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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pada era modern seperti sekarang, ada dua tuntutan yang berkembang dari masyarakat 
dan negara terhadap pertanggungjawaban perusahaan, yaitu tuntutan 
pertanggungjawaban terhadap kelestarian alam dan tuntutan pertanggungjawaban 
terhadap masyarakat sebagai salah satu stakeholder. Dalam kaitan dengan masyarakat, 
perusahaan dituntut untuk menjalankan program CSR (Corporate Sosial 
Responsibility). 

Di sisi lain, Dasar hukum CSR (Corporate Sosial Responsibility) semakin kuat 
dengan disahkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Dimana pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang 
menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumberdaya alam wajib 
menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, untuk melaksanakan 
amanat pasal 74 UU No 40/2007 ini sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas. 

Dengan demikian, CSR akan menjadi komitmen dan budaya dunia usaha untuk 
berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mensejahterakan 
karyawan dan keluarganya, masyarakat tempatan dan masyarakat luas sesuai dengan 
kemampuan perusahaan. 

Dalam perkembangannya, CSR saat ini tidak hanya sebagai sebuah tuntutan, tetapi 
juga sebuah kebutuhan bagi perusahaan. Untuk itu  CSR perlu didesain dan 
diterapkan dengan benar, maka akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang 
berguna tidak hanya meningkatkan image perusahaan di mata publik dan investor, 
juga sebagai strategi bisnis dan pengendalian resiko sosial (Sosial Risk 
Management). Dengan CSR yang berjalan baik dapat menjaga keberlanjutan dan 
pertumbuhan perusahaan. 

Selanjutnya, pada bulan September 2004, ISO (International Organization for 
Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif 
mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidani 
lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 
26000: Guidance Standard on Sosial Responsibility. ISO 26000 ini sudah 
dipublikasikan dan diberlakukan mulai November 2010. Indonesia sebagai salah satu 
Negara anggota ISO yang ikut menyepakati adanya standar ini. 

Namun berbeda dengan berbagai standar ISO lain yang bersifat baku dan mengikat 
(mandatory), ISO 26000 hanya sebuah standar panduan teknis bagi 
perusahaan/organisasi yang ingin melaksanakan tanggung jawab sosialnya. ISO 
26000 bersifat sukarela dan tidak mengikat (voluntary). Artinya perusahaan masih 
diperbolehkan untuk mengembangkan program CSR-nya yang disesuaikan dengan 
kondisi obyektif internal maupun eksternal perusahaan. 
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ISO 26000 – Guidance on sosial responsibility (panduan tanggung jawab sosial) 
adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku bertanggung jawab sosial bagi 
organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pedoman yang 
dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada 1 
November 2010 ini terdiri dari 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek 
inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. ISO 26000 
merupakan tanggapan ISO terhadap semakin maraknya perhatian dunia terhadap isu 
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility, CSR). 

Berikut ketujuh subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000: 

1) Tata kelola organisasi (organizational governance): sistem pengambilan dan 
penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. 

2) Hak asasi manusia (human rights): hak dasar yang berhak dimiliki semua orang 
sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, 
dan budaya. 

3) Praktik ketenagakerjaan (labour practices): segala kebijakan dan praktik yang 
terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan. 

4) Lingkungan (the environment): dampak keputusan dan kegiatan perusahaan 
terhadap lingkungan. 

5) Prosedur operasi yang wajar (fair 
operating procedures): perilaku etis 
organisasi saat berhubungan dengan 
organisasi dan individu lain. 

6) Isu konsumen (consumer issues): 
tanggung jawab perusahaan penyedia 
barang/jasa terhadap konsumen dan 
pelanggannya. 

7) Pelibatan dan pengembangan 
masyarakat (community involvement 
and development): hubungan 
organisasi dengan masyarakat di 
sekitar wilayah operasinya. 

 

 

Jika mengacu kepada standar ISO 26000, perusahaan tidak bisa seenaknya dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan 
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan 
para stakeholder, menghormati supremasi hokum, menghormati norma-norma dan 
perilaku internasional serta menghormati hak asasi manusia. 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Keberhasilan sebuah program CID dipengaruhi besar oleh proses perencanaan 
program yang baik, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya 
partisipasi tinggi dari mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. 

Panduan ini dimaksudkan untuk membantu staf dan manager CD-CSR perusahaan 
dalam merancang dan melaksanakan Program Corporate Sosial Responsibility 
(CSR) maupun Community Involvement and Development (CID) yang lebih baik dan 
efektif serta tidak melenceng dari kaidah-kaidah standar ISO 26000. Panduan ini 
menerapkan CSR yang bersifat partisipatif dan mengimplementasikan secara bersama 
antara perusahaan dengan komunitas, termasuk cara melakukan monitoring. 

Dengan demikian tujuan buku panduan ini adalah: 

1) Menyediakan acuan bagi tim CD-CSR perusahaan dalam melakukan kajian 
potensi desa secara partisipatif. 

2) Menyediakan acuan bagi tim CD-CSR perusahaan dalam menyusun rencana 
program CD-CSR yang partisipatif dan mudah dioperasionalkan. 

3) Menyediakan acuan bagi masyarkat dan para pihak untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan (sebagai proses pembelajaran) dalam mengenali dan 
menggali kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) 
dan ancaman (Threats) di desanya sebagai pijakan menyusun rencana program 
pembangunan desa.  

 

1.3. Ruang Lingkup 

1) Panduan ini membahas mengenai teknik-teknik penggalian profil desa, mulai dari 
potensi SDA maupun SDM-nya dengan menggunakan metode PRA 
(Participatory Rural Appraisal). 

2) Panduan ini juga membahas mengenai teknik perencanaan partisipatif dengan 
acuan LFA (Logical Framework Analysis) dengan beberapa modifikasi 
(penyederhanaan). 

3) Panduan ini berlaku bagi para praktisi CD-CSR perusahaan, terutama perusahaan 
perkebunan dan kehutanan serta para pihak yang tertarik dalam bidang tersebut. 
Panduan ini juga bisa digunakan oleh lembaga desa, pemerintah desa dan 
masyarakat desa-desa sekitar perusahaan pada umumnya. 
 

1.4. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun buku panduan ini antara lain : 

1) Undang-Undang  (UU) No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
2) Undang-Undang (UU) No 06 Tahun 2014 tentang Desa. 
3) Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas 
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4) ISO 26000 – Guidance on sosial responsibility (panduan tanggung jawab sosial) 
dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada 1 
November 2010 dan negara Indonesia ikut menandatangani. 

 
1.5. Pengertian 
 
Dalam panduan perencanaan program CD-CSR ini yang dimakasud dengan: 
1) Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai 

(tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

2) Perencanaan partisipatif adalah sebuah metode perencanaan pembangunan 
dengan melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek 
pembangunan. Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui 
permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang 
tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan. 

3) Community Development (Pengembangan Masyarakat) adalah kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi social-
ekonomi (kesejahteraan) dan budaya (peradaban) yang lebih baik dibandingkan 
debngan kondisi sebelumnya. 

4) Coperate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)  adalah 
suatu tindakan atau konsep  (mekanisme)  yang dilakukan oleh perusahaan 
(sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka 
terhadap social dan lingkungan sekitar (termasuk para pemangku kepentingan) 
dimana perusahaan itu berada untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya. Desa 
juga merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, 
serta kultural yang terdapat di suatu daerah yang memiliki hubungan dan 
pengaruhnya secara timbal balik. 

6) Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa 

7) Kajian desa adalah proses identifikasi potensi wilayah desa yang dilakukan 
untuk memperoleh data keadaan wilayah (desa) dan ekosistem dengan 
menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari 
informasi langsung masyarakat yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari monografi desa dan atau dari sumber-sumber lain yang relevan. 

8) RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  
Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan 
yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
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desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa. 

9) BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan 
desa. BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan 
melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan 
berbagai keputuan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan 
pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. 

10) Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah suatu metode untuk memahami 
desa secara partisipatif, dalam upaya memahami permasalahan dan upaya 
antisipasi yang dibutuhkan, berdasarkan pada potensi dan kendala sumber daya 
yang  tersedia. Metode ini  digunakan untuk memfasilitasi  masyarakat untuk 
saling berbagi pengetahuan dan pengalaman; menganalisis kondisi 
kehidupannya; dan membuat rencana kegiatan berdasarkan hasil analisisnya 

11) Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen (alat bantu) analisis dan 
manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau 
argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki, 
hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam 
pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (output) dan 
dampak program (outcome) akan dimonitor dan dievaluasi. 
 

 
 



2. KONSEP DASAR 
 
2.1. Membangun Indonesia dari Desa 

Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya 
adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang 
memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan 
antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri 
serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui 
pembangunan kawasan perdesaan. Maka mulai tahun 2015, pemerintah secara 
bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang N0 6/2014 tentang 
desa tersebut. Salah satunya adalah kewajiban pemerintah memberikan Dana Desa. 

Membangun dari desa adalah komitmen pemerintah  untuk menghadirkan pemerataan 
ekonomi yang berkeadilan. Sebab itu jumlah Dana Desa  terus ditingkatkan setiap 
tahunnya. Masyarakat adat juga terus diperkuat  dan diberikan akses terhadap 
kesejahteraan. Kemudian  perekonomian di tingkat bawah digerakkan melalui 
penyediaan  kredit dengan bunga rendah. 

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di tingkat desa maka distribusi Dana Desa, 
penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu 
dikembangkan untuk disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa 
sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga  dan 
sekaligus penggerak perekonomian bangsa. 

UU Desa hadir sebagai bentuk pendekatan baru atas pembangunan atau pembangunan 
yang digerakkan oleh desa (village driven devlopment /VDD). Kata kunci penting 
VDD dalam dunia ekonomi adalah konsolidasi dan institusionalisasi atas aktor 
(petani, nelayan, peternak, perajin, kepala desa, perangkat desa, penyuluh, 
pendamping, dan seterusnya); aset lokal (tanah perorangan, tanah masyarakat, tanah 
desa, SDA, dana desa, dan 
lain-lain), dan akses 
(informasi, pengetahuan, 
kebijakan, pasar, dan lain-
lain). 

Gerakan ekonom berbasis 
desa (VDD) bukan berarti 
hendak menegasi atas 
pengembangan ekonomi 
lokal atau ekonomi rakyat 
yang digerakkan oleh 
UMKM maupun koperasi. 
Dalam konteks ini ada tiga 
pola VDD : 
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1) Desa Mandiri: setiap desa tampil secara mandiri sebagai penggerak ekonomi 
desa, yang melakukan konsolidasi dan inovasi di berbagai sector, mulai dari 
gerakan menanam beragam tanaman, diversifikasi pangan hingga membangun 
BUMDesa. 

2) Kolaborasi Antardesa: sejumlah desa bekerja sama mengonsolidasi dan 
institusionalisasi aset mereka untuk membangun korporasi ekonomi misalnya 
melalui BUMDes. Misalnya membangun kebun kolektif, peternakan kolektif, 
pangan kolektif, dsb dengan menolak kehadiran korporasi dari luar. 

3) Negosiasi dan kolaborasi desa dengan modal: baik desa maupun antardesa 
melakukan negosiasi dan kerjasama bisnis dengan BUMN, perusahaan yang ada 
di sekitar desa maupun pemodal. Misalnya desa mengorganisir dan memfasilitasi 
produsen lokal dengan perusahaan. Desa maupun lembaga kolaborasi (ekonomi) 
antardesa membangun pola shareholding dengan perusahaan. Kegiatan ini bisa 
sekaligus menjadi program CSR perusahaan. 

 

2.2. Memberdayakan Masyarakat Desa 

Dengan kewenangan dan sumber dana yang memadai, desa sangat mungkin 
menginisiasi dan merencanakan pembangunan yang substantif, integratif, 
komprehensif, dan inovatif. Ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa 
untuk membangun dan menguatkan aspek pemberdayaan dan ekonomi pemerintah 
dan masyarakat desa melalui penekanan bidang pemberdayaan dan pembangunan 
ekonomi produktif di desa. 

Penekanan pada aspek pemberdayaan dan pembangunan ekonomi desa merupakan 
pilihan strategis yang bisa memberikan percepatan kemandirian desa dengan 
meningkatkan pendapatan asli desa. Tingginya pendapatan asli desa (PADes) tentu 
akan menjadikan postur 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) 
lebih besar, sehingga pada 
tahun-tahun anggaran 
selanjutnya, pemerintah 
desa dapat lebih leluasa 
dalam membangun sektor-
sektor strategis lainnya, 
khususnya pembangunan 
infrastruktur dan pelayanan 
sosial dasar. 

Pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan kepada petani, kelompok usaha 
produktif dan kreatif dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 
mereka, berdasarkan keunggulan komparatif maupun kompetitif. Pemerintah desa 
perlu secara serius membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak 
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dalam bidang jasa promosi, distribusi, dan penjualan produk unggulan masyarakat 
desa yang telah diberdayakan sebelumnya. Lembaga ini digadang-gadang sebagai 
kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan 
cara menciptakan produktivitas ekonomi lokal dengan berdasar pada ragam potensi 
yang dimiliki desa. 

Perbincangan tentang ekonomi lokal maupun ekonomi kerakyatan sering menyentuh 
ekonomi perdesan, tetapi hampir tidak pernah menyentuh BUMDes. Baik ekonomi 
lokal maupun ekonomi kerakyatan hadir sebagai alternatif atas ekonomi kapitalis-
global, tetapi keduanya lebih banyak berbicara tentang UMKM maupun koperasi 
yang digerakkan oleh pelaku ekonomi lokal. 

Para pendukung UMKM itu kritis dan skeptis terhadap BUMDes, sebab desa tidak 
memiliki kapasitas dan tradisi berbisnis dan skala ekonomi desa yang kecil dan tidak 
efisien. Tetapi juga tidak jarang para pelaku UMKM itu tampil sebagai borjuis lokal 
atau tengkulak lokal yang menghisap tenaga kerja maupun petani, peternak, nelayan 
dan perajin. Lalu siapa yang bisa melindungi dan memperkuat rakyat kecil di desa 
seperti petani, peternak, nelayan dan perajin?  

Koperasi secara teoretis merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang secara mandiri 
menggalang kekuatan rakyat kecil dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan 
BUMDes, koperasi merupakan institusi ekonomi yang bisa melakukan perikatan 
hukum, baik akses kredit di bank maupun kontrak kerja. Tetapi ada satu pertanyaan, 
mengapa koperasi sudah lama tumbuh, namun rakyat desa (petani, nelayan, peternak, 
perajin dan sebagainya) masih tetap lemah?  

Petani dan nelayan itu memang merupakan pelaku ekonomi sehingga bisa disebut 
sebagai sektor privat yang berupaya memaksimalkan keuntungan. Tetapi yang paling 
menonjol, petani dan nelayan merupakan bagian dari komunitas lokal yang 
mempunyai posisi dan wajah sosial. Sebagai pelaku ekonomi lokal, para petani dan 
nelayan sangat terikat dengan institusi lokal. Mereka saling membangun interaksi atau 
komunikasi dalam sebuah masyarakat yang terbentuk secara alami dan kontinyu 
dalam satu daerah/lokasi.  

Dengan demikian tampak bahwa orang desa (petani, nelayan, peternak) sangat mudah 
untuk bekerjasama tetapi sulit untuk berusaha bersama. Karena itu mereka sulit 
membangun usaha kolektif dalam wadah koperasi, kecuali kalau ada pihak lain atau 
patron yang mengorganisir mereka. Tentu dalam hal ini bukanlah patron yang 
menghisap mereka. Jika petani kaya mengorganisir mereka ke dalam koperasi untuk 
membentuk aksi kolektif maka petani kaya itu akan hadir sebagai penumpang gelap 
yang melakukan elite capture, sebagaimana sering terjadi dalam kasus gabungan 
kelompok tani (gapoktan). 

Dalam kontek itu, menurut Sutoro Eko Yunarto (perancang UU Desa) bahwa  
dibutuhkan sentuhan kelembagaan ekonomi yang peka terhadap persoalan modal 
sosial, solidaritas, gotong royong, kolektivitas, dan patron yang terlembagakan secara 
formal. Jika koperasi tidak mampu mengorganisir karena antipatron, maka BUMDes 
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yang digerakkan oleh kepala desa dan terlembagakan melalui musyawarah desa, 
menjadi jawaban atas keterbatasan koperasi maupun pendekatan kelompok tani. 
Berbeda dengan orang kaya yang menjadi patron personal, kepala desa akan hadir 
sebagai patron institusional bagi orang desa (petani, nelayan, peternak). Kepala desa 
memang juga elite lokal yang berkepentingan dengan ekonomi seperti halnya orang 
kaya, tetapi kepentingan ekonomi kepala desa bisa ditukar dengan insentif politik jika 
dia berpihak dan mengorganisir orang desa. Jika kepala desa tidak mempunyai 
inisiatif, maka aktor-aktor lain seperti BPD bisa mendorong kepala desa untuk hadir 
sebagai patron institusional. Dalam konteks ini BUMDes bisa menjadi institusi 
alternatif yang melakukan konsolidasi atas aktor, aset dan akses petani (maupun aktor 
lain) menjadi lebih kuat, mulai dari memperkuat skala ekonomi dari subsisten ke 
produktif, hingga kekuatan untuk negosiasi dengan kekuatan pasar. BUMDes 
misalnya bisa membangun lumbung pangan yang antara lain menjalankan strategi 
tunda jual di musim panen sebagai bentuk negosiasi dengan para tengkulak. 

 

 
 

2.3. Corporate Social Responcibility (CSR) 

Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu 
perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau 
masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan 
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sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus 
menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut 
pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu 
hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. 

Terdapat banyak sekali definisi CSR yang berkembang saat ini antara lain: (1) CSR 
dapat dimaknai sebagai upaya global di tataran lokal untuk menciptakan tekanan 
eksternal terhadap kiprah adidaya perusahaan multinasional, disamping itu CSR dapat 
berfungsi sebagai piranti pengendali berbagai kecenderungan sikap dan praktik 
negatif dari perusahaan-perusahaan multinasional (tinjaun politik ekonomi); (2) CSR 
diartikan sebagai sarana sekaligus wahana perwujudan sikap kooperatif serta 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki 
kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka berdampak positif dan negatif yang 
besar dan luas; (3) CSR juga merupakan  upaya manajemen yang dijalankan entitas 
bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan 
pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di tiap pilar.  

Seiring dengan sudah diterbitkannya standar tata kelola CSR melalui ISO 26000 maka 
perusahaan diharapkan mengikutinya. ISO 26000 mengamanatkan tujuh 7 prinsip 
pelaksanaan CSR yang meliputi: 

1) Akuntabilitas; perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

2) Transparansi; perusahaan harus transparan dalam pengambilan keputusan dan 
kegiatan yang berdampak pada masyarakat  dan lingkungan. 

3) Perilaku Etis; perusahaan harus bersikap etis setiap saat. 
4) Menghormati kepentingan pemangku kepentingan; perusahaan harus 

menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan pemangku 
kepentingan. 

5) Menghormati aturan hukum; perusahaan harus menerima bahwa penghormatan 
terhadap aturan hukum adalah wajib. 

6) Menghormati norma-norma perilaku internasional; perusahaan harus 
menghormati norma-norma perilaku internasional, sementara berpegang pada 
prinsip penghormatan terhadap aturan hukum. 

7) Menghormati hak asasi manusia; perusahaan harus menghormati hak asasi 
manusia dan mengakui pentingnya dan berlakunya universalitas. 

 

Dengan demikian, CSR berhubungan erat dengan pembangunan keberlanjutan dimana 
program CSR memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku 
kepentingannya, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, 
komunitas, dan lingkungan. 

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang 
menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang secara 
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konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 
7 isu pokok yaitu:  

1) Pengembangan Masyarakat 
2) Konsumen 
3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat 
4) Lingkungan 
5) Ketenagakerjaan 
6) Hak asasi manusia 
7) Tata kelola organisasi 

 

Namun demikian, masih 
seringkali terjadi hubungan 
antara sektor industri dan 
masyarakat sekitarnya tidak 
berlangsung dengan lancar dan 
baik (harmonis). Konflik antara 
keduanya kerap muncul. Mulai 
dari akses pemerataan 
pembangunan ekonomi, 
sengketa kepemilikan tanah, 
dan paling banyak adalah isu 
perusakan lingkungan. 
Akibatnya, industri tak dapat 
menjalankan kegiatannya 
dengan sempurna karena 
resistensi yang diterima sebagai 
dampak dari konflik tersebut. 

Nah, salah satu cara atau program yang banyak digunakan kalangan industri untuk 
mereduksi konflik dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kegiatan 
operasional industri tersebut adalah melalui program community development atau 
pengembangan masyarakat. Dalam dunia bisnis, community development juga 
merupakan bagian dari tanggung jawab social perusahaan atau corporate social 
responsibility (CSR). 

 

2.4. Community Involvement and Development (CID) 
Pengembangan masyarakat (CD) atau sekarang lebih ditekankan menjadi CID 
didefinisikan sebagai: ”sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan 
pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. PBB (1955) mendefinisikan 
pengembangan masyarakat sebagai berikut: "Pengembangan masyarakat 
didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan 
kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif 
dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”.  
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Pengembangan masyarakat merupakan kegiatan kelola sosial terorganisasi yang 
bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta memberdayakan 
mereka untuk mampu bersatu 
dan mandiri. Konsep ini 
diterapkan pada sebuah 
lingkungan masyarakat 
setempat (lokality/ 
community), yang biasanya 
masih memiliki norma-norma 
sosial tentang konsensus, 
homogenitas, dan harmoni 
(identik dengan masyarakat 
perdesaan). 

 
 
Ada beberpa prinsip dasar dalam melakanakan Community Development, diantaranya 
meliputi: 

1) Integrated development:  Program CD harus mencakup aspek sosial, ekonomi, 
politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual.  

2) Sustainability:  Penggunaan sumber daya lokal yang berkelanjutan daripada yang 
tidak bisa berkelanjutan. Hilangkan ketergantungan masyarakat pada pihak luar 
sehingga membuat program bisa berkelanjutan. 

3) Empowerment:  Menyediakan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat untuk menentukan 
masa depannya sendiri, dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan 
masyarakatnya. 

4) Communtiy building:  CD berusaha menguatkan interaksi sosial masyarakat, 
kebersamaan warga masyarakat, membantu masyarakat untuk berkomunikasi satu 
sama lain yang dapat menimbulkan adanya dialog, kesepahaman, dan tindakan 
sosial bersama.  

5) Process and outcome:  Proses menentukan hasil; proses dan hasil harus 
terintegrasi. Proses harus merefleksikan hasil;terlalu berkonsentrasi pada proses 
dapat menyebabkan pencapaian hasil terabaikan.  

6) Inclusiveness:  Proses harus mencari cara ” to include” daripada ”to exclude”, 
semua orang harus dighargai walupun mereka berlawanan dan diberikan 
kesempatan merubah kedudukannya tanpa perlu ”kehilangan muka”. 

7) Consensus:  Proses CD dibangun atas dasar konsensus; ada kesepakatan.  
8) Participation:  CD harus selalu berupaya memaksimalkan partisipasi dengan 

tujuan membuat semua orang terlibat secara aktif dalam proses aktivitasnya.  
9) Defining need:  CD harus mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang 

teridentifikasi. Definisi kebutuhan masyarakat harus oleh masyarakat sendiri.  
10) Gender Responsif, CD harus berupaya untuk memberikan simpati, empati 

yang konsisten dan sistematis terhadap pencegahan terjadinya perbedaan-
perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan masyarakat. 
Aspek keadilan sering menjadi fokus pandangan yang ditujukan terhadap 
keterbatasan-keterbatasan dari penerapan gender dalam masyarakat.  



`Page 7 of 36 
 

 

Masih menurut standar ISO 26000 bahwa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan 
dalam kegiatan Community Involvement and Development (CID) adalah sebagai 
berikut: 

1) Pemetaan atau riset sosial ekonomi. 
2) Perencanaan program CSR bersama masyarakat (partisipatif). 
3) Pembentukan lembaga kolaboratif. 
4) Implementasi program CSR ke arah transformasi, dengan pendampingan. 
5) Inovasi dan penguatan sumber daya lokal. 
6) Monitoring dan evaluasi, pelaporan program CSR. 

 

Pada buku panduan ini, tahapan-tahapan CID di atas dikelompokkan menjadi 4 
tahapan besar, yakni tahap kajian desa (riset sosek), tahap penyusunan perencanaan 
program (perencanaan partisipatif), tahap implementasi program (pembentukan 
lembaga kolaboratif, implementasi program, penguatan sumber daya lokal) dan 
terkahir adalah tahap monitoring dan evaluasi (termasuk pelaporan). 
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3. KAJIAN DESA 

ISO 26000 menagamanatkan bahwa kegiatan CSR harusnya dilakukan melalui 
lembaga kolaboratif atau dengan kata lain melibatkan para pihak. Kekuatan lembaga 
kolaboratif ini menjadi salah satu penentu kesuksesan implementasi CSR di lapangan. 
Lembaga ini merupakan lembaga lokal yang dibentuk atau sudah ada namun 
melibatkan beberapa unsur penting sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa. 
Misalkan, bahwa di desa sudah ada LPM, ataupun BUMDes, Gapoktan yang 
kemudian ditambah para pihak, baik dari dalam desa maupun luar desa yang 
bertujuan untuk membantu implementasi program CID-CSR. 

Berikut kami ilustrasikan alur tahapan kajian desa yang dilakuakan secara partisipatif 
untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kondisi social, ekonomi dan 
busaya masyarakat tempatan. 
 

 
BAGAN ALUR TAHAPAN KAJIAN DESA 

 
 

 
 
 
 

 

3.1. Persiapan Tim Kajian Pemetaan Sosial Ekonomi Desa 
Tim Kajian Desa bisa dipenuhi dari internal perusahaan dan bisa juga gabungan dari 
internal dan eksternal (konsultan). Tim inilah yang akan melaksanakan pemetaan 
sosial ekonomi desa dari awal hingga tersusunnya perencanaan program CD-CSR. 
Tentunya, perencanaan CSR yang partisipatif. Tim kajian juga bertugas menyiapkan 
bahan-bahan data awal, laporan-laporan study dan sarana pendukung untuk kegiatan 
perencanaan CSR. 

Salah satu anggota Tim Kajian (TK) haruslah seorang yang ahli menjadi Fasilitator 
Perencanaan (FP). Untuk memenuhi FP tersebut, perusahaan harus  membentuk/ 
merekrut tenaga fasilitator yang kompeten, kredibel, dan profesional. Kompeten yang 
dimaksud adalah bahwa seorang fasilitator harus kompeten dibidangnya dan mampu 

Persiapan Tim 
Kajian
•Mendapatkan tim 

kajian desa yang 
kompeten, 
kredibel dan 
profesional

•SK tim dan surat 
tugas

Penyiapan 
Bahan dan 
Peralatan
•Tersedianya data 

sekunder dan 
peralatan yang 
dibutuhkan.

•Laporan studi 
SDS, RPJMDes, 
monografi desa

Koordinasi 
dengan para 
pihak
•Tersampaikannya 

tujuan kajian desa 
kepada para 
pihak

•Para pihak siap  
hadir dalam FGD

FGD Tematik 
dengan alat-
alat PRA
•Sketsa Desa
•Kalender musim
•Kecenderungan 

perubahan 
matapencaharian

•Hubungan 
kelembagaan
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menjalankan tugas fasilitasinya dengan baik. Kredibel yang dimaksud adalah bahwa 
seorang fasilitator diakui kredibilitasnya karena pengalaman yang dimilikinya. 
Sedangkan profesional yang dimaksud adalah bahwa seorang fasilitator harus mampu 
melakukan tugas fasilitasi secara profesional, mandiri, dan mampu menumbuhkan 
kesadaran partisipan untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses kajian desa 
yang difasillitasinya. 

 

3.2. Penyiapan Bahan dan Peralatan 

Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dan penting disiapkan untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan kajian desa perlu disiapkan oleh tim kajian seperti; kertas 
plano, spidol besar dan kecil (permanen), selotip, pinboard, penggaris kayu, daftar 
hadir, kamera, dan sebagainya. Keseluruhan bahan dan peralatan tersebut harus 
disiapkan sebelum proses fasilitasi kajian dan pemetaaan sosial ekonomi desa 
dilakukan. 

 

3.3. Melakukan Desk Study (Studi literatur) 

Tim kajian sebaiknya melakukan studi literatur (desk study) terkait dengan desa yang 
akan dikaji maupun kondisi bentang alam desa tersebut sebelum melakukan kajian 
secara langsung ke desa. Beberapa laporan studi yang bisa menjadi rujukan 
diantaranya adalah; Laporan studi NKT (terutama 5 dan 6), laporan hasil studi SIA 
(SDS), laporan AMDAL, laporan studi landtenure maupun hasil studi land use cange 
analysis (LUCA). Adapun beberapa sumber data yang menggambarkan kondisi desa 
dan perlu diperhatikan adalah; profil desa, data penduduk dari BPS data statistik desa, 
data KK Pra Sejahtera, serta dokumen RPJMDes yang terupdate dan sejenisnya. 
Penting untuk diperhatikan oleh tim kajian dalam desk studi adalah menelaah dengan 
lebih serius laporan studi dampak sosial (SIA) jika sudah pernah di lakukan dan 
laporan AMDAL. Hasil studi dampak sosial menjadi bagian (bahan analisis) yang 
sangat penting untuk menyusun perencanaan program CD-CSR. Dengan demikian, 
program CD-CSR yang akan dijalankan menjadi salah satu program mitigasi dampak 
sosial yang bisa muncul dari operasional perusahaan. 

 
3.3. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak level desa 
Tim Pelaksana Kajian harus datang ke desa untuk melakukan koordinasi dan 
komunikasi ke beberapa perangkat desa, pemuka kampung/tokoh masyarakat, tokoh 
adat/agama/aliran kepercayaan, tokoh pemuda, kelompok-kelompok yang ada di desa, 
dan kelompok marjinal lainnya.  

Tujuan koordinasi ini adalah untuk  memperkenalkan diri dan sekaligus mengenali 
masyarakat desa melalui beberapa tokoh/pemuka yang ditemui; mendiskusikan 
potensi sumberdaya yang ada di desa, mengetahui program yang sedang berjalan di 
desa, mengetahui kegiatan sosial ekonomi yang ada di desa, mengetahui lembaga-
lembaga yang ada di desa dan pola relasinya, problem yang dihadapi masyarakat di 
desa, hingga menjajagi dan sekaligus mengajak untuk terlibat dalam kegiatan kajian 
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desa, dan mengumpulkan data sekunder, seperti profil desa, data statistik desa, data 
KK Pra Sejahtera, serta dokumen RPJMDes yang terupdate. 

Disamping mengenal dan memahami situasi desa, kegiatan ini diharapkan mampu 
memetakan stakeholder penting di desa, mengundang dan memotivasi untuk hadir 
dan berpartisipasi dalam kegiatan kajian desa, dan menetapkan waktu yang tepat 
untuk melaksanakan kegiatan kajian desa dan lokasi yang representatif untuk 
melaksanakan kegiatan dimaksud. 

 
3.4. Melaksanakan kajian desa 
Kajian desa akan dilakukan dengan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu diskusi 
kelompok terfokus (Focus Group Discussion/ FGD), observasi lapangan, dan 
wawancara mendalam. Pelaksanaan kegiatan dimaksud akan difokuskan pada tema-
tema dan tools yang relevan, yang sebagian besar merupakan teknik-tekni PRA 
(Participatory Rural Appraisal) sebagaimana diuraikan dibawah ini. 

PRA sendiri adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan 
peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat 
dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. 

FGD itu sendiri Adalah suatu metode pengumpulan informasi melalui diskusi terfokus 
tentang tema tertentu yang telah ditetapkan, dilakukan secara informal dan santai. 
FGD akan melibatkan partisipan bervariasi antara 8-12 orang, dipandu seorang 
fasilitator, dan dibantu cofasilitator yang sekaligus berperan sebagai perekam proses.  

Tujuan dari kegiatan FGD antara lain untuk mengidentifikasi potensi 
SDA,permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar konsesi; mengetahui 
kebutuhan dasar masyarakat; mengetahui jenis-jenis dan sumber mata pencaharian 
masyarakat; mengetahui kohesi sosial dan peta konflik yang terjadi di masyarakat; 
dan mengajak partisipanmemikirkan potensial dampak adanya aktivitas operasional 
perusahaan, dan bagaimana mengantisipasinya. 
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FGD akan difasilitasi seorang fasilitator dengan memperhatikan keterlibatan 
perempuan (minimal 30%), mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka guna 
menjaring informasi seluas mungkin, memotivasi setiap partisipan aktif 
berpendapat/berbicara, kemampuan memetakan stakeholder dan potensi konflik yang 
dimiliki, dan menjaga proses diskusi tetap menarik dan fokus, serta mengontrol waktu 
berjalan efektif (120-180 menit). 

Dari setiap diskusi ini, peran co fasilitator disamping merekam proses juga 
menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses diskusi, 
seperti kertas plano, spidol, papan flipcart, selotip, dan daftar hadir. 

 

Secara umum, FGD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Langkah 1 Fasilitator menegaskan kembali maksud dan tujuan kedatangannya ke desa 

dan sekaligus menjelaskan tentang pentingnya Kajian Desa untuk 
merencanakan program CD-CSR. 

Langkah 2 Fasilitator menjelaskan tujuan dari diskusi yang akan dilakukan dan langkah-
langkah yang akan dilalui bersama. 

Langkah 3 Fasilitator mengajak partisipan menggali, mengenali dan memahami potensi 
sumberdaya yang dimiliki, baik SDA maupun SDM.  

Langkah 4 Fasilitator mengajak partisipan mengetahui berbagai permasalahan yang 
terjadi atas sumberdaya yang dimilikinya, bisa digali juga proses perubahan 
dan bahkan beberapa analisa penyebabnya. 

Langkah 5 Fasilitator mengajak partisipan untuk mengingat dan menginventarisir 
berbagai  upaya yang pernah dilakukan dan usulan untuk perbaikan ke depan. 

Langkah 6  Fasilitator mengajak partisipan untuk memilih salah satu partisipan untuk 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok.  

 

Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok terfokus dengan tema-tema yang relevan 
dengan menggunakan teknik-teknik PRA, baik teknik yang bersifat ekploratif, tata 
ruang desa, tata waktu pertanian, kelembagaan, dan mata pencaharian. Untuk 
ekplorasi lebih dalam, bisa juga dilakukan analisi SWOT; kekuatan (Strengths), 
kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) terhadap 
kondisi desa , baik kondisi SDA maupun SDM. Adapun alat-alat (teknik-teknik) PRA 
yang bisa digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Peta desa/kampung 
b) Kalender musim 
c) Bagan kecenderungan dan perubahan 
d) Sumber mata pencaharian 
e) Pola hubungan kelembagaan desa 
f) Observasi situasi desa/kampung dan wawancara (Transek) 

 

a) FGD Menggambar Peta/sketsa Desa/Kampung 
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Bahwa diskusi terfokus dengan tema 
Peta/Sketsa Desa/Kampung ini akan 
berfokus pada penggalian data dan 
informasi dari masyarakat tentang kondisi 
desa/kampung, potensi sumberdaya yang 
ada (dimiliki) masyarakat desa, 
permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor 
yang mendorong dan mempengaruhi 
warga masyarakat memanfaatkan 
sumberdaya, bentuk kontrol warga 
masyarakat atas sumberdaya, dan 
sebagainya. Kesemua informasi tersebut 
difisualisasikan dalam bentuk gambar dan 
simbul-simbul lokal dan dipaparkan (dituliskan) di dalam peta desa tersebut. 

Berikut adalah contoh gambar sketsa desa/kampong. 
 

Sketsa desa ini hanya 
menggambarkan kondisi 
permukiman, fasilitas 
sosial, jalan desa, fasilitas 
ekonomi dan beberapa 
lokasi kebun warga. 
Namun demikian, sketsa 
desa bisa dibuat masing-
masing aspek dan 
gabungan berbagai aspek, 
yakni baik terkait dengan 
tata guna lahan, 
pemanfaatan lahan, 

fasilitas umum, batas desa dan dusun, dan sebaginya. Semakin lengkap bisa 
mengambrkan kondisi desa dalam sketsa akan semakin baik. 
 

b) FGD Mendiskusikan Kalender Musim 

Diskusi terfokus dengan tema Kalender Musim ini fokus pada penggalian data dan 
informasi dari masyarakat terkait siklus kegiatan masyarakat dalam kurun waktu 
(musim) tertentu dan pola pemanfaatan waktu. Penggalian lebih jauh diharapkan 
dapat menghasilkan data dan informasi tentang rangkaian kegiatan pertanian, 
perkebunan, perikanan, pola mata pencaharian, perubahan sumber pendapatan, 
gambaran ketersediaan sumber daya di desa/kampung selama kurun waktu tertentu. 
Pencantuman waktu dalam kalender ini tidak harus menggunakan penanggalan 
masehi, tetapi dapat juga penanggalan berdasar tradisi masyarakat setempat. 

 
Berikut adalah contoh hasil diskusi FGD dengan teknik PRA kalender musim. 
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Kalender musim ini menggambarkan pola nafkah dan pola konsumsi warga suatu 
desa serta beberapa kejadian yang sering terulang dalam satu daur (1 tahun). 
Termasuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian alam seprti banjir musiman, roob, 
cuaca ektrim, angin dan lain sebagainya. Dengan kalender musim ini warga desa bisa 
melakukan mitigasi-mitigasi terhadap berbagai masalah kebencanaan maupun 
masalah sosial ekonomi yang dihadapinya. 

 

c) FGD Mendiskusikan Diagram Kecenderungan dan Perubahan 

Bahwa diskusi terfokus dengan tema Diagram Kecenderungan dan Perubahan fokus 
pada penggalian data dan informasi dari masyarakat terkait persepsi masyarakat 
terhadap suatu perubahan yang terjadi di desa/kampung mereka dan sekaligus 
mencermati kecenderungannya. Misalnya hasil pertanian, perikanan, pendapatan, 
jumlah alat pertanian, perikanan dan lain-lain. Tidak hanya aspek ekonimi saja, 
perubahan pada aspek sosial, budaya, keagamaan dan kecenderungan aspek - aspek 
tersebut bisa didiskusikan. 

Secara sederhana dan salah satu aspek yang dibahas dalam diskusi ini adalah seperti 
berikut. 
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Terhadap analisa budidaya udang windu diatas, bisa dikembangkan beberpa 
pertanyaan lain seperti, bagaimana kondisi harga pasarnya, bagaimana kondisi 
penanganan penyakitnya dan bagaimana peran para pihak. Semua kondisi tersebut 
bisa digambarkan dengan symbol-simbul yang menarik. 
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d) FGD Mendiskusikan Sumber Mata Pencaharian 
Diskusi terfokus dengan tema Sumber Mata Pencaharian ini memfokuskan penggalian 
data dan informasi dari masyarakat terkait sumber-sumber mata pencaharian yang 
menjadi andalan warga masyarakat desa/kampung untuk memenuhi penghidupannya. 
Peserta diskusi akan membahas hal-ha yang berhubungan dengan mata pencaharian, 
seperti jumlah penyerapan tenaga kerja (laki & perempuan), bahan baku/hasil, pola 
pemasaran, dan permasalahan yang dihadapi, potensi sumberdaya (tersedia & relevan) 
yang belum dikembangkan, upaya yang (pernah) dilakukan, dan inovasi-inovasi yang 
sudah dikembangkan. 

 

 
 
 



`Page 16 of 36 
 

 
e) FGD Mendiskusikan Pola Hubungan Kelembagaan Desa 

Bahwa diskusi terfokus dengan tema Pola Hubungan Kelembagaan Desa ini focus 
pada penggalian data dan informasi dari masyarakat terkait keberadaan lembaga-
lembaga di desa dan pola hubungannya antar lembaga-lembaga dimaksud. Lembaga 
desa mulai dari yang formal seperti; Pemerintah Desa, BPD, LPMD, KUD, Karang 
Taruna, PPL dan sejenisnya. Terdapat juga lembaga desa yang nonformal seperti; 
majlis taklim, kelompok arisan, kelompok tani, maupun kelompok seni budaya. 
Pertanyaan besar pada diskusi ini adalah bagaimana hubungan antar lembaga- 
lembaga tersebut dan seberapa besar peranan mereka terhadap pembangunan 
masyarakat desa. Dalam teknik PRA, pola hubungan kelembagaan desa ini 
digambarkan dengan diagram venn. 

Silahkan amati contoh hasil diskusi analisa stakeholder atau lebih dikenal dengan pola 
hubungan kelembagaan tingkat desa berikut ini. 
 

 
 
 
f) Observasi situasi desa/kampung dan wawancara (Transek) 
Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati langsung lingkungan dan sumber daya 
masyarakat (situasi) dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu 
lintasan tertentu yang telah disepakati. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang 
valid dan langsung terkait tata guna lahan dan tata ruang desa, melakukan wawancara 
dengan warga masyarakat desa, serta menganalilsa kondisi potensi sosial ekonomi 
dan jalur distribusi sumber daya lokal terhadap aspek pemasaran dan peningkatan 
produk. 

Pada observasi situasi ini atau sering dinamakan analisa situasi desa akan digunakan 
alat analisa SWOT. Untuk melakukan triangulasi terhadap informasi-informasi yang 
ada maka tim kajian bisa menggunakan teknik wawancara mendalam bersamaan 
dengan observasi. 
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Dalam tahap ini pula, perlu dilakukan kajian terhadap dampak-dampak keberadaan 
perusahaan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jika perusahaan sudah 
melaksanakan Studi Dampak Sosial dan Lingkungan akan lebih baik informasi yang 
didapatkan. Tim kajian hanya melakukan triangulasi saja. 
 
g) Menyusun laporan hasil pemetaan desa 
Laporan hasil pemetaan desa diperlukan sebagai dokumentasi yang utuh terkait profil 
masing-masing desa sasaran program CD-CSR. Dengan demikian, perusahaan 
memiliki baseline data yang valid untuk sebuah program pemberdayaan komunitas 
dari awal program. Dalam kurun waktu tertentu, keberhasilan sebuah program CD-
CSR yang berkelanjutan dapat diukur dari data baseline tersebut. 

Tidak hanya itu, laporan hasil pemetaan desa secara partisipatif bisa menjadi acuan 
untuk menyusun rencana program CD-CSR sehingga hubungan antara data dan 
program tersebut tidaklah putus. Hasil kajian pemetaan desa yang digodok dan 
dianalisi secara partisipatif benar-benar bisa menjadi landasan utama untuk 
merencakan program CD-CSR. 
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4. PERENCANAAN PARTISIPATIF PROGRAM CD-CSR  

Sebagai kegiatan kelanjutan dari pemetaan desa dengan teknik-tekni PRA adalah 
Analisa data dan menyusun rencana program secara partisipatif.  

4.1. Menganalisa data hasil kajian pemetaan desa 

Keseluruhan data yang terkumpul dari hasil diskusi tematik (FGD) ini akan 
diklasifikasi dan selanjutnya dimintakan klarifikasi dan konfirmasinya (proses 
triangulasi) kepada semua partisipan yang lain guna memastikan tingkat validitasnya.   

Data yang telah melalui proses triangulasi dan klasifikasi ini, selanjutnya akan 
dianalisa bersama dan dilakukan secara bertahap. Proses analisa akan dimulai dari 
klasifikasi masalah, mengidentifikasi potensi sumberdaya yang tersedia, 
menginventarisir berbagai upaya yang telah dilakukan, dan berbagai usulan 
penyelesaian masalah. Proses analisa masalah dengan mempertimbangkan potensi 
sumberdaya dan usaha-usaha yang pernah dilakukan ini diharapkan dapat 
mengerucutkan pada opsi penyelesaian permasalahan yang lebih menggambarkan 
kebutuhan masyarakat. Analisa data ini juga berusaha menemukenali inovasi-inovasi 
transformatif untuk mengatasi permasalahan yang ada atau mengarah kepada 
pencapaian tujuan program pembangunan masyarakat desa. 

Hasil kajian desa yang sudah dianalisa dan mengerucut ke beberapa tematik program 
strategis selanjutnya akan disusun bersama sama masyarakat ke dalam beberapa 
kegiatan beserta langkah-langkah kerjanya secara teknis melalui alat analisi yang 
sistematis dan mudah diikuti oleh warga desa. 

Selain dari hasil kajian desa, hasil kajian data sekunder juga perlu dipertimbangkan 
untuk bisa menjadi acuan menyusun program strategis beserta beberapa kegiatannya. 
Beberapa kajian data sekunder yang paling popular dan tepat untuk perencanaan 
program CD-CSR diantaranya adalah, hasil studi dampak social (SDS), hasil studi 
AMDAL, hasil studi landtenure dan sejenisnya.  

 

4.2. Menyusun Rencana Program CD-CSR secara partisipatif 
Proses perencanaan program CD-CSR dilakukan berbasis data hasil analisa yang 
dilakukan pada tahap sebelumnya. Dalam proses perencanaan ini semua partisipan 
akan terlibat mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kebutuhan 
masyarakat dan sesuai dengan potensi maupun SDA dan SDM yang ada di desa.  

Pada tahapan penyusunan rencana program, bisa menggunakan beberapa pilihan 
instrumen analisis yang partisipatif, seperti LFA (Logical Framework Analysis), ToC 
(Teory of Change), dan instrumen  lain yang sejenis. Pada buku panduan ini, kami 
menggunakan beberapa langkah LFA (Kerangka Kerja Logis) sebagai acuan dan lebih 
menyederhanakannya. 

LFA sendiri merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan 
analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan 
logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan 
proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko 
yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil 
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kerja (output) dan dampak program (outcome) akan dimonitor dan dievaluasi 
(diukur). 

Dalam menyusun rencana program CD-CSR secara partisipatif ini kita akan 
menggunakan 4 langkah atau tahapan, yakni 1) Membuat suatu tujuan program secara 
berjenjang, 2) Memilih strategi-strategi yang mungkin untuk diterapkan,  3) 
Menyusun indikator keberhasilan kegiatan dan program, dan 4) Menyepakati 
kegiatan-kegiatan CD-CSR melalui Musyawarah Desa. 

 

4.2.1. Membuat suatu tujuan berjenjang.  
Peserta diskusi diajak untuk menentukan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka 
menengah. Biasanya, beberapa tujuan pembangunan desa sudah tercantum dalam 
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Tujuan tersebut 
merupakan goal dan purpose dalam instrumen analisis Kerangka Kerja Logis. 
 
Tujuan jangka menengah ini bisa dipilah-pilah lagi menjadi beberapa tujuan program 
sesuai dengan aspek-aspek pembangunan desa seperti, aspek infrastruktur, aspek 
ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 
Namun perlu diingat bahwa tujuan tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan dan 
potensi yang dimiliki oleh desa dan terukur.  
 
Sebagai sebuah kerangka berpikir, dalam menentukan tujuan jangka menengah 
pembangunan desa yang sesuai dengan potensi SDA dan SDM diharapkan bisa 
menjawab pertanyaan; mengapa kondisi tersebut dicita-citakan oleh warga desa ? dan 
dimana lokasi maupun kelompok sasaran yang diinginkan terhadap tujuan tersebut. 
Apakah semua lokasi desa misalkan, atau hanya dusun tertentu, atau bahkan hanya 
RW dan RT tertentu (kelompok sasaran tertentu). 

 

NO 
KERANGKA ANALISI LOGIS PROGRAM 

BIDANG TUJUAN OUTPUT INDIKATOR 

1  Ekonomi  Menguatkan peran 
BUMDes sebagai mitra 
dan pelayanan 
ekonomi warga 

- Kapasitas pengurus 
BUMDes lebih 
profesional 

- Terbentuk usaha 
pembibitan kelapa 
sawit dan buah-
buahan 

- Adanya modal usaha 
bergulir bagi petani 

  

2  Infrastruktur  Meningkatkan  
infrastruktur dasar dan 
sarana sanitasi 

- Jalan antar dusun 
baik dan terawat 

- Sarana MCK warga 
cukup dan terawat 

  

3  Sosial - Budaya       

4  SDM       
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4.2.2. Menyusun Indikator keberhasilan program  
Suatu program pembangunan desa sering diidentikkan dengan pembangunan ekonomi 
dan infrastruktur, padahal lebih dari itu. Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk 
membangun desa sehingga dalam menyusun indikator pembangunan desa pun harus 
memperhatikan aspek-aspek lainnya, seperti  fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, , 
sumber daya manusia, akses informasi dan sebagainya. 

Dalam rangka menyusun indicator-indikator keberhasilan sebuah program CD-CSR, 
harus dituliskan secara jelas dan terukur dalam dokumen perencanaan. Adanya 
indicator ini mengarahkan kita untuk bis melihat dan mengukur bagaimana kita tahu 
bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan 
monitoring dan evaluasi. Untuk mempermudah pengukuran maka sebuah dibuat 
dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realibility and 
Timely). 

NO 
KERANGKA ANALISI LOGIS PROGRAM 

BIDANG TUJUAN OUTPUT INDIKATOR 

1  Ekonomi  Menguatkan peran 
BUMDes sebagai 
mitra dan 
pelayanan 
ekonomi warga 

- Kapasitas pengurus 
BUMDes lebih 
profesional 

- Terbentuk usaha 
pembibitan kelapa 
sawit dan buah-
buahan 

- Manajeman BUMDes 
lebih baik, 
professional. 

- Bumdes bisa membuka 
usaha pembibitan dgn 
harga jual lebih baik 
bagi petani. 

2  Infrastruktur  Meningkatkan  
infrastruktur dasar 
dan sarana sanitasi 

- Jalan antar dusun 
baik dan terawat 

- Sarana MCK warga 
cukup dan terawat 

- Jalan dudun sepanjang  
1 KM terawat 

- 10 MCK warga 
terbangun dan terawat 

3  Sosial - 
Budaya 

      

4  SDM       

 

4.2.3. Memilih strategi program dan kegiatan prioritas. 
Ketika tujuan masing-masing aspek ditentukan, maka selanjutnya menjabarkan lagi 
lebih rinci terkait strategi dan program yang bisa mendukung terwujudnya tujuan 
tersebut. Inovasi-inovasi kegiatan dipilih yang mendukung terciptanya hasil dan 
dampak kepada terwujudnya tujuan aspek-aspek tersebut. 
 
Pada tahap ini, warga diarahkan untuk mampu menjawab terkait beberapa pertanyaan 
bagaimana untuk mencapai tujuan masing-masing aspek tersebut, siapa saja yang 
akan terlibat, dan kapan kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan. Bahkan estimasi 
anggaran biaya kegiatan bisa dituliskan. Bisa saja untuk mencapai satu tujuan terdiri 
dari beberapa program dan kegiatan dengan berbagai strategi. Ada pula yang hanya 
satu strategi dengan beberapa program dan kegiatan. 
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LOKASI ANGGARAN 

PROGRAM KEGIATAN  
Penguatan pengurus 
BUMDes 

Pelatihan manajemen 
BUMDes 2 x dalam setahun 

Balai Desa   

Perawatan jalan antar 
dusun 

Perawatan jalan antar dusun 
sepanjang 1 KM, lebar 4 M 

Dusun 1 dan 
Dusun 2 

  

Pembangunan 
peternakan terpadu 

Pembangunan kandang 
ternak 10 x 8 M2 

Dusun 3   

  Pembangunan areal 
penggembalaan ternak 
terpadu 

Dusun 3   

  Pelatihan usaha ternak sapi 
Bali / penggemukan sapi 

Dusun 3   

Dalam penyusunan program CD-CSR, harus disesuaikan dengan hasil kajian desa, 
yakni sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai potensi lokal (SDM dan SDA), termasuk 
potensi pasar jika terkait dengan aspek ekonomi dan SDM. Dan yang tidak kalah 
penting adalah ada kesepakatan warga dan dilakukan dengan musyawarah, transparan, 
dan tanpa diskriminasi. 

Ketika menyusun program dan kegiatan, tim pelaksana kajian desa harus terlibat di 
dalamnya sembari memfasilitasi jalanya diskusi atau musyawarah. Perlu dingat juga 
bahwa selain kajian desa menjadi dasar penyusunan program ada juga dasar kajian 
lain seperti studi dampak sosial (SDS), studi landtenure, maupun studi lainya. Hasil 
kajian SDS dan rekomendasi-rekomendasi sebagai program mitigasi dampak 
sebaiknya juga dijadikan program prioritas. 

 
4.3. Menyepakati kegiatan prioritas CD-CSR melalui Musyawarah Desa. 

Tahap terakhir dari kegiatan penyusunan rencana CD-CSR yang sudah dibuat oleh 
tim dari perusahaan bersama perwakilan-perwakilan masyarakat melalui kegiatan 
kajian desa dan perencanaan partisipatif adalah Musyawarah Desa. Kegiatan ini 
menjadi ruang komitmen bersama antara perusahaan dan masyarakat desa untuk 
menyepakati program dan kegiatan prioritas untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Perusahan 
bisa menyampaiakn beberapa hal berkaitan dengan kebijakan perusahaan terkait 
besaran dana dan syarat (keberlangsungan) kegiatan CD-CSR. 

Adapun peserta yang harus hadir dalam Musyawarah Desa ini meliputi ; perwakilan 
dari perusahaan, kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
perwakilan kelompok nelayan/petani, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan 
perwakilan kelompok masyarakat miskin. Kegiatan ini juga bisa dihadiri para pihak 
yang ingin terlibat berkontribusi pada pembangunan desa.  

Kegiatan ini bisa dilakukan sedikit formal dan seremonial karena akan membangun 
kesepakatan (MoU) antara perusahaan dengan masyarakat desa. Namun demikian, 
perlu persiapan yang matang untuk kegiatan ini. Artinya, kegiatan kajian desa dan 
penyusunan rencana program dan kegiatan CD-CSR benar-benar sudah dilakukan 
dengan benar dan terdokumentasi. Dengan demikian, ketika dilakukan Musyawarah 



`Page 22 of 36 
 

Desa ini, tim penyusun kegiatan CD-CSR hanya mempresentasikan beberapa kegiatan 
yang sudah dirancang dan diperlukan persetujuan untuk menentukan prioritas 
kegiatan. 

Tim kajian dan tim penyusun boleh juga menyampaikan latar belakang terpilihnya 
beberapa program kegiatan CD-CSR sampai disepakati oleh semua pihak sebagai 
pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa program yang disusun bukan sekedar 
karangan dan hasil rekayasa singkat namun melalui proses panjang dan kajian yang 
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk berasal dari beberapa kajian oleh 
para professional dalam hal ini adalah studi SDS dan AMDAL. 

Dengan disepakatinya susunan program CD-CSR tersebut maka bisa dikatakan 
berakhir pula tugas tim kajian dan tim penyusun karena selanjutnya dip roses 
pelaksanaan sudah disepakati penanggung jawab masing-masing kegiatan dan 
program. Dan jangan dilupakan pula bahwa perlu ada penanggung jawab monitoring 
dan evaluasi untuk melihat perkembangan program dan kegiatan yang akan 
dijalankan. 
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5. PELAKSANAAN PROGRAM CD-CSR 

Praktik CSR perlu dipastikan tidak membangun eksklusifitas, sebaliknya sejak awal 
perlu meletakkan pondasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi 
merupakan hasil akhir dari berkembangnya kesadaran bersama, kesediaan berbagi 
tanggung jawab dan sumber daya. Dalam kolaborasi juga perlu dibangun 
kelembagaan dan tata kelola yang baik (good governance). 

CSR bisa menjadi jendela kesempatan bagi penerima manfaat untuk menjadi entitas 
yang mandiri dan berdaya. Kesempatan yang tidak hanya terbatas pada pelaku usaha 
tetapi mengintegrasikan penerima manfaat dengan sistem ekonomi seperti akses 
keuangan, pasar, dan informasi. Artinya, program CD-CSR yang benar adalah 
kegiatan yang bisa memberdayakan penerima manfaat. 
 
5.1. Pembentukan lembaga kolaboratif. 

Beberapa waktu terakhir, mulai berkembang pemahaman CSR sebagai investasi sosial 
bagi sebuah perusahaan dimana CSR dapat memberikan dampak positif berkelanjutan 
pada komunitas tempatan dan perusahaan itu sendiri. Investasi sosial dapat 
dirumuskan sebagai kontribusi atau tindakan perusahaan pada masyarakat sehingga 
memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan/hak dasar serta memanfaatkan 
sumber daya dan peluang ekonomi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.  

Investasi sosial hanya dapat terlaksana apabila perusahaan mampu mengembangkan 
pondasi  kuat  yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat yaitu kepercayaan 
(trust), saling menghormati (mutual trust), pembelajaran bersama (shared learning), 
dan rasa memiliki pada tingkat lokal (local ownership). Kondisi ini bisa berkembang 
melalui proses kemitraan dan kolaborasi yang sejak awal kegiatan CSR dilaksanakan 
secara konsisten. 

Yang dimaksud dengan lembaga kolaboratif adalah adanya keterlibatan para pihak 
dalam mengelola kegiatan CD-CSR ini. Beberapa lembaga yang disarankan adalah 
perpaduan dari unsur pemerintah desa, lembaga adat, perusahaan dan professional 
(bisa dari kalangan akademisi maupun LSM lokal).  

Kolaborasi itu sendiri adalah proses kerja sama beberapa orang atau lembaga untuk 
mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Tujuannya adalah memaksimalkan 

potensi dan keahlian masing-masing dalam rangka 
mensukseskan sebuah program. Dengan pola kerja 
kolaboratif ini juga bisa meningkatkan 
kepercayaan (trust) para pihak dan dapat 
menghindari kebuntuan komunikasi antar pihak. 
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5.2. Implementasi program CSR ke arah transformasi, dengan pendampingan. 

Ada sebuah cerita dimana perusahaan menjalankan program CSR berupa 
pemberdayaan peternak sapi untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. 
Dalam pelaksanaannya perusahaan memfasilitasi para peternak berupa kandang dan 
ternak sapi (anakan sapi) untuk dijadikan bantuan bergulir. Ternayata, tidak lama 
setelah beberapa waktu berjalan, sapi yang telah diberikan bukannya dipelihara 
dengan baik malah oleh masyarakat dijual untuk keperluan yang bersifat konsumtif. 
Sedangkan kandangnya mereka bongkar karena bahan kandang seperti kayu-kayu, 
mereka pergunakan untuk memperbaiki bangunan rumah yang mereka tinggali 
sehingga program yang dijalankan sama sekali tidak ada lagi wujudnya, alias hilang 
tak berbekas.  

Fenomena semacam ini kalau terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang pada 
gilirannya akan merugikan semua pihak. Dari sisi perusahaan ketika program yang 
dijalankan tidak lagi berbekas maka akan sangat kesulitan dalam pembuktiaan pada 
saat adanya audit tentang program-program CSR yang telah dijalankan oleh 
perusahaan. 

Sedang bagi masyarakat, meraka akan ketergantungan dengan bantuan yang diberikan 
oleh perusahaan. Sehingga bisa dibayangkan kalau suatu saat perusahaan tidak lagi 
memberikan bantuan kepada masyarakat, mereka akan sangat kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan akan terus menuntut bantuan kepada 
perusahaan bahkan tidak jarang ketika tuntutan-tuntutan tersebut tidak kunjung 
dipenuhi oleh perusahaan mereka melakukan gangguan (sabotase) kepada perusahaan. 

Melihat fenomena seperti itu, pihak perusahaan bisa saja mengatakan bahwa ini 
adalah kesalahan masyarakat, karena dari pihak perusahaan merasa sudah seringkali 
memberikan bantuan kepada masyarakat dan masyarakat tidak bisa menjaga dan 
memanfaatkan bantuan dengan baik. 

Begitupun dengan masyarakat, mereka bisa saja mengatakan bahwa ini adalah 
kesalahan perusahaan karena bagaimana mungkin mereka bisa menjaga dan 
memanfaatkan bantuan kalau setelah diberikan bantuan lantas pihak perusahaan juga 
meninggalkan mereka. Bukankah masyarakat juga membutuhkan pembinaan atau 
pendampingan. Padahal kita tahu bahwa pendampingan dalam program 
pemberdayaan masyarakat berguna agar program-program yang dijalankan dapat 
tepat sasaran, berdayaguna dan berjalan secara berkelanjutan. 

Untuk menerapkan pola pendampingan dalam program CD-CSR, perusahaan bisa 
berkolaborasi ataupun bermitra dengan konsultan professional dibidangmya dan boleh 
juga berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel. Perlu 
diingat bahwa pendampingan itu perlu dalam menjalankan sebuah program 
pemberdayaan, tapi melakukan transformasi pengetahuan dan keahlian kepada 
masyarakat desa sehingga mereka mandiri itu juga penting. Artinya, pendampingan 
dalam rangka menjalankan transformasi kemandirian menjadi hal yang dibutuhkan 
dalam kegiatan CD-CSR. 

Preferensi metodik yang digunakan untuk melakukan pendekatan pendampingan 
kepada masyarakat bisa dikatakan sebagai sebagai proses restrukturisasi relasional, 
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yakni sebuah relasi dualitas yang menghasilkan struktur baru sebagai hasil konsesus 
antara masyarkat dan perusahaan. Posisi pendamping ini memiliki “dua kaki”, sebagai 
unsur dari perusahaan (pihak ketiga yang dibiayai oleh perusahaan) sekaligus 
menyatu dalam realitas masyarakat sasaran program. Pendamping menjadi fasilitator 
program-program CD-CSR yang dicanangkan oleh perusahaan bagi masyarakat dan 
sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. 

 

5.3. Inovasi dan penguatan sumber daya lokal. 
Sejalan dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah mengangkat 
hak desa dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada 
posisi subnasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang 
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   

Dalam  bagian  penjelasan  UU  tersebut  dinyatakan  bahwa  salah satu tujuan  UU  
No.6  Tahun 2014 adalah sebagai berikut:  

1) Memberikan   pengakuan   dan   penghormatan   atas   Desa   yang   sudah ada   
dengan keberagamannya   sebelum   dan   sesudah   terbentuknya   Negara   
Kesatuan   Republik Indonesia;  

2) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 
3) Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk  

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;  
4) Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien dan  efektif,  

terbuka,  serta bertanggung jawab;  
5) Memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi  kesenjangan  

pembangunan nasional; dan  
6) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.  

 

Sungguh jelas bahwa program-program pemberdayaan masyarakat desa sudah 
didukung dengan payung hukum yang kuat. UU Desa sudah menempatkan 
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan mendorong adanya penguatan 
sumber daya lokal, mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat.  

Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatan dan program CD-CSR kita harus 
mendorong terciptanya inovasi-inovasi dan memaksimalkan sumber daya local. 
Potensi yang ada di desa sehingga bisa dimaksimalkan untuk berjalannya kegiatan 
program CD-CSR.  

Namun demikian, hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengadopsi profesiaonal dan 
SDM dari luar desa. Sepanjang penggunaan sumber daya eksternal bertujuan untuk 
melakukan transformasi dan perubahan yang baik kepada masyarakat desa maka 
sangat dianjurkan. Termasuk didalamnya adalah transformasi pengetahuan teknologi 
tepat guna bagi masyarakat desa. 
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6. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)  

Monitoring dan Evaluasi (M&E) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka 
pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, 
Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Dalam siklus 
manajeman program, proses kegiatan selalau dimulai dari perencanaan (planing), 
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan - 
pengendalian (controlling). Artinya, kegiatan Monev sudah selayaknya dilakukan 
juga dalam rangkaian program CD-CSR, khususnya program pemberdayaan 
masyarakat. 

6.1. Monitoring Program CD-CSR 

Kegiatan  monitoring lebih  terfokus pada pengendalian kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan, sesuai rencana yang ada. Monitoring dilakukan dengan cara menggali 
untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan 
maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan 
perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Adapun indikator monitoring 
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. 

Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan 
pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). 
Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan 
penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian, 
jika terjadi penyimpangan atau tidak sesuai prosedur maka bisa cepat-cepat diluruskan 
atau dilakukan perbaikan/pembenahan. 

 

6.2. Evaluasi Program CD-CSR 

Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian 
akhir dari kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat.  Hasil Evaluasi 
bermanfaat bagi perbaikan rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan 
tempat lainnya. Dalam merencanakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat 
hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat 
dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. 

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan tersebut mencapai 
sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang 
dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program tersebut telah berjalan 
setidaknya dalam suatu periode (tahapan) tertentu, sesuai dengan tahapan rancangan 
dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan. 

Sebaiknya, petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah pihak 
professional dan netral sehingga hasilnya benar-benar valid serta apa adanya, tanpa 
rekayasa. Artinya, tim monitoring dan evaluasi benar-benar tim eksternal dari 
pelaksana program. Hal ini berguna untuk perbaikan program CD-CSR ke depan atau 
waktu mendatang. Namun demikian, informasi-informasi yang didapatkan dari 
pelaksana program dan kelompok sasaran haruslah berimbang dan melalui proses 
analisa triangulasi. Sehingga hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan 
monitoring dan evaluasi tidaklah bias. 
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