Memberdayakan para 

remaja dengan membuat 

mereka melakukan kegiatan 

yang bermanfaat 

- Memanfaatkan limbah 

berupa sak semen, kardus, 

plastik. 
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3.  Apakah program 

ini dilakukan secara 

berkesinambungan 

? 

- Ya. Sejak Kievit berdiri 

hingga saat ini. Hingga 

pergantian Lurah 

Mangunsari kerjasama ini 

masih berjalan dengan baik 

- Ya. Ketika proyek 

pembangunan selesai 

dikerjakan dilanjutkan 

kepada pemberdayaan 

karangtaruna. 

4. Bagaimana 

hubungan yang 

terjadi antara 

perusahaan dengan 

masyarakat melalui 

program ini? 

 

-  Baik. Semakin banyak 

warga yang sadar akan 

pentingnya kegunaan 

Posyandu untuk mengetahui 

tumbuh kembang anak. 

Selain itu masyarakat juga 

terbantu dengan tambahan 

susu dan makanan bergizi 

lainnya. 

- Baik. Warga sekitar 

menyadari pentingnya peran 

perusahaan bagi generasi 

penerus. Walau hanya 

pekerjaan kasar, namun 

tetap menjadi pekerjaan 

tetap mereka. 

5. Bagaimana 

pelaksanaan 

program ini hingga 

terealisasi di 

masyarakat? 

- Ibu Lurah terdahulu yaitu 

Ibu Sulami memberikan 

syarat untuk pemberian izin 

kepada Kievit hadir di 

tengah-tengah pemukiman. 

Sehingga Kievit membuat 

program CSR yaitu 

pemberdayaan masyarakat 

melalui PMT. Kemudian 

Kasikesra memberitahukan 

kepada para kader dan Ibu-

ibu RW yang disampaikan 

pada PKK untuk mengajak 

para warganya ikut dalam 

Posyandu yang bekerjasama 

dengan Kievit. 

- Kelanjutan dari proyek 

pembangunan Kievit, 

koordinator karangtaruna 

tidak mau melepas 

kesempatan ini. Mereka 

mengajukan proposal untuk 

pembelian limbah pabrik 

dan perekrutan remaja 

sekitar untuk bekerja 

diperusahaan sesuai dengan 

keahlian mereka. Kemudian 

dari koordinator itu 

dilanjutkan untuk perekrutan 

remaja yang kemudian 

diseleksi oleh tim dari 

perusahaan yang kemudian 

mereka dapat melanjutkan 

bekerja. 

6. Apa saja manfaat 

yang dirasakan 

masyarakat dengan 

dilaksanakannya 

program CSR ini? 

- Perbedaan animo 

masyarakat yang hadir 

ketika posyandu biasa 

dengan posyandu yang di 

perbantukan oleh Kievit 

begitu berbeda. Saat 

posyandu Kievit banyak 

sekali warga yang hadir 

karena tambahan-tambahan 

makanan yang banyak 

- Mengurangi pengangguran 

warga disekitar kievit. 

Membuka lapangan kerja 

yang dibutuhkan oleh warga 

sekitar dan memberdayakan 

mereka untuk hidup mandiri 

7. Apa saja harapan 

dan keinginan anda 

terhadap kerjasama 

- Keingininan dari program 

ini adalah penimbangan 

ingin terus berjalan namun 

- Keinginan dari paguyuban 

adalah kerjasama terus 

berjalan, warga yang lain 
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ini? dengan kegiatan yang 

berbeda. Seperti sosialisasi 

kesehatan menyangkut 

tumbuh kembang anak agar 

lebih lanjut lagi, jadi warga 

mendapat banyak ilmu dari 

penyuluhan tersebut.  

masih bisa ikut bekerja di 

Kievit. Lingkungan 

masyarakat sosial untuk 

lebih peka dengan kegiatan 

yang dilakukan paguyuban 

 

8. Apakah perusahaan 

melakukan kegiatan 

publikasi terhadap 

program ini? 

- Hanya didokumentasikan 

untuk keperluan data kantor. 

Belum pernah melihat 

publikasi di media cetak 

atau elektronik   

- Tidak pernah, hanya sebatas 

publikasi keperluan kantor 

9. Bagaimana sikap 

perusahaa terhadap 

keluh kesah warga 

disekitar 

perusahaan? 

- Mendengarkan apa yang 

dikeluhakan warganya 

kemudian ditindak lanjuti.  

 

- Mendengarkan dan 

dibicarakan melalui forum 

supaya semua warga 

mengetahui masalah 

tersebut. 

10. Adakah hubungan 

timbal balik antara 

masyarakat sekitar 

dengan 

perusahaan? 

- Ada - Ada  

11. Bagaimana kesan 

masyarakat kepada 

perusahaan? 

- Perusahaan yang peduli 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Mau 

turun tangan langsung dan 

menanyakan kepada warga 

bantuan apa yang cocok. 

- Baik. Perusahaan yang 

peduli sama lingkungan 

sekitar sini. 

12. Bagaimana kesan 

masyarakat 

terhadap program 

CSR yang telah 

dibuat? 

- Mereka menyambut baik 

setiap kegiatan yang 

dibuat oleh Kievit. Animo 

masyarakat juga bagus 

pada setiap kegiatan 

tersebut.  

- Bagus. Karena kegiatan 

tersebut berdampak pada 

keuangan keluarga mereka. 

Kievit membuka lapangan 

pekerjaan untuk warga yang 

ada disini.  

13. Apakah dengan 

program CSR ini 

mempengaruhi 

kesan masyarakat 

terhadap 

- Mempengaruhi, karena 

mereka menganggap 

perusahaan itu peduli 

dengan mau memberikan 

bantuannya sehingga 

masyarakat dapat bernafas 

lega dengan bantuan 

- Iya mempengaruhi, tidak 

ada masyarakat yang rewel 

dengan pembangunan pabrik 

tersebut. Kievit juga 

bertanggung jawab dengan 

apa yang mereka kerjakan. 
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perusahaan?  tersebut. 

14. Apakah perusahaan 

secara jelas 

menjelaskan 

maksud dan tujuan 

mereka membuat 

program ini? 

- Iya. Melalui ibu Lurah 

yang kemudian 

disampaikan kepada 

masyarakat kalau Kievit 

mau membantu 

memberikan izi tambahan 

kepada balita. Supaya 

masyarakat dan anak-anak 

mereka bisa hidup 

sejahtera. 

- Iya. Pada awal kerjasama 

dalam pembangunan proyek 

mereka sudah mau 

membantu warga yang ada 

disini. Dengan penyediaan 

lapangan pekerjaan dan 

memberdayakan masyarakat 

yang ada dilingkungan ini.  

15. Apaka menurut 

anda perusahaan 

sudah tepat 

membuat program 

yang seperti ini? 

- Iya.karena dengan bantun 

PMT ini mengurangi  

balita yang kekurangan 

gizi. Karena daerah 

disekitar Kievit banyak 

warga yang 

perekonomiannya 

kebawah dan anak-anak 

mereka banyak, sehingga 

orangtua belum 

sepenuhnya memberikan 

gizi yang baik 

- Iya. Karena pembuatan 

program ini dapat 

mengurangi jumlah 

pengangguran pada remaja. 

Para remaja dapat 

memperoleh penghasilan 

yang baik sehingga mereka 

bisa memenuhi 

kebutuhannya masing-

masing. 
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Lampiran 5 

Pedoman pertanyaan untuk Kader Posyandu RW 09 dan 14 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sistem komunikasi antara kelurahan dengan para kader? 

2. Bagaimana program terebut terselenggara? 

3. Bagaimana cara para kader menyakinkan para warga untuk ikut dalam 

kegiatan tersebut? 

4. Apa saja kendala dari kegiatan tersebut?  

5. Apa saja perbedaaan antara sebelum dan sesudah program di 

laksanakan? 

6. Bagaimana komunikasi antara para kader dengan tim GA dari 

perusahaan? 

7. Bagaimana dampak dan manfaat yang dirasakan para kader dengan 

adanya program tersebut? 

8. Keinginan dari para kader mengenai program ini seperti apa?  

9. Apakah para kader meginginkan kerjasama ini berjalan terus? 
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Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA KADER POSYANDU RW 09 & 

14 

Sabtu, 14 Maret 2015 dan Sabtu, 21 Maret 2015 

No. Pertanyaan Ibu LIS Ketua Kader 

Posyandu RW  02&09 

Cabean 

Ibu TATIK 

Ketua Kader Posyandu RW  

01&14 

Cabean 

1. Bagaimana 

sistem 

komunikasi 

antara kelurahan 

dengan para 

kader ? 

- Sistem komunikasi antara 

para Kader dengan 

Kelurahan melalui SKD 

kemudian disampaikan ke 

kader baru di sampaikan 

kepada warga 

- Kievit berhubungan dengan 

kelurahan baru turun ke RW 

dan kadernya 

 

-Sejak ada pergantian 

pengurus di kelurahan belum 

ada sosialisasi  selama 2 bulan 

untuk pemberitahuan siapa 

yang kemudian bertanggung 

jwab di bagian KASIKESRA. 

Jadi belum ada komunikasi 

dengan pengurus yang baru 

-Kalo dahulu pejabat 

Kasikesranya turun langsung 

pada kegiatan ini, jadi 

kegiatan ini langsung 

berhubungan dengan wakil 

perusahaan 

2. Bagaimana 

program terebut 

terselenggara? 

- Dahulu posyandu ini hanya 

diadakan pada RW 09 dan 

RW 02 yang berdekatan 

dengan perusahaan, namun 

seiring berjalannya waktu 

posyandu ini di lebarkan 

hingga keRW 02,08 

- Animo masyarakat ketika 

posyandu ini dilaksanakan 

bersama Kievit sangat tinggi 

sekali karena kievit 

memberikan banyak bantuan 

seperti susu box untuk setiap 

balitanya dan puding. 

- Kievit tidak menambah 

jumlah waktu untuk 

posyandu namun kievit 

menambah 

jangkauan/perluasan warga 

yang turut mengikuti 

posyandu 

-Awal diadakannya posyandu 

bersama kievit adalah 

sosialisasi dari ibu lurah(Ibu 

Sulami) terdahulu yang 

menyampaikan kepada para 

kader. Bahwa terdapat 

bantuan dari kievit yang 

berdomisili di RW 14 sebagai 

bukti kepedulian terhadap 

masyarakat yang ingi 

mensejahterakan warga 

sekitar perusahaan 

Dana bantuan dari kievit 

kemudian diberikan kepada 

Kasikesra kelurahan. 

Kemudian kasikesra 

menyampaikan kepada para 

kader posyandu 
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3. Bagaimana cara 

para kader 

menyakinkan 

para warga 

untuk ikut 

dalam kegiatan 

tersebut? 

- Kader mendapat info dari 

PKB (perkumpulan keluarga 

berencana) yangdi 

sampaikan ke anggota Pkk 

RW kemudian disampaiakan 

ke warganya 

- Kader berhasil untuk 

mengajak warga untuk 

mengajak warga,terlebih 

warga yang kurang mampu. 

Karena mereka bisa 

mendapatkan susu untuk 

anak 

-Cara para kader untuk 

meyakinkan warga dengan  

pembuatan para Dawis. 

Dawis adalah kelompok 

dasawisma yang diadakan 

pada setiap RT yang 

anggotanya adalah ibu-ibu 

warga RT. Yang kemudian 

para dawis sosialisasi kepada 

ibu-ibu lainnya 

- Kendala yang dihadapi 

adalah kendala cuaca. Ketika 

hujan membuat ibu-ibu malas 

untuk hadir.  

-Kegiatan ini berjalan dengan 

baik karena adanya keaktifan 

dari Ibu RW yang rutin 

mengajak para warga ntuk 

ikut langsung 

 

4. Apa saja 

kendala dari 

kegiatan 

tersebut?  

 

- Kendala  yang dihadapi 

adalah keadaan cuaca tak 

menentu membuat warga 

enggan untuk hadir, 

biasanya posyandu dengan 

kievit diadakan pagi hari 

bentrok dengan ibu-ibu yang 

bekerja. Jadi anak mereka 

tidak diikutkan dengan 

posyandu itu 

- Program kievit selanjutnya 

akan menyesuaikan dengan 

jadwal posyandu RW biasa 

yang diadakan pada sore 

hari. Sehingga para kader 

yng bekerja dan ibu-ibu 

warga yng bekerja juga bisa 

turut hadir 

-Kendala yang dihadapi adalah 

kendala cuaca. Ketika hujan 

membuat ibu-ibu malas untuk 

hadir.  

 

5. Apa saja 

perbedaaan 

antara sebelum 

dan sesudah 

program di 

laksanakan? 

- Perbedaan yang begitu terasa 

adalah animo masyarkat 

ketika mengetahui kegiatan 

ini kerjasama dengan kievit. 

Yang ada di benak mereka 

akan banyak tambahan-

tambahan yang diberikan 

kievit untuk anak-anak 

mereka 

- Pada proker selanjutnya 

kievit akan menyediakan 

-Masyarakat semakin antusias 

dengan adanya kegiatan ini 

membuat para kader merasa 

dihargai karena mereka mau 

datang dengan berbondong-

bondong. 



 

 

80 

 

tim kesehatan untuk kievit 

yang disebar untuk 

membantu pelayanan ketika 

posyandu itu berjalan, 

sehingga warga mendapat 

pengatahuan lebih. Karena 

para kader sangat minim 

informasi 

- Bantuan susu memang sangat 

membantu masyarakat yang 

kurang mampu 

6. Bagaimana 

komunikasi 

antara para 

kader dengan 

tim GA dari 

perusahaan? 

- Biasanya komunikasi antara 

perusahaan yang di wakili 

oleh pak bekti bertemu rutin 

dengan para kader untuk 

mebahas kebutuhan 

selanjutnya dari posyandu 

ini seperti apa,parakader 

juga diberikan reweard 

berupa piknik bersama 

sebagai rasa terimakasih 

atas pengabdian mereka 

kepada masyaraat yang 

diadakan oleh kievit. 

-Komunikasi yang baik 

mengenai kebutuhan masing-

masing untuk kebutuhan 

posyandu 

-Setiap rapat pengurus akan 

dipanggil untuk rapat dengan 

perusahaan, sistim 

komunikasi yang baik itu 

kuncinya 

 

7. Bagaimana 

dampak dan 

manfaat yang 

dirasakan para 

kader dengan 

adanya program 

tersebut? 

-Kader merasa dihargai. 

Perusahaan membuat piknik 

bersama dengan mengajak 

para kader untuk berekreasi 

sebagai apresiasi terhadap 

kinerja mereka 

-Kader disini aktif mereka 

bersemangat ketika Posyandu 

rutin yang diadakan Kievit 

akan diselenggarakan 

-Ketika akan rapat mereka pun 

selalu meluangkan waktunya 

8. Keinginan dari 

para kader 

mengenai 

program ini 

seperti apa? 

- Keinginan para kader adalah 

posyandu ini semakin baik, 

frekuensi akan waktu 

ditambah. Yang tadinya 

hanya 3 bulan 1 kali agar 

ditambah lagi, reweard 

untuk para kader juga tetap 

dilaksanakan.   

-Keinginannya adalah ada 

reweard untuk para kader 

karena mereka bekerja secara 

sukarela sehingga ada bantuan 

untuk para kader tersebut 

 

9. Apakah para 

kader 

meginginkan 

kerjasama ini 

berjalan terus? 

- Keinginan para kader adalah 

posyandu ini semakin baik, 

frekuensi akan waktu 

ditambah. Yang tadinya 

hanya 3 bulan 1 kali agar 

ditambah lagi, reweard 

untuk para kader juga tetap 

dilaksanakan.   

-Semakin banyak kegitan 

yangmenyangkut Balita. 

Karena lingkungan kami 

membutuhkan bantuan 

tersebut 
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Lampiran 7 

Pedoman pertanyaan untuk Masyarakat 
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Pertanyaan : 

1. Bagaimana anda bisa mengikuti program ini? Siapa yang mengajak? 

2. Fakor apa saja yang membuat anda bergabung dalam kegiatan ini? 

3. Apa anda mengetahui program ini bekerjasama dengan Kievit? 

4. Apa yang anda fikirkan dan ketahui mengenai perusahaan ini? 

5. Sebelumnya apakah ada masalah antara warga dan perusahaan? 

6. Sudah berapa lama anda mengikuti kegiatan ini? 

7. Apakah Program ini disosialisasikan terlebih dahulu sebelum 

direalisasikan? 

8. Apakah Program ini membuat anda tertarik untuk hadir dalam acara 

tersebut? 

9. Apakah Program ini mampu mengajak anda untuk sadar akan tambahan 

gizi untuk anak? 

10. Apakah Perusahaan banyak memberikan kontribusi (dana) dalam kegiatan 

perusahaan yang bermanfaat bagi anda sebagai masyarakat? 

11. Apakah Perusahaan secara langsung mengajak anda untuk terlibat dalam 

ini? 

12. Apakah Anda merasa perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya 

melalui program ini? 

13. Apakah Anda mendukung keberadaan perusahaan dan segala program 

yang dibuat oleh perusahaan? 

14. Apakah Antara perusahaan dan anda sebagai masyarakat ada rasa saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya? 

15. Bagaimana Hubungan antara perusahaan dan masyarakat terjalin dengan 

baik? 
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Lampiran 8 

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA RW  09 MENGENAI PROGRAM PEMBERDAYAAN KARANGTARUNA 

Kamis, 19 Maret 2015 

No. Pertanyaan Ariyanto 

bagian 

Bongkar Muat 

Heru 

bagian Bongkar 

Muat 

Yuli 

Bagian 

Bongkar Muat 

Isman  

bagian Limbah 

Hendri 

bagian Limbah 

Didi 

bagian Limbah 

Margi 

Bagian 

Bongkar Muat 

Teguh 

Yulianto 

Bagian ware 

house 

Kusbiantara 

Bagian ware 

house 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

program ini? 

Siapa yang 

mengajak? 

Diajak oleh 

Koordinator 

Karangtaruna 

Diberitahu oleh 

Koordinator 

Karangtaruna 

Diberitahu 

oleh 

Koordinator 

Karangtaruna 

ketika didata 

remaja yang 

belum 

memiliki 

pekerjaan 

Mengikuti 

arahan Pak 

Leman sebagai 

ex- pengurus 

Karangtaruna 

Diberitahu oleh 

Koordinator 

Karangtaruna 

ketika didata 

remaja yang 

belum memiliki 

pekerjaan 

Diajak oleh 

Koordinator 

Karangtaruna 

Seperti yang 

lain perekrutan 

Koordinator 

Karangtaruna 

Diajak oleh 

koordinator 

ketika 

berkumpul 

dikarangtarun

a 

Mengajukan 

diri ke 

koordinator 

namun harus 

ikut 

karangtaruna 

2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

dalam kegiatan 

ini? 

Kebutuhan 

untuk bekerja 

Membutuhkan 

pekerjaan dan 

tempat kerjanya 

dekat rumah 

Kebutuhan 

untuk bekerja 

Membutuhkan 

pekerjaan dan 

pengalaman 

Gajinya lebih 

tinggi 

dibandingkan 

perusahaan lain 

Kebutuhan 

untuk bekerja, 

dekat dengan 

tempat tinggal 

Membutuhkan 

pekerjaan dan 

pengalaman 

dan hanya bisa 

itu saja 

Kebutuhan 

untuk bekerja 

dan 

menghidupi 

keluarga 

Untuk 

tambahan 

pemasukan 

keluarga 

3. Apa anda 

mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

Tahu, karena 

dari awal 

sudah 

diberitahu 

Tahu, karena 

tempat kerjanya 

didalam pabrik 

Tahu, karena 

tempat saya 

bekerja ada 

didaerah 

Kievit 

Tahu, karena 

dari awal 

sudah 

diberitahu 

Tahu, karena 

test masuknya 

langsung di 

Kievit 

Tahu, karena 

tempat saya 

bekerja ada 

didaerah 

Kievit 

Tahu, karena 

test masuknya 

langsung di 

Kievit 

Tahu, karena 

dari awal 

sudah 

diberitahu 

Tahu, karena 

dari awal 

sudah 

diberitahu 
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4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahan 

besar yang 

menghasilkan 

susu lalu di 

jual ke luar 

negeri 

Perusahaan 

besar yang ketat 

penjagaannya 

Perusahaan 

besar yang 

dulu adalah 

pabrik susu 

TAA 

Perusahaan 

besar yang 

limbahnya 

diharapkan 

bisa 

disumbangkan 

secara gratis. 

Perusahaan 

yang baik dan 

peduli dengan 

masyarakatnya 

Perusahaan 

besar yang 

ketat 

penjagaannya 

Perusahaan 

besar yang 

dulu adalah 

pabrik susu 

TAA 

Perusahan 

besar 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan 

lain yang ada 

di Salatiga 

Perusahaan 

pembuat 

creamer tapi 

wargalain 

taunya ini 

perusahaan 

susu 

5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Belum pernah 

denger 

Belum ada, 

baik-baik saja 

Tidak ada 

masalah, 

warga yang 

komplain 

langsung 

ditangani 

Selama tinggal 

disini tidak 

pernah ada 

masalah yang 

besar 

Pernah waktu 

awal-awal 

berdiri karena 

limbah sempet 

bocor  

Pernah karena 

masyarakat 

terganggu soal 

truk yang 

lewat tengah 

malam 

Selama tinggal 

disini tidak 

pernah ada 

masalah yang 

besar 

Tidak ada 

masalah, 

warga yang 

komplain 

langsung 

ditangani 

Tidak ada 

masalah, 

warga yang 

komplain 

langsung 

ditangani 

6. Sudah berapa 

lama anda 

mengikuti 

kegiatan ini? 

1 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 

7. Apakah 

Program 

Karangtaruna 

disosialisasikan 

terlebih dahulu 

sebelum 

direalisasikan? 

Tidak 

mengetahui 

karena hanya 

sebatas diajak  

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Iya, hanya 

sebatas 

pemberitahua

n Koordinator  

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Tidak 

mengetahui 

Iya, hanya 

sebatas 

pemberitahua

n Koordinator 

8. Apakah 

Program 

Karangtaruna 

membuat anda 

tertarik untuk 

hadir dalam 

acara tersebut? 

Biasa saja, 

karena 

kebutuhan 

akan 

pekerjaan 

tersebut 

Iya, karena saya 

dapat bekerja di 

perusahaan 

besar ini 

Tertarik, 

karena saya 

dapat 

membantu 

keuangan 

keluarga 

Pengalaman 

yang besar jadi 

ingin 

bergabung 

Iya karena 

sering 

mendapatkan 

uang saku 

Pengalaman 

yang besar jadi 

ingin 

bergabung 

Iya, karena 

saya dapat 

bekerja di 

perusahaan 

besar ini 

Tertarik, 

karena saya 

dapat 

membantu 

keuangan 

keluarga 

Pengalaman 

yang besar 

jadi ingin 

bergabung 
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9. Program  

Karangtaruna 

mampu 

mengajak anda 

untuk 

memberantas 

pemuda 

pengangguran ? 

Membantu, 

buktinya 

banyak remaja 

yang direkrut 

untuk bekerja 

Iya, contohnya 

adalah remaja 

pengangguran 

yang 

memperoleh 

pekerjaan tetap 

Tidak semua 

remaja, hanya 

remaja yang 

aktif di 

Karangtaruna 

Upoyo Upo 

Dilingkungan 

sekitar saya 

sudah 

berkurang 

penganggurann

ya 

Iya, kami 

dibantu walau 

hanya pekerjaan 

kasar seperti ini 

Iya, teman-

teman kami 

banyak yang 

udah punya 

penghasilan 

sendiri 

Iya, kami 

dibantu walau 

hanya 

pekerjaan 

kasar seperti 

ini tapi 

bermanfaat 

Perusahaan 

peka terhadap 

remaja yang 

belum punya 

pekerjaan 

tetap 

Mungkin 

kurang, 

karena masih 

ada pemuda 

lain yang 

belum diikuti 

10. Apakah 

Perusahaan 

banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan 

Karangtaruna 

yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

Tidak 

mengetahui, 

karena tidak 

ada yang 

pernah 

menanyakan 

soal itu 

Tidak 

mengetahui, 

Kievit tidak 

pernah bicara 

soal dana 

Iya, selain 

memebrikan 

kesempatan 

bekerja kami 

diberi bantuan 

ketika 

membuat 

kegiatan 

Kurang 

mengetahui  

Iya, saat hari-

hari besar suka 

diberikan 

bantuan 

sembako ke 

warga yang 

butuh dan tidak 

semuanya 

dikasih 

Iya, kami 

diberi batuan 

sembako 

Iya, balita juga 

diberikan gizi 

tambahan 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

untuk terlibat 

dalam 

Karangtaruna? 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

kepeduliannya 

Iya, tapi yang 

diketahui 

hanya 

karangtaruna 

saja 

Iya Iya, saat 

lingkungan 

membuat 

acara 17 

agustusan 

Kievit 

Peduli, ada 

program yang 

memberikan 

tambahan susu 

sama anak-

anak 

Membantu 

remaja yang 

tidak  punya 

pekerjaan tetap 

Iya  Iya, tapi yang 

diketahui 

hanya 

karangtaruna 

saja 

Iya, mungkin 

itu cara 

mereka untuk 

mendekati 

warga disini 

Iya, mungkin 

itu cara 

mereka untuk 

mendekati 

warga disini 
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melalui program 

Karangtaruna? 

meberikan 

bantuan dana 

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Iya, selama 

masih 

diperbolehkan 

bekerja selalu 

didukung 

kegiatannya 

Mendukung 

selama tidak 

mengganggu 

dan 

menyebarkan 

limbah beracun 

Mendukung 

sekali karena 

perusahaan 

membantu 

kami dalam 

banyak hal 

Selama kami 

masih dipakai, 

tetap 

mendukung 

keberadaan 

mereka 

Melalui 

partisipasi kami, 

ketika Kievit 

minta tolong 

sesuatu kami 

bantu 

Mendukung 

sekali karena 

perusahaan 

membantu 

kami dalam 

banyak hal 

Iya, selama 

masih 

diperbolehkan 

bekerja selalu 

didukung 

kegiatannya 

Mendukung, 

tapi kalau bisa 

remaja lain 

juga ikut 

direkrut 

sesuai dengan 

keahlian 

mereka 

Mendukung 

karena 

karyawan lain 

juga banyak 

yang diambil 

dari sekitar 

sini 

14. Apakah Antara 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, karena 

Kievit berdiri 

diwilayah ini 

Iya, karena saya 

bisa bekerja 

disana 

Iya, karena 

warga sekitar 

sini banyak 

yang direkrut 

untuk bekerja 

di Kievit  

Iya, karena 

sebagai warga 

kami 

meberikan izin 

mereka 

beroperasi 

Iya, karena 

kami sama-

sama 

membutuhkan. 

Kalo mereka 

tidak butuh 

kami. Kami 

akanbertindak 

Kalo mereka 

tidak memakai 

kami, kami 

akan bertindak 

Iya, karena 

sebagai warga 

kami 

meberikan izin 

mereka 

beroperasi 

ya, karena 

sama-sama 

menguntungk

an 

ya, karena 

sama-sama 

menguntungk

an 

15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

baik? 

Sejauh ini 

baik tidak 

pernah 

adayang 

komplain 

Selama ini tidak 

pernah ada 

masalah 

Sejauh ini 

baik-baik saja  

Baik, karena 

kami saling 

membutuhkan 

Baik, karena 

sama-sama 

menjaga 

perasaan 

masing-masing 

Sejauh ini 

baik-baik saja 

Sejauh ini 

aman tidak ada 

yang 

sewenang-

wenang 

Selama ini 

tidak pernah 

ada masalah 

Selama ini 

tidak pernah 

ada masalah 

 

No. Pertanyaan Aji  

 bagian 

Bongkar Muat 

Andrianto  

bagian Bongkar 

Muat 

Prasetyo  

Bagian Bongkar 

Muat 

Aji  

bagian Limbah 

Nurul Aji 

Bagian ware 

house 

Maman  

Bagian ware 

house 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

Mengajukan 

diri ke 

Diajak oleh 

koordinator 

Mengikuti 

karangtaruna 

Koordinator 

mengajak untuk 

Mengajukan diri 

ke koordinator 

Diajak oleh 

Koordinator 
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program ini? 

Siapa yang 

mengajak? 

koordinator 

namun harus 

ikut 

karangtaruna  

ketika 

berkumpul 

dikarangtaruna 

sejak proyek 

awal kievit 

mengumpulkan 

limbah yang ada 

disana 

namun harus 

ikut 

karangtaruna 

Karangtaruna 

2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

dalam kegiatan 

ini? 

Kebutuhan 

untuk bekerja 

dan 

menghidupi 

keluarga 

Karena belum 

memiliki 

pekerjaan  

Mengisi waktu 

luang dan ikut 

orang-orang 

Untuk tambahan 

pemasukan 

keluarga  

Kebutuhan 

untuk bekerja 

dan menghidupi 

keluarga 

Kebutuhan 

untuk bekerja, 

dekat dengan 

tempat tinggal 

3. Apa anda 

mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

Tahu, jadinya 

ingin ikut 

bergabung 

Tahu, karena 

tempat kerjanya 

didalam pabrik 

Tahu, karena 

tempat saya 

bekerja ada 

didaerah Kievit 

Tahu, karena 

dari awal sudah 

diberitahu 

Tahu, karena 

dari awal sudah 

diberitahu 

Tahu, karena 

tempat saya 

bekerja ada 

didaerah Kievit 

4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahan 

besar pasti 

membutuhkan 

buruh yang 

banyak 

Perusahan besar 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan lain 

yang ada di 

Salatiga 

Dari awal 

perusahaan ini 

sudah mengajak 

warga untuk 

ikut langsung 

dalam proyek 

pembangunan 

Perusahaan 

besar namun 

limbahnya tidak 

diberikan secara 

Cuma-Cuma 

kepada warga 

Perusahan besar 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan lain 

yang ada di 

Salatiga 

Perusahaan 

besar yang ketat 

penjagaannya 

5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Kayanya ga 

ada, aman saja 

Belum ada, 

baik-baik saja 

Tidak ada 

masalah, warga 

yang komplain 

langsung 

ditangani 

Selama tinggal 

disini tidak 

pernah ada 

masalah yang 

besar, warga 

lain sibuk 

dengan 

pekerjaan 

masing-masing 

Tidak ada 

masalah, warga 

yang komplain 

langsung 

ditangani 

Pernah karena 

masyarakat 

terganggu soal 

truk yang lewat 

tengah malam 

6. Sudah berapa 

lama anda 

1 tahun 2 tahun 5 tahun 2 tahun 1 tahun 3 tahun 
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mengikuti 

kegiatan ini? 

7. Apakah 

Program 

Karangtaruna 

disosialisasikan 

terlebih dahulu 

sebelum 

direalisasikan? 

Tidak 

mengetahui  

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Iya, hanya 

sebatas 

pemberitahuan 

Koordinator  

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

Tidak 

mengetahui 

Iya, melalui 

Koordinator  

lalu diinfokan 

kepada kami 

8. Apakah 

Program 

Karangtaruna 

membuat anda 

tertarik untuk 

hadir dalam 

acara tersebut? 

Iya, saya ingin 

bekerja seperti 

teman yang 

lain 

Iya, karena saya 

dapat bekerja di 

perusahaan 

besar ini 

Tertarik, karena 

saya dapat 

membantu 

keuangan 

keluarga 

Pengalaman 

yang besar jadi 

ingin bergabung 

Tertarik, karena 

saya dapat 

membantu 

keuangan 

keluarga 

Pengalaman 

yang besar jadi 

ingin bergabung 

9. Program  

Karangtaruna 

mampu 

mengajak anda 

untuk 

memberantas 

pemuda 

pengangguran ? 

Semoga 

semakin 

banyak 

pengangguran 

di sekitar 

perusahaan 

yang mau 

bergabung 

Iya, banyak 

remaja yang 

diberdayakan 

sehingga 

mereka bisa 

mandiri 

Perusahaan 

peka terhadap 

remaja yang 

belum punya 

pekerjaan tetap 

Mungkin 

kurang, karena 

masih ada 

pemuda lain 

yang belum 

diikuti 

Semoga 

semakin banyak 

pengangguran 

di sekitar 

perusahaan 

yang mau 

bergabung 

Iya, teman-

teman kami 

banyak yang 

udah punya 

penghasilan 

sendiri 

10. Apakah 

Perusahaan 

banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan 

Karangtaruna 

Hanya 

mengetahui 

kalau ada 

bantuan paket 

sembako 

ketika ada 

hari-hari besar 

Langsung 

memberikan 

uang tidak 

memberikan 

bantuan lain 

Kuranng 

mengetahui, 

hanya melihat 

sembako pada 

hari-hari besar 

saja 

Kurang 

mengetahui  

Kurang 

mengetahui 

Iya, kami diberi 

batuan sembako 
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yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

untuk terlibat 

dalam 

Karangtaruna? 

Tidak, hanya 

tahu dari 

teman-teman 

yang sudah 

bekerja disana 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

Tidak, hanya 

tahu dari 

Koordinator 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

kepeduliannya 

melalui program 

Karangtaruna? 

Iya, 

perusahaan 

merekrut kami 

supaya 

pemuda tidak 

luntang-

lantung 

Iya, mungkin itu 

cara mereka 

untuk 

mendekati 

warga disini 

Iya, tapi ada 

juga yang 

merasa kurang 

karena syarat 

yang digunakan 

susah 

Untuk beberapa 

kepentingan lain 

sudah baik, tapi 

proposal kami 

adayang belum 

di acc 

Iya, tapi ada 

juga yang 

merasa kurang 

karena syarat 

yang digunakan 

susah 

Iya  

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Iya, karena 

beberapa 

kegiatan 

melibatkan 

warga untuk 

ikut serta 

Mendukung 

karena 

karyawan lain 

juga banyak 

yang diambil 

dari sekitar sini 

Tidak, selama 

masyarakat di 

hormati dan 

dingerkan. Saat 

ada kebocoran 

limbah dan 

suara bising 

Mendukung, 

tapi kalau bisa 

remaja lain juga 

ikut direkrut 

sesuai dengan 

keahlian mereka 

Mendukung 

karena 

karyawan lain 

juga banyak 

yang diambil 

dari sekitar sini 

Mendukung 

sekali karena 

perusahaan 

membantu kami 

dalam banyak 

hal 

14. Apakah Antara 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, karena 

kami turut 

dilibatkan 

mungkin akan 

bertinndak 

Iya, karena 

sama-sama 

menguntungkan 

Iya, karena 

perusahaan 

adadi tengah 

pemukiman jadi 

harus peka 

Iya, mereka 

harus 

mendengarkan 

apa aspirasi 

kami 

ya, karena 

sama-sama 

menguntungkan 

Kalo mereka 

tidak memakai 

kami, kami akan 

bertindak 
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15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

baik? 

Sejauh ini 

baik karena 

banyak 

kegiatan yang 

dikerjakan 

bersama-sama 

Selama ini tidak 

pernah ada 

masalah 

Sejauh ini baik-

baik saja  

Baik, karena 

kami saling 

membutuhkan 

Selama ini tidak 

pernah ada 

masalah 

Sejauh ini baik-

baik saja 

 

 

 

Lampiran 9 

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA RW  09 & 14 MENGENAI PROGRAM PMT PADA POSYANDU 

Sabtu, 14 Maret 2015 dan Sabtu, 21 Maret 2014 

No. Pertanyaan  Ria 

(Jln.Merpati 

RT 01 RW 

09) 

Sumiati 

(Jln.Merpati 

RT01 RW 09)  

Diah 

(Jln.Merpati 

RT 01 RW 

09) 

Ani 

(Jln.Merpati 

RT 01 RW 

09) 

Trimurni 

(Jln.Merpati 

RT 02 RW 

09) 

Andini 

(Jln.Merpati 

RT 02 RW 

09) 

Dwi 

(Jln.Merpati 

RT 02 RW 

09) 

Edang 

(Cabean RT 

04 RW 09) 

Leni  

(Cabean RT 

04 RW 09) 

Mulyani  

(Klaseman 

RT 03 RW 

09) 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

program ini? 

Siapa yang 

mengajak? 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

Lewat Kader 

Posyandu dan 

Dawis RT 

yang 

memberikan 

info 

Melalui Kader 

Posyandu 

Melalui 

Kader 

Posyandu 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Lewat 

Kader 

Posyandu 

dan Dawis 

RT  

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

Lewat 

Kader 

Posyandu 

dan Dawis 

RT  

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

dalam kegiatan 

ini? 

Melihat 

tumbuh 

kembang  

anak seperti 

apa 

Mengetahui 

gizi dan berat 

badan anak 

Kewajiban 

seorang ibu 

mengantar 

anak ke 

Posyandu 

Mengetahui 

gizi dan 

berat badan 

anak 

Kewajiban 

seorang ibu 

mengantar 

anak ke 

Posyandu 

Supaya 

mengetahui 

gizi anak, 

berat badan 

anak 

Tugas 

seorang ibu 

yang baik 

untuk 

menjaga gizi 

Tugas 

seorang ibu 

yang baik 

untuk 

menjaga gizi 

Supaya 

mengetahui 

gizi anak, 

berat badan 

anak 

Bersosialisa

si dengan 

ibu-ibu yang 

lain juga 

3. Apa anda Tau, karena Tau, dari Tau, karena Mengetahui Tau, karena Tau, dari Tau, dari Tau, dari Tau, dari Tau, karena 
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mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

setiap bulan 

ada petugas 

Kievit yang 

dateng 

informasi RT 

dan RW 

setempat 

mereka pake 

seragam 

Kievit 

dari 

Kelurahan 

mereka pake 

seragam 

Kievit 

informasi 

RT dan RW 

setempat 

informasi 

RT dan RW 

setempat 

informasi 

RT dan RW 

setempat 

informasi 

RT dan RW 

setempat 

mereka pake 

seragam 

Kievit 

4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahaan 

pembuat 

Criemer 

Baik, 

memperhatika

n warganya 

Perusahaan 

besar yang 

ada di 

Salatiga 

Perusahaan 

besar yang 

banyak 

memberikan 

donasi 

Perusahaan 

susu yang 

besar di 

Salatiga 

Perusahaan 

yang bonafit 

Pabrik susu 

yang paling 

besar di 

Salatiga 

Pabrik susu 

yang paling 

besar di 

Salatiga 

Perusahaan 

yang bonafit 

Perusahaan 

susu yang 

besar di 

Salatiga 

5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Belum 

pernah 

denger 

Masyarakat 

belom pernah 

komplain 

Karena 

limbahnya 

bau, tapi 

warga diam 

saja 

Tidak 

pernah, 

aman saja 

Tidak 

pernah, 

aman saja 

Sejauh ini 

aman, hanya 

warga 

sempat 

mengeluh 

karena jalan 

rusak oleh 

truck 

Karena 

limbahnya 

bau, tapi 

warga diam 

saja 

Karena 

limbahnya 

bau, tapi 

warga diam 

saja 

Sejauh ini 

aman, hanya 

warga 

sempat 

mengeluh 

karena jalan 

rusak oleh 

truck 

Tidak 

pernah, 

aman saja 

6. Sudah berapa 

lama anda 

mengikuti 

kegiatan ini? 

1,5 tahun 2tahun 1 tahun 1,5 tahun 1 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 3,5 tahun 1,5 tahun 

7. Apakah 

Program PMT 

disosialisasikan 

terlebih dahulu 

? 

Iya, lewat 

PKK itu saya 

tau Posyandu 

ini 

Iya, lewat pak 

RT 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK 

8. Apakah 

Program PMT 

membuat anda 

tertarik untuk 

hadir ? 

Tertarik 

karena saya 

bisa tau 

perkembanga

n anak saya 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang lain 

Tertarik, 

karena 

mendapat 

tambahan 

susu, diberi 

tambahan 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

bersosialisas

i 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

bersosialisas

i 
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sayur lain lain lain lain lain 

9. Apakah 

Program PMT 

mampu 

mengajak anda 

untuk sadar 

akan tambahan 

gizi untuk anak? 

Iya Iya  Iya  iya  iya  iya  iya  iya  iya  iya  

10. Apakah 

Perusahaan 

banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan PMT 

yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

untuk terlibat 

dalam PMT? 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

kepeduliannya 

melalui program 

Iya, selain 

PMT kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

Iya, ketika 17 

agustus 

memberikan 

bantuan 

Iya, Posyandu 

ini sangat 

ditolong oleh 

Kievit 

Iya, 

perusahaan 

peduli 

dengan 

keinginan 

warga 

sekitar 

Iya, 

kontribusiny

a banyak 

untuk warga 

Iya, selain 

PMT 

kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

Iya, 

Posyandu 

ini sangat 

ditolong 

oleh Kievit 

Iya, 

Posyandu 

ini sangat 

ditolong 

oleh Kievit 

Iya, selain 

PMT 

kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

Iya, 

kontribusiny

a banyak 

untuk warga 
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PMT? 

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Mendukung 

karena 

banyak 

bantuan yang 

diberikan 

oleh Kievit 

Mendukung 

sekali, 

semakin baik 

lagi 

kegiatannya 

Mendukung 

sekali, 

semoga terus 

ada sampai 

waktu yang 

panjang 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

Mendukung 

sekali, 

semoga 

terus ada 

sampai 

waktu yang 

panjang 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

Mendukung 

sekali, 

semoga 

terus ada 

sampai 

waktu yang 

panjang 

Mendukung 

sekali, 

semoga 

pemberian 

makanan 

tambahanny

a makin 

bervariasi 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

menjangkau 

wilayah lain 

yang butuh 

bantuan 

14. Apakah Antara 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, karena 

pekerja di 

Kievit 

banyak dari 

warga sekitar 

sini 

Iya, 

masyarakat 

sangat 

terbantu 

dengan 

adanya Kievit 

Iya, karena 

masyarakat 

disini butuh 

wadah untuk 

bekerja 

Saling 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga 

sekitar sini 

Iya, karena 

masyarakat 

disini butuh 

wadah 

untuk 

bekerja 

Iya, karena 

pekerja di 

Kievit 

banyak dari 

warga 

sekitar sini 

Saling 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga 

sekitar sini 

Saling 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga 

sekitar sini 

Iya, karena 

pekerja di 

Kievit 

banyak dari 

warga 

sekitar sini 

Iya, karena 

masyarakat 

disini butuh 

wadah untuk 

bekerja 

15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

baik? 

Baik, tidak 

pernah ada 

masalah yang 

besar 

Baik, minim 

sekali 

kasusnya 

Baik, mereka 

cepat tanggap 

Baik, aman  Baik, aman Baik, 

mereka 

cepat 

tanggap 

Baik, tidak 

pernah ada 

masalah 

yang besar 

Baik, tidak 

pernah ada 

masalah 

yang besar 

Baik, 

mereka 

cepat 

tanggap 

Baik, 

dengan para 

remaja 

sekitar sini 

juga tidak 

ada masalah 

 

No. Pertanyaan  Susanti 

(Jln.Merpati 

RT 02 RW 

09) 

Adri 

(Klaseman 

RT 03 RW 

09) 

Desi 

(Klaseman 

RT 03 RW 

09)  

Nandayani  

(Jln.Kenari 

RT 03 RW 

09) 

Nani  

(Cabean RT 

04 RW 09) 

Isnawati 

(Cabean RT 

04 RW 09) 

Triistiani 

(Cabean RT 

05 RW 09) 

Puji 

(Cabean RT 

05 RW 09) 

Trisnawati 

(Cabean RT 

05 RW 09) 

Hartati  

(Cabean RT 

05 RW 09) 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

program ini? 

Siapa yang 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK  

Melalui 

Kader 

Posyandu 

Melalui 

keluarga 

yang sudah 

mengikuti 

Melalui 

Kader 

Posyandu 

Melalui kader 

Posyandu dan 

Ibu RW 

setempat  

Tergabung 

dalam PKK 

jadi informasi 

melalui itu 

Melalui Kader 

Posyandu 

Melalui 

Kader 

Posyandu 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu 

PKK dan 

Lewat 

Kader 

Posyandu 

dan Dawis 
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mengajak? posyandu ini Kader 

Posyandu 

RT  

2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

dalam kegiatan 

ini? 

Kegiatan ini 

merupakan 

kegiatan 

wajib 

Mengetahui 

gizi dan berat 

badan anak 

Diajak oleh 

kakak untuk 

memeriksaka

n anak 

Kewajiban 

seorang ibu 

mengantar 

anak ke 

Posyandu 

Kegiatan ini 

merupakan 

kegiatan 

wajib 

Merupakan 

kegiatan rutin 

disekitar 

tempat tinggal 

Mengetahui 

perkembanga

n anak sampai 

mana 

Mendapat 

susu gratis 

dan bisa 

memberikan 

susu untuk 

anak 

Bersosialisa

si dengan 

ibu-ibu yang 

lain juga 

Supaya 

mengetahui 

gizi anak, 

berat badan 

anak 

3. Apa anda 

mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

Tau, dari 

sosialisasi 

ibu-ibu PKK 

Mengetahui 

dari 

Kelurahan 

Tau, dari 

informasi 

kakak yang 

ikut dalam 

PKK 

Tau, karena 

mereka pake 

seragam 

Kievit 

Tau, dari 

sosialisasi 

ibu-ibu PKK 

Tau, spanduk 

dan seragam 

ibu-ibu kader 

Posyandu 

Tau, saat 

pertemuan 

PKK diberi 

informasi 

Mengetahui 

dari 

Kelurahan 

Tau, karena 

mereka pake 

seragam 

Kievit 

Tau, dari 

informasi 

RT dan RW 

setempat 

4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahaan 

yang baik, 

mau bantu 

warganya 

Perusahaan 

besar yang 

banyak 

memberikan 

donasi 

Baik, jarang 

ada 

perusahaan 

yang 

perhatian 

sama warga  

Perusahaan 

besar yang 

ada di 

Salatiga 

Perusahaan 

yang peduli 

dengan warga 

yag ada disini 

Baik, jarang 

ada 

perusahaan 

yang 

perhatian 

sama warga  

Perusahaan 

susu terbesar 

di Salatiga 

Perusahaan 

besar yang 

banyak 

memberikan 

donasi 

Perusahaan 

pengolahan 

susu jadi 

kami suka 

diberi susu 

Perusahaan 

yang bonafit 

5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Aman saja, 

warga tidak 

ada yang 

komplain 

Tidak pernah, 

aman saja 

Masyarakat 

belom pernah 

komplain 

Karena 

limbahnya 

bau, tapi 

warga diam 

saja 

Aman saja, 

warga tidak 

ada yang 

komplain 

Masyarakat 

belom pernah 

komplain 

Limbahnya 

dikasih 

kewarga jadi 

mereka 

berterimakasi

h 

Tidak 

pernah, 

aman saja 

Tidak tau Tidak 

pernah 

mendengar 

warga yang 

mengeluh 

6. Sudah berapa 

lama anda 

mengikuti 

kegiatan ini? 

5 tahun 1,5 tahun 2tahun 1 tahun 5 tahun 4 tahun 1 tahun 1,5 tahun 1,5 tahun 2  tahun 

7. Apakah 

Program PMT 

disosialisasikan 

Iya, lewat 

PKK itu saya 

tau Posyandu 

Iya, melalui 

PKK 

Kurang 

mengetahui 

info tersebut 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, lewat 

PKK itu saya 

tau Posyandu 

Melalui PKK 

diumumin 

Melalui para 

kader 

Iya, lewat 

ibu-ibu 

ketua RW 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 
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terlebih dahulu 

? 

ini ini dan RT Posyandu 

8. Apakah 

Program PMT 

membuat anda 

tertarik untuk 

hadir ? 

Tertarik 

karena saya 

bisa tau 

perkembanga

n anak saya  

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang lain 

Tertarik 

karena saya 

bisa dapat 

memeriksaka

n gizi anak 

saya dan 

kenal warga 

lain 

Tertarik, 

karena 

mendapat 

tambahan 

susu, diberi 

tambahan 

sayur 

Tertarik 

karena anak 

saya bisa ikut 

bersosialisasi 

dengan anak 

seumurannya  

Tertarik 

karena saya 

bisa dapat 

memeriksakan 

gizi anak saya 

dan kenal 

warga lain 

Tertarik, 

karena 

mendapat 

tambahan 

susu, diberi 

tambahan 

sayur 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

bersosialisas

i 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

9. Apakah 

Program PMT 

mampu 

mengajak anda 

untuk sadar 

akan tambahan 

gizi untuk anak? 

Iya iya  Iya  Iya  Iya Iya  Iya  iya  iya  iya  

10. Apakah 

Perusahaan 

banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan PMT 

yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 
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untuk terlibat 

dalam PMT? 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

kepeduliannya 

melalui program 

PMT? 

Iya, selain 

PMT kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

Iya, 

perusahaan 

peduli 

dengan 

keinginan 

warga sekitar 

Iya, sebagai 

bukan warga 

asli sini 

perusahaan 

ini peduli 

dengan 

sekitarnya 

Iya, 

Posyandu ini 

sangat 

ditolong oleh 

Kievit 

Iya, saat hari 

raya besar 

diberikan 

sembako 

untuk semua 

warga sekitar 

Iya, ada juga 

kegiatan jalan 

santai yang 

disponsori 

oleh kievit 

Iya, Posyandu 

ini sangat 

ditolong oleh 

Kievit 

Iya, 

perusahaan 

peduli 

dengan 

keinginan 

warga 

sekitar 

Iya, banyak 

memberikan 

bantuan 

kepada 

warga sini 

Iya, selain 

PMT 

kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Mendukung 

kalo bisa 

semakin 

banyak 

bantuan 

Kievit untuk 

warga 

Mendukung, 

berharap 

acara ini bisa 

sampai 

menjangkau 

warga lain 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa semakin 

sering 

kegiatan ini 

berjalan 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa frekuensi 

waktu 

semakin 

sering 

Mendukung 

bantuannya 

diberikan ke 

Posyandu 

lansia yang 

juga 

membutuhka

n donasi 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa semakin 

sering 

kegiatan ini 

berjalan 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa frekuensi 

waktu 

semakin 

sering 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

bisa sampai 

menjangkau 

warga lain 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

menjangkau 

wilayah lain 

yang butuh 

bantuan 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

14. Apakah Antara 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, karena 

pemasok 

dana kegiatan 

untuk 

wilayah sini 

dari 

perusahaan 

Saling 

membantu, 

menjaga 

daerahnya. 

Kalau ada 

yang iseng 

kami bantu 

Iya, 

masyarakat 

sangat 

terbantu 

dengan 

adanya Kievit 

Iya, tapi yang 

saya tau 

bantuan 

Kievit hanya 

Posyandu ini 

saja 

Iya, berbeda 

sekali ketika 

posyandu ini 

kerjasama 

sama kievit 

atau tidak. 

Jadi kami 

butuh kievit 

Iya, 

masyarakat 

sangat 

terbantu 

dengan 

adanya Kievit 

Iya, 

contohnya 

posyandu ini 

waktu kievit 

ngasih 

bantuan yang 

datang banyak 

sekali 

Saling 

membantu, 

kami butuh 

mereka, 

mereka 

butuh kami 

juga 

Iya, daerah 

sini masih 

banyak 

perekonomi

an kebawah 

dan butuh 

bantuan 

Iya, 

lingkungan 

disini 

menggantun

gkan hidup 

pada 

perusahaan 

15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

Baik, karena 

perusahaan 

royal dengan 

lingkungan 

sekitar jadi 

kami pun 

Baik, dengan 

para RT dan 

RW sering 

ada 

pertemuan 

membahas 

Baik, tidak 

ada warga 

yang merasa 

dirugikan 

akibat 

terbangunnya 

Baik, mereka 

cepat tanggap 

kalo kami 

mengeluh 

Baik, karena 

ada 

perusahaan 

orang-orang 

sekitar jadi 

bisa 

Baik, tidak 

ada warga 

yang merasa 

dirugikan 

akibat 

terbangunnya 

Baik, mereka 

cepat tanggap 

kalo kami 

mengeluh, apa 

lagi ketika 

jalanan deket 

Baik, 

dengan para 

RT dan RW 

sering ada 

pertemuan 

membahas 

Baik, 

dengan para 

remaja 

sekitar sini 

juga tidak 

ada masalah 

Baik, 

mereka 

cepat 

tanggap 
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baik? merasa 

senang 

kesejahteraan 

warga  

pabrik ini membuka 

warung dan 

kosan 

pabrik ini rumah rusak 

karena truk 

mereka 

kesejahteraa

n warga  
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No. Pertanyaan Asnofa 

(Cabean RT 

01 RW 14) 

Dewi 

(Cabean RT 

01 RW 14) 

Sri Suhami 

(Cabean RT 

01 RW 14) 

Sari 

(Cabean RT 

02 RW 14) 

Yani 

(Cabean RT 

02 RW 14) 

Robiyatun 

(Cabean RT 

02 RW 14) 

Farida  

(Cabean RT 

03 RW 14) 

Hana 

Syafitri 

(Cabean RT 

03 RW 14) 

Novi  

(Cabean RT 

03 RW 14) 

Nining  

(Cabean RT 

04 RW 14) 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

program ini? 

Siapa yang 

mengajak? 

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

Melalui 

tetangga yang 

mengikuti 

Posyandu  

Tergabung 

dalam PKK 

jadi informasi 

melalui itu 

Melalui Kader 

Posyandu 

Melalui 

Kader 

Posyandu 

Melalui 

pemberitaan 

Ibu RW 

setempat 

Lewat 

Kader 

Posyandu 

dan Dawis 

RT  

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

Diajak 

keluarga 

yang tinggal 

dekat rumah 

yang 

memiliki 

balita  

Tergabung 

dalam PKK 

dan kader 

yang 

mengajak 

   2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

dalam kegiatan 

ini? 

Tugas 

seorang ibu 

yang baik 

untuk 

menjaga gizi 

Tanggung 

jawab 

sebagai ibu 

yang harus 

memeriksaka

n anaknya 

Merupakan 

kegiatan rutin 

dan wajib 

diikuti 

Mengetahui 

perkembanga

n, gizi, dan 

berat badan 

anak 

Memperole

h tambahan 

susu untuk 

balita 

Bersosialisa

si dengan 

ibu-ibu yang 

lain juga 

Supaya 

mengetahui 

gizi anak, 

berat badan 

anak 

Bersosialisa

si dengan 

warga 

sekitar  

Posyandu 

adalah 

kegiatan ruti 

dan wajib 

diikuti 

Bersosialisa

si dengan 

ibu-ibu yang 

lain juga 

3. Apa anda 

mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

Tau, karena 

suami bekerja 

di pabrik 

kievit 

Tau, kader 

menggunakan 

seragam dari 

Kievit 

Tau, spanduk 

dan seragam 

ibu-ibu kader 

Posyandu 

Tau, saat 

pertemuan 

PKK diberi 

informasi 

Tau, dari 

kader 

Posyandu 

langsung 

Tau, 

diberitahu 

oleh ibu 

RW 

Tau, melalui 

pemberitaan 

di PKK 

Tau, melalui 

kader yang 

menyampai

kan 

Tau, dari 

warga 

sekitar yang 

yang 

membicarak

an 

perusahaan 

ini 

Tau, 

spanduk dan 

seragam 

ibu-ibu 

kader 

Posyandu 

4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahaan 

luar negeri 

karena sering 

melihat bule 

disitu 

Perusahaan 

yang besar 

dan bonafit 

Baik, mereka 

mau 

sosialisasi 

dengan warga 

sekitar 

Perusahaan 

susu terbesar 

di Salatiga 

Perusahaan 

besar yang 

banyak 

memberikan 

donasi 

Perusahaan 

pengolahan 

susu jadi 

kami suka 

diberi susu 

Perusahaan 

yang ga 

pernah ada 

masalah 

sama warga 

Perusahaan 

susu untuk 

warga disini 

Perusahaan 

yang besar 

dan bonafit 

Baik, 

mereka mau 

sosialisasi 

dengan 

warga 

sekitar 
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5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Karena 

limbahnya 

bau, tapi 

warga diam 

saja 

Aman, karena 

kami dibantu 

jadi warga 

tidak ada 

yang rewel 

Tidak pernah, 

karena kami 

saling 

membantu 

dan saling 

membutuhkan 

Limbahnya 

pernah bau 

tapi sudah 

pernah dikasih 

kmpensasi 

Awal berdiri 

sempet 

bocor 

limbahnya 

tapi sudah 

ditangani 

Tidak 

pernah 

dengar dan 

tidak tahu 

Tidak 

pernah 

mendengar 

warga yang 

mengeluh 

Perusahaan 

yang punya 

pembuangan 

limbah yang 

besar 

Aman, tidak 

ada warga 

yang 

komplain 

Suara dari 

pabrik 

menganggu 

saat malam 

6. Sudah berapa 

lama anda 

mengikuti 

kegiatan ini? 

2 tahun 6 bulan 2 tahun 1 tahun 1,5 tahun 2 tahun 4 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 

7. Apakah 

Program PMT 

disosialisasikan 

terlebih dahulu 

? 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Tidak 

mengetahui 

sosialisasi 

tersebut 

Melalui PKK 

diumumin 

Melalui para 

kader 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

ibu RW 

mengajak 

untuk hadir 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Tidak 

mengetahui 

sosialisasi 

tersebut 

Melalui 

PKK 

diumumin 

8. Apakah 

Program PMT 

membuat anda 

tertarik untuk 

hadir ? 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang lain 

Tertarik 

karena 

tbanyak 

manfaat yang 

saya dapet 

lewat 

posyandu ini 

Tertarik 

karena saya 

bisa dapat 

memeriksakan 

gizi anak saya 

dan kenal 

warga lain 

Tertarik, 

karena 

mendapat 

tambahan 

susu, diberi 

tambahan 

sayur 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

Tertarik 

karena anak 

saya bisa 

bertemu 

dengan 

teman 

sebayanya 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

Tertarik 

karena 

manfaatnya 

banyak 

sekali 

Tertarik 

karena 

tbanyak 

manfaat 

yang saya 

dapet lewat 

posyandu ini 

Tertarik 

karena saya 

bisa dapat 

memeriksak

an gizi anak 

saya dan 

kenal warga 

lain 

9. Apakah 

Program PMT 

mampu 

mengajak anda 

untuk sadar 

akan tambahan 

gizi untuk anak? 

iya  Iya Iya  Iya  iya  iya  iya  iya  Iya Iya  

10. Apakah 

Perusahaan 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 
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banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan PMT 

yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

untuk terlibat 

dalam PMT? 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak pernah 

lihat dan 

tidak  tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

kepeduliannya 

melalui program 

PMT? 

Iya, 

Posyandu ini 

sangat 

ditolong oleh 

Kievit 

Tidak tahu, 

saya masih 

baru disini 

Iya, ada juga 

kegiatan jalan 

santai yang 

disponsori 

oleh kievit 

Iya, Posyandu 

ini ada setiap 

3 bulan sekali 

dan sangat 

ditolong oleh 

Kievit  

Iya, 

perusahaan 

peduli dan 

ramah 

lingkungan 

Iya, banyak 

memberikan 

bantuan 

kepada 

warga sini 

Iya, selain 

PMT 

kadang 

warga 

diberikan 

bantuan 

sembako 

Iya, 

Posyandu 

ini sangat 

ditolong 

oleh Kievit 

Hanya 

berdasarkan 

“katanya” 

saja 

Iya, ada juga 

kegiatan 

jalan santai 

yang 

disponsori 

oleh kievit 

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Mendukung 

sekali, 

semoga 

pemberian 

makanan 

tambahannya 

makin 

bervariasi 

Mendukung, 

banyak warga 

kurang 

mampu disini 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa semakin 

sering 

kegiatan ini 

berjalan 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa frekuensi 

waktu 

semakin 

sering 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

bisa sampai 

menjangkau 

warga lain 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

menjangkau 

wilayah lain 

yang butuh 

bantuan 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

bertambah 

waktu 

pembagian 

susunya 

Mendukung, 

banyak 

warga 

kurang 

mampu 

disini 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa 

semakin 

sering 

kegiatan ini 

berjalan 

14. Apakah Antara Saling Belum Iya, Iya, Saling Iya, daerah Iya, Saling Belum Iya, 



 

 

101 

 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga sekitar 

sini 

pernah liat 

kievit 

sosialisasi 

langsung 

dengan para 

warga 

masyarakat 

merasa 

tertolong 

karena kievit 

berdiri di 

wilayah 

mereka 

contohnya 

posyandu ini 

waktu kievit 

ngasih 

bantuan yang 

datang banyak 

sekali 

membantu, 

kami butuh 

mereka, 

mereka 

butuh kami 

juga 

sini masih 

banyak 

perekonomi

an kebawah 

dan butuh 

bantuan 

lingkungan 

disini 

menggantun

gkan hidup 

pada 

perusahaan 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga 

sekitar sini 

pernah liat 

kievit 

sosialisasi 

langsung 

dengan para 

warga 

masyarakat 

merasa 

tertolong 

karena 

kievit 

berdiri di 

wilayah 

mereka 

15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

baik? 

Baik, karena 

perusahaan 

royal dengan 

lingkungan 

sekitar jadi 

kami pun 

merasa 

senang 

Baik, namun 

hanya tau 

ketika 

posyandu ini 

saja 

selebihnya 

tidak 

megetahui 

Baik, mereka 

membuka 

peluang untuk 

warga disini 

kerja 

Baik, disekitar 

pabrik banyak 

warung-

warung untuk 

para pekerja 

kievit jadi ada 

tambahan buat 

mereka   

Baik, 

dengan para 

RT dan RW 

sering ada 

pertemuan 

membahas 

kesejahteraa

n warga  

Baik, 

dengan para 

remaja 

sekitar sini 

juga tidak 

ada masalah 

Baik, 

mereka 

cepat 

tanggap.  

Baik, karena 

perusahaan 

royal 

dengan 

lingkungan 

sekitar jadi 

kami pun 

merasa 

senang 

Baik, namun 

hanya tau 

ketika 

posyandu ini 

saja 

selebihnya 

tidak 

megetahui 

Baik, 

mereka 

membuka 

peluang 

untuk warga 

disini kerja 

No. Pertanyaan Nuni  

(Cabean RT 

04 RW 14) 

Rubiah 

(Cabean RT 

04 RW 14) 

Dwi 

Mulyani  

(Cabean RT 

05 RW 14) 

Sarina  

(Cabean RT 

05 RW 14) 

Jumini    

(Cabean RT 

05 RW 14) 

1. Bagaimana anda 

bisa mengikuti 

program ini? 

Siapa yang 

mengajak? 

Melalui 

Kader 

Posyandu, 

para dawis 

mengunjung

i kerumah 

warga 

Melalui 

Kader 

Posyandu 

dan ibu 

PKK 

Melalui 

pemberitaan 

Ibu RW 

setempat 

Lewat 

Kader 

Posyandu 

dan Dawis 

RT  

Melalui 

pemberitaan 

ibu-ibu PKK 

dan Kader 

Posyandu 

setempat 

   2. Faktor apa saja 

yang membuat 

anda bergabung 

Mengetahui 

perkembang

an, gizi, dan 

Mengantar 

cucu ke 

posyandu 

Bersosialisa

si dengan 

ibu-ibu yang 

Supaya 

mengetahui 

gizi anak, 

Bersosialisa

si dengan 

warga 
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dalam kegiatan 

ini? 

berat badan 

anak 

mengantika

n ibunya 

lain juga berat badan 

anak 

sekitar  

3. Apa anda 

mengetahui 

program ini 

bekerjasama 

dengan Kievit? 

Tau, saat 

pertemuan 

PKK diberi 

informasi 

Hanya 

sekedar tau 

dan 

memperoleh 

“katanya” 

Tau, 

diberitahu 

oleh ibu 

RW 

Tau, melalui 

pemberitaan 

di PKK 

Tau, melalui 

kader yang 

menyampai

kan 

4. Apa yang anda 

fikirkan dan 

ketahui 

mengenai 

perusahaan ini? 

Perusahaan 

susu 

terbesar di 

Salatiga 

Perusahaan 

besar yang 

banyak 

memberikan 

donasi 

Perusahaan 

pengolahan 

susu jadi 

kami suka 

diberi susu 

Perusahaan 

yang ga 

pernah ada 

masalah 

sama warga 

Perusahaan 

susu untuk 

warga disini 

5. Sebelumnya 

apakah ada 

masalah antara 

warga dan 

perusahaan? 

Limbahnya 

pernah bau 

tapi sudah 

diperbaiki 

Tidak 

mengetahui 

secara 

detail, 

hanya tau 

ini pabrik 

susu 

Tidak 

pernah 

dengar dan 

tidak tahu 

Tidak 

pernah 

mendengar 

warga yang 

mengeluh 

Perusahaan 

yang punya 

pembuangan 

limbah yang 

besar 

6. Sudah berapa 

lama anda 

mengikuti 

kegiatan ini? 

1 tahun 3 tahun 2 tahun 4 tahun 2 tahun 

7. Apakah 

Program PMT 

disosialisasikan 

terlebih dahulu 

? 

Melalui para 

kader 

Iya, melalui 

PKK 

Iya, melalui 

ibu RW 

mengajak 

untuk hadir 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

Iya, melalui 

PKK dan 

Kader 

Posyandu 

8. Apakah 

Program PMT 

membuat anda 

tertarik untuk 

Tertarik, 

karena 

mendapat 

tambahan 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

Tertarik 

karena anak 

saya bisa 

bertemu 

Tertarik 

karena saya 

bisa 

berkumpul 

Tertarik 

karena 

manfaatnya 

banyak 
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hadir ? susu, diberi 

tambahan 

sayur 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

dengan 

teman 

sebayanya 

dengan ibu-

ibu yang 

lain 

sekali 

9. Apakah 

Program PMT 

mampu 

mengajak anda 

untuk sadar 

akan tambahan 

gizi untuk anak? 

Iya  iya  iya  iya  iya  

10. Apakah 

Perusahaan 

banyak 

memberikan 

kontribusi 

(dana) dalam 

kegiatan PMT 

yang 

bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

Kurang 

mengetahui 

11. Apakah 

Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda 

untuk terlibat 

dalam PMT? 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak ada 

hanya 

perwakilan 

nya saja 

Tidak 

pernah lihat 

dan tidak  

tahu 

12. Apakah Anda 

merasa 

perusahaan 

telah 

menunjukkan 

Iya, 

Posyandu 

ini ada 

setiap 3 

bulan sekali 

Iya, 

perusahaan 

peduli dan 

ramah 

lingkungan 

Iya, banyak 

memberikan 

bantuan 

kepada 

warga sini 

Iya, selain 

PMT 

kadang 

warga 

diberikan 

Iya, 

Posyandu 

ini sangat 

ditolong 

oleh Kievit 
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kepeduliannya 

melalui program 

PMT? 

dan sangat 

ditolong 

oleh Kievit  

bantuan 

sembako 

13. Apakah Anda 

mendukung 

keberadaan 

perusahaan dan 

segala program 

yang dibuat oleh 

perusahaan? 

Mendukung 

sekali, kalau 

bisa 

frekuensi 

waktu 

semakin 

sering 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

bisa sampai 

menjangkau 

warga lain 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

menjangkau 

wilayah lain 

yang butuh 

bantuan 

Mendukung, 

berharap 

acara ini 

terus 

dibantu 

perusahaan 

Mendukung 

sekali, 

semakin 

bertambah 

waktu 

pembagian 

susunya 

14. Apakah Antara 

perusahaan dan 

anda sebagai 

masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, 

contohnya 

posyandu 

ini waktu 

kievit 

ngasih 

bantuan 

yang datang 

banyak 

sekali 

Saling 

membantu, 

kami butuh 

mereka, 

mereka 

butuh kami 

juga 

Iya, daerah 

sini masih 

banyak 

perekonomi

an kebawah 

dan butuh 

bantuan 

Iya, 

lingkungan 

disini 

menggantun

gkan hidup 

pada 

perusahaan 

Saling 

membantu, 

karena rata-

rata pegawai 

diambil dari 

warga 

sekitar sini 

15. Bagaimana 

Hubungan 

antara 

perusahaan dan 

masyarakat 

terjalin dengan 

baik? 

Baik, 

disekitar 

pabrik 

banyak 

warung-

warung 

untuk para 

pekerja 

kievit   

Baik, 

dengan para 

RT dan RW 

sering ada 

pertemuan 

membahas 

kesejahteraa

n warga  

Baik, 

dengan para 

remaja 

sekitar sini 

juga tidak 

ada masalah 

Baik, 

mereka 

cepat 

tanggap.  

Baik, karena 

perusahaan 

royal 

dengan 

lingkungan 

sekitar jadi 

kami pun 

merasa 

senang 
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lampiran 10 

KESIMPULAN WAWANCARA WARGA PENGGUNA POSYANDU DAN 

KARANGTARUNA  UPOYO UPO RW 09 DAN 14 CABEAN - SALATIGA 

No. Pertanyaan PMT Karang Taruna 

 

1.  Bagaimana anda bisa 

mengikuti program ini? 

Siapa yang mengajak? 

Melalui kader 

Posyandu, ibu RW dan 

pengumuman di PKK. 

Oleh kader koodinator 

Karang Taruna  

kemudian mereka 

direkrut oleh koordinator. 

2. Faktor apa saja yang 

membuat anda 

bergabung dalam 

kegiatan ini? 

Karena ingin melihat 

tumbuh kembang 

anaknya mulai dari 

tinggi badan, berat 

badan dan gizi anak 

seperti apa. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan 

wajib. 

Kebutuhan akan kerja, 

gaji yang ditawarkan 

juga tinggi. 

3. Apa anda mengetahui 

program ini bekerjasama 

dengan Kievit? 

Mengetahui dari info 

kader dan ibu RW, 

selain itu warga 

melihat baju seragam 

yang dikenakan kader 

Posyandu terdapat logo 

Kievit. 

Tahu, sebelum kerja ada 

pengarahan dari 

koordinator. 

4. Apa yang anda fikirkan 

dan ketahui mengenai 

perusahaan ini? 

Pabrik susu, 

perusahaan bonafit 

yang peduli dengan 

warga sekitar. 

Perusahaan besar yang 

membutuhkan banyak 

karyawan sehingga 

mengajak mereka untuk 

bekerja di perusahaan 

5. Sebelumnya apakah ada 

masalah antara warga 

dan perusahaan? 

Aman- aman saja, 

warga sudah terbiasa 

dengan lingkungan, 

jadi kalau ada bau 

limbah atau suara 

bising mereka diam 

Tidak ada, aman- aman 

saja. 
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saja. 

6. Sudah berapa lama anda 

mengikuti kegiatan ini? 

1- 5 tahun 1- 5 tahun 

7. Apakah Program ini 

disosialisasikan terlebih 

dahulu ? 

Iya, melalui PKK 

mereka diberitahukan. 

Iya, melalui koordinator. 

8 Apakah Program ini 

membuat anda tertarik 

untuk hadir ? 

Tertarik, kegiatan 

Posyandu menjadi 

ajang sosialisasi 

dengan ibu- ibu dan 

dapat mengetahui 

bagaimana 

perkembangan anak- 

anak mereka setiap 3 

bulan sekali.  

Tertarik, inginbekerja 

seperti teman- teman 

yang lain. 

9. Apakah Program ini 

mampu mengajak anda 

untuk sadar akan 

manfaatnya? 

Iya. Kami makin sadar 

akan gizi anak dan 

tumbuh kembangnya 

seperti apa 

Iya, semoga semakin 

banyak warga yang 

direkrut bekerja di sana 

jadi warga yang bekerja 

bisa hidup berkecukupan. 

10. Apakah Perusahaan 

banyak memberikan 

kontribusi (dana) dalam 

yang bermanfaat bagi 

anda sebagai 

masyarakat? 

Tidak mengetahui. Banyak yang kurang 

mengetahui kegiatan 

tersebut. 

11. Apakah Perusahaan 

secara langsung 

mengajak anda untuk 

terlibat dalam kegiatan? 

Tidak pernah 

melihatnya. 

Tidak, hanya lewat 

koordinator 

12. Apakah Anda merasa 

perusahaan telah 

menunjukkan 

kepeduliannya melalui 

program ini? 

Iya, Kievit sering 

memberi bantuan ke 

semua warga berupa 

sembako. 

Iya. Karena mereka kami 

mendapat tambahan dana 

untuk keluarga 
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13. Apakah Anda 

mendukung keberadaan 

perusahaan dan segala 

program yang dibuat 

oleh perusahaan? 

Mendukung, frekuensi 

acara ini ditambah 

(dari segi waktu dan 

tempat). 

Mendukung, perusahaan 

banyak memberikan 

kontribusi bagi warga. 

14 Apakah Antara 

perusahaan dan anda 

sebagai masyarakat ada 

rasa saling 

membutuhkan? 

Iya, karena perusahaan 

dan warga saling 

membantu. Banyak 

pekerja berasal dari 

warga sini, mereka 

direkrut untuk bekerja 

di sana. 

Iya, karena sama- sama 

membutuhkan. 

15. Bagaimana Hubungan 

antara perusahaan dan 

masyarakat terjalin 

dengan baik? 

Baik, perusahaan royal 

terhadap masyarakat, 

sering membahas 

dengan RT dan RW 

yang ada di sini. 

Sejauh ini baik dan 

aman- aman saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 

Hasil Observasi 

Selasa, 2 Desember 2014 
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Berdasarkan hasil surat rekomendasi penelitian yang diajukan kepada PT. Kievit 

Indonesia pada bulan September, peneliti mendapat panggilan untuk 

mempresentasikan penelitian tersebut kepada bagian Human Research untuk 

membicarakan lebih lanjut apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Perusahaan 

yang diwakili oleh Ibu Anna sebagai wakil Human Research dan Bapak. Agus 

Subekti sebagai General Affair menanyakan mengenai latar belakang penelitian 

ini dan model penelitian seperti apa yang akan digunakan oleh peneliti. 

 

Jumat, 5 Desember 2014 

Kemudian setelah tiga hari peneliti mempresentasikan penelitiannya, Pak Bekti 

peneliti ke kantor untuk membahas penelitian tersebut secara lebih mendalam. 

Pak Bekti langsung memberi saran untuk sesegera mungkin terjun ke lapanga 

sehingga peneliti dapat melihat dan menanyakan langsung kepada warga 

mengenai bantan yang diberikan oleh PT. Kievit. Saat itu Pak Bekti menceritakan 

banyak hal mengenai program PMT dan Karang Taruna. Pak Bekti menjelaskan 

kalau PMT berjalan pada bulan Maret namun Karang Taruna setiap hari 

melakukan kegiatannya. Sambil menunggu PMT maka Pak Bekti memberikan 

saran untuk observasi pada Karang Taruna. 

 

Jumat, 13 Desember 2014 

Pada pagi harinya Pak Bekti memberikan kabar bahwa malal ini ada pertemuan di 

rumah Bapak RW 04 di jalan Merpati, Klaseman Salatiga. Pak Bekti 

menyarankan peneliti untuk hadir pada pertemuan tersebut sehingga peneliti dapat 

meminta ijin kepada para RW bahwa akan melakukan penelitian terhadap 

warganya. Pertemuan rutin ini dimulai pada pukul 20:00 WIB. Pertemuan ini 

dihadiri oleh ketua RW 01 sampai 14 Klaseman dan Cabean, Pak Lurah, 

koordinator Karang Taruna dan Pak Bekti selaku perwakilan perusahaan. 

Pertemuan ini dimulai dengan ramah tamah yang dipimpin oleh Lurah yang 

disambung dengan laporan- laporan dari masing- masing ketua RW. Koordinator 

Karang Taruna juga menyampaikan laporang apa saja yang sudah dilakukan oleh 

anggotanya kemudian dilanjutkan dengan Pak Bekti yang berterimakasih karena 

masih diberikan ijin untuk berproduksi di lingkungan warga setempat. Pertemuan 

ini merupakan ajang silaturahmi antara Kievit dengan warga dan pemerintah. 

Komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik menambah poin plus Kievit 

dimata stakeholdernya. Kievit menerima masukan serta saran dari warga secara 

langsung. Pada pertengahan acara ada makan bersama, disitu peneliti 

diperkenalkan oleh Pak Bekti sebagai salah satu perwakilan perusahaan yang akan 

meminta ijin untuk melakukan penelitian bagi warganya. Pada kesempatan itu 

peneliti juga melakukan wawancara kepada ketua RW 14 dan 09 menegenai 

program CSR yang telah dirasakan oleh warganya. Pertemuan tersebut masih 
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berlangsung hingga malam hari, namun peneliti ijin untuk pulang terlebih dahulu 

karena merasa sudah cukup untuk memperkenalkan diri dan mewawancarai 

beberapa narasumber. 

Jumat, 9 Januari 2015 

Berhubung libur natal dan akhir tahun penelitian dilanjutkan pada jadwal kantor 

sehingga wawancara dilanjutkan pada awal bulan Januari. Wawancara yang 

pertama membahas mengenai konsep 3P (Profit, Planet and People) yang 

menjadi dasar dibuatnya program CSR. Pak Bekti menjelaskan bahwa CSR Kievit 

juga memperhatikan dari segi 3P yang kemudian direalisasikan pada program 

CSR. Selain mengacu pada konsep 3P, General Affair membuat sosial mapping 

untuk menentukan masalah- masalah sosial apa saja yang ada dimasyarakat 

setempat. Selain itu General Affair juga menceritakan mengenai aktifitas kegiatan 

PMT dan Karang Taruna dari tahun ke tahun. Wawancara tidak berlangsung lama 

karena Pak Bekti harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya. 

 

Jumat, 16 Januari 2015 

Seminggu setelah wawancara mengenai konsep 3P. Peneliti diminta bantuan 

untuk menyusun social mapping guna menemukan masalah sosial yang ada di 

warga RW 09 dan 14. Peneliti diminta untuk turun langsung ke warga guna 

memperoleh data dan mewawancarai ketua RW. Masalah sosial tersebut akan 

menjadi acuan kembali kepada perusahaan dalam mengembangkan program- 

program CSR di kemudian hari. Akhirnya peneliti diberi contact person dari ketua 

RW 09 dan 14 Cabean Salatiga. 

 

Senin, 19 Januari 2015 

Diakarenakan waktu yang dimiliki Pak Agus terbatas maka pembicaraan 

mengenai program PMT dan Karang Taruna dilanjutkan hari berikutnya. Pada 

kesempatan ini peneliti meminta ijin untuk meminta contact person dari para 

ketua kader PMT dan koordinator Karang Taruna agar dapat langsung turun ke 

lapangan dan mencari data guna melengkapi data yang belum selesai. Kasikesra 

yang bertanggung jawab atas pemerintah adalah orang pertama yang harus 

dimintai ijin. Sehingga peneliti menyelesaikan perijinannya terlebih dahulu ke 

Kesbangpol Salatiga untuk memberikan surat rekomendasi penelitian yang 

lampirannya diberikan kepada Kelurahan Mangunsari. 

 

 

Selasa, 10 Februari 2015 

Butuh waktu yang agak lama untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian 

tersebut karena Kesbangpol harus melaporkan kepada bagian penelitian baru 

diberikan surat ijin tersebut. Peneliti memberikan surat ijin penelitian langsung 
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kepada Kelurahan dan kemudian dialihkan kepada Kasrikesra yang 

bertanggungjawab secara langsung terhadap Posyandu. Ternyata Kasikesra yang 

bernama Ibu Vanny adalah pegawai baru sehingga beliau tidak tahu mengenai 

Posyandu PT. Kievit Indonesia. Akhirnya peneliti dihimbau untuk menanyakan 

masalah tersebut kepada Kasrikesra terdahulu yaitu Ibu Maria yang saat ini 

bekerja di bagian Kasubag Perencanaan dan evaluasi Pelaporan. 

 

Rabu, 18 Februari 2015 

Setelah mendapatkan informasi nomer telfon dari Ibu Maria, peneliti langsung 

membuat janji untuk wawancara secara mendalam. Kemudian peneliti dan ibu 

Maria janjian di kantornya, wawancara dilakukan secara santai. Wawancara 

dimulai dengan latar belakang pembuatan Posyandu bersama Kievit dan 

dilanjutkan hingga obrolan ringan seputar pengalamannya menjadi Kasikesra. 

Diakhir obrolan ibu Maria menjanjikan untuk mengantarkan peneliti bertemu 

langsung dengan para kader posyandu. Peneliti merasa beruntung karena 

mendapat banyak sekali data mengenai posyandu ini. 

 

Senin, 23 Febuari 2015 

Peneliti juga membuat janji dengan koordinator Karangtaruna yang bernama pak 

Imam, kami bertemu di rumah ketua RT yakni pak Leman yang bertempat tinggal 

persis di dekat pabrik. Pak Leman dan Pak Imam merupakan alumni dari 

Kangtaruna Upoyo Upo yang hingga saat ini masih aktif mengumpulkan para 

remaja untuk ikut bergabung di karangtaruna ini. Peneliti diterima baik oleh tuan 

rumah, obrolan berlangsung dengan baik karena kedua narasumber sudah terbiasa 

mengobrol dengan banyak orang. Ditengah-tengah obrolan truk yang berisi 

limbah datang dan melaporkan muatan kepada pak Imam yang menjadi 

koordinator karangtaruna. Narasumber memberikan banyak masukan dan 

keinginan-keinginan dari warga untuk progra-program yang dibuat oleh 

perusahaan. Narasumber meminta peneliti untuk mengatakan aspirasi mereka 

kepada perusahaan melalui peneliti. 

 

 

 

Kamis, 5 Maret 2015 

Pak Bekti memberikan rekomendasi untuk mewawancarai ketua RW 14 Cabean – 

Salatiga karena daerah yang ditempati adalah daerah sekitar aliran limbah pabrik. 

Kemudian kami bertemu di rumah pak RW, disana kami membicarakan mengenai 

komunikasi yang terbangun antar warga sekitar dengan perusahaan. Ternyata 

warga disekitar sini mendukung segala sesuatu yang dibuat oleh perusahaan 

namun perusahaan harus tetap memperhatikan kesejahteraan warga dengan 
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pembangunan infrastruktur disekitar aliran limbah. Ketua RW 14 memperlihatkan 

tong sampah organik dan anorganik sumbangan dari perusahaan. Namun program 

tersebut belum berjalan dengan baik karena warga belum diberikan sosialisasi 

terhadap sampah tersebut. Tapi sejauh ini kerjasama antara warga dan perusahaan 

berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. 

 

Sabtu, 14 Maret 2015 

Peneliti mendapat informasi dari ketua RW 14 bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 

akan diadakan Posyandu bersama Kievit. Peneliti sudah diberikan ijin oleh Ibu 

RW untuk meliput acara tersebut, kemudian observasi dimulai sejak pagi hari 

dimana kader mempersiapkan peralatan untuk acara posyandu. Seluruh 

perlengakapan adalah sumbangan dari PT. Kievit Indonesia demi menunjang 

kegiatan. Peralatan mulai dari alat timbang bayi dan balita, pengukur tinggi anak 

hingga meja kursi pun dilengkapi oleh perusahaan. Makanan tambahan berupa 

dus susu, puding, dan susu siap minum untuk para balita. Animo masyarakat 

begitu besar terlihat dari jam 8 sampai 11 siang posyandu tersebut penuh. Kader 

sibuk melayani para ibu yang membawa anak mereka untuk diperiksakan berat 

badannya.  

 

Senin, 16 Maret 2015 

Setelah peneliti melihat langsung keadaan di lapangan kemudian peneliti dan pak 

Bekti berbincang membahas kegiatan posyandu tersebut. Kemudian seminggu 

setelah acara posyandu di RW 14 dilanjutkan lagi posyandu yang kedua di RW 09 

pada tanggal 21 Maret 2015. 

 

Kamis, 19 Maret 2015 

Peneliti mendapat kendala ketika hendak melakukan peliputan dan wawancara 

dengan anggota karangtaruna karena mereka enggan untuk di wawancarai. Pada 

peliputan juga peneliti hanya boleh melihat tanpa ada dokumentasi gambar. 

Gambar yang di peroleh hanya melalui dokumentasi milik perusahaan. Tim 

bongkar muat mengangkat  banyak sekali sak-sak yang berisi bahan pembuatan 

creamer yang kemudian diolah dan limbah bekas dimasukan kembali kedalam 

truk yang sudah di sewa oleh karangtaruna yang kemudian diangkut untuk dijual 

kepengepul. Untuk tim cuci pallet peneliti tidak melihat secara langsung karena 

jadwal mereka tidak setiap minggu bekerja. Terlihat para anggota karangtaruna 

serius dalam melakukan pekerjaan tersebut, mereka pun merasa senang karena 

tidak jadi pengangguran lagi. Peneliti melakukan wawancara setelah mereka 

beristirahat sehingga mereka dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. 
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Sabtu, 21 Maret 2015 

Posyandu di RW 09 merupakan posyandu kedua yang dilakukan bersama PT. 

Kievit Indonesia. Sama hal nya dengan posyandu yang berada di wilayah RW 14, 

posyandu ini mendapat banyak bantuan perlengakapan untuk menunjang kegiatan. 

Yang menarik adalah seragam yang digunakan oleh para kader merupakan 

seragam dari perusahaan, dimana terdapat lambang di bajunya. Seragam juga 

dibagikan kepada para kader yang ada di wilayah RW 14 sehingga warga yang 

datang dapat mengetahui kalau posyandu ini bekerjasama dengan PT. Kievit 

Indonesia. Pada periode selanjutnya akan diberikan seragam batik untuk para 

kader sehingga mereka dapat bergantian menggunakan seragamnya. 

 

 

Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ibu RW 14 menimbang anak di Posyandu Gambar 2. Petugas Kader Posyandu 

mengukur lingkar kepala balita 
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Gambar 3. Petugas Kader Posyandu tinggi badan balita Gambar 4. Petugas Kader menggunakan seragam 

berlogo PT. Kievit Indonesia 

 

 

Gambar 5. Anggota Karangtaruna menyusun powder kedalam  Gambar 6. Tim Bongkar muat mulai  

pallet untuk kemudian disimpan  memindahkan powder kedalam 

gudang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Tim bongkar muat bekerja dengan   Gambar 8. Contoh sak-sak yang berisi bahan 

peralatan standar manajemen     pembuat creamer 

 


