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ABSTRAK 

 

PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan minyak dan gas milik Indonesia yang 
memiliki kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang tercantum dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Pertamina (Persero) 
DPPU Ngurah Rai telah dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap Kelompok 
Nelayan Wanasari Tuban. Program pemberdayaan adalah budidaya kepiting bakau dan 
konservasi hutan bakau di Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari Tuban. Kawasan 
Ekowisata Terpadu Wanasari merupakan zona wilayah Ring I yang dilintasi oleh jalur pipa 
penyaluran bahan bakar avtur dan avgas ±2 kilometer dari aktivitas perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat alur 
pemberdayaan dan pengaruh dari program budidaya kepiting bakau melalui observasi, 
wawancara dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Teori Fungsional 
Struktural dan Teori Pemberdayaan Masyarakat digunakan dalam menganalisis penelitian. 
Adaptasi pemberdayaan masyarakat dimulai dari pemetaan sosial untuk menggali potensi 
masyarakat setempat. Penerapan program melalui konsep bottom-up dengan tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menciptakan keberlanjutan pemberdayaan 
masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan budidaya kepiting bakau berpengaruh pada program 
lain di Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari Tuban, yaitu; program edukasi konservasi 
hutan bakau, wisata kuliner, seni budaya dan wisata alam. Dari segi aspek perubahan sosial, 
Kelompok Nelayan Wanasari menjadi panutan untuk kelompok nelayan lain, dan membuka 
lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

 

Kata Kunci : Implementasi CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, 
Kelompok Nelayan Wanasari Tuban, Budidaya Kepiting Bakau 
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ABSTRACT 

 

PT Pertamina (Persero) is Indonesian oil and gas company who has obligation to 
implement government regulation which contained in the Law of the Republic of Indonesia 
No. 40 of 2007 on social and environmental responsibility. Implementation of CSR 
(Corporate Social Responsibility) PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai has been done 
through empowerment of the Fishermen Group Wanasari Tuban. The empowerment program 
is the cultivation of mangrove crabs and forest conservation in Integrated Ecotourism 
Wanasari Tuban. The Integrated Ecotourism Wanasari is an authority zone One which 
crossed by the pipeline channeling and avgas aviation fuel approximately 2 kilometers from 
the company activities. This research is using qualitative descriptive method to describe the 
flow of empowerment and influence has made in mangrove crab cultivation program through 
observation, interviews and document analysis as a data collection method. Structural 
Functional and Community Empowerment theory has been used to analyze this research. The 
adaptation of empowerment starts from social mapping to explore the potential of local 
communities. The implementation of this program uses bottom-up concept with the stage of 
planning, implementation, and evaluation to create the community empowerment 
sustainability. The success of mangrove crab cultivation gives respectively effect to the new 
program in Integrated Ecotourism Wanasari Tuban, namely the mangrove forest education 
program, culinary tourism, art, culture and ecotourism. From social change aspect, Fisherman 
Group Wanasari has become a role model for another groups and opened up new job 
opportunities for the community. 

 

Keywords : Implementation of CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai, 
Wanasari Fishermen Group, Mangrove Crab Cultivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara 

budaya adalah cita-cita masyarakat adat. Berdaulat secara politik adalah menentukan 

sendiri arah tujuan hidupnya dan cara untuk mencapainya, menolak pemaksaan pihak 

luar dalam menentukan keputusan bersama melalui musyawarah adat. Mandiri secara 

ekonomi adalah tidak tergantung pada pihak luar untuk memenuhi kecukupannya 

dengan menguasai, mengelola dan memanfaatkan alam di wilayah adat melalui kerja 

gotong-royong. 

Pulau Bali merupakan salah satu pulau dari 17.480 gugusan kepulauan yang 

ada di Indonesia dengan luas wilayah 5632,86 km2. Secara Geografis Pulau Bali 

terletak pada posisi antara 08003’40” -  08050’48” Lintang Selatan dan 114025’53” - 

115042’40” Bujur Timur. Secara administratif Pulau Bali adalah satu Provinsi yaitu 

Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9 Daerah Tingkat II (8 Kabupaten dan 1 

kotamadya), 51 Kecamatan, 579 Desa Dinas, 79 Kelurahan dan 3945 Banjar Adat 

(Atmaja, 2002:17). 

Masyarakat Bali terkenal sebagai masyarakat yang religius, pulau Bali 

memiliki keunikan dalam hal seni-budaya yang menjadi bagian dari keseharian 

masyarakat setempat. Keramahtamahan masyarakat, serta keindahan alam Bali 

menjadi daya tarik pariwisata Bali.  Selain itu, Bali telah menjadi destinasi pariwisata 
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kelas dunia yang menjadikan tingkat kunjungan wisatawan setiap tahunnya terus 

meningkat. 

Perkembangan pariwisata ini didukung pula dengan adanya usaha pariwisata 

yang menawarkan berbagai jasa, menurut data terakhir Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Badung jumlah kedatangan wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara 

(wisman) ke Bali pada bulan Juli 2016 mencapai 482.231 kunjungan melalui Bandar 

Udara Ngurah Rai, jumlah tersebut naik 26,54% dibandingkan dengan bulan Juli 

2015. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali pada bulan 

Juli 2014 mencapai 361.066 orang. 

Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam 

hal meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang pariwisata di Bali. Salah 

satu fasilitas umum yang menjadi sorotan saat ini dalam perkembangan pariwisata di 

Bali yaitu Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa dan Jalan Tol Bali Mandara yang 

berada di wilayah Bali selatan sebagai pusat pariwisata di Bali.   

Dibalik hadirnya pembangunan di sepanjang pesisir ini yang sering kali 

mengambil wilayah hutan bakau sebagai lokasi fasilitas umum, bangunan rumah dan 

pertokoan ini ternyata tidak selamanya memberi dampak positif bagi masyarakat 

pesisir Desa Adat Tuban. Dari jaman dahulu masyarakat Desa Adat Tuban yang 

secara turun temurun menggantunggkan kehidupan dari hasil tangkapan di laut dan 

kawasan pesisir, menjadikan laut sebagai tulang punggung kehidupannya. 

Abichanika, (2015: 11) menjelaskan, desa di Bali terbagi menjadi dua bagian yaitu 

desa adat dan desa dinas. Desa adat adalah suatu kesatuan wilayah yang 

mengutamakan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan dan tradisi, sedangkan desa 
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dinas adalah sebagai suatu wilayah yang menekankan pada kependudukan serta 

catatan sipil. 

Ini berarti mempertahankan kedaulatan, kemandirian, dan martabat 

masyarakat adat. Kedaulatan atas hak-hak yang sesungguhnya sudah ada jauh 

sebelum Negara ini berdiri, utamanya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya. 

Keberhasilan mewujudkan cita-cita masyarakat adat yang sejati ditentukan oleh 

beberapa faktor penentu, gerakan masyarakat adat, akomodasi negara dan isu politik 

ekonomi dunia. Aksi dan reaksi dari ketiga element tersebut akan menentukan nasib 

masyarakat adat. 

Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara pada tahun 2012 berlangsung terlihat 

mengganggu aktivitas melaut bagi kelompok nelayan Wanasari Tuban. Lahan melaut 

para nelayan menjadi semakin sempit akibat adanya alat-alat berat dan penimbunan 

tanah, hal ini tentu sangat merugikan para nelayan yang menjadikan laut di sekitar 

hutan bakau tersebut sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. Selain nelayan, 

kelangsungan hidup ekosistem biota laut dikawasan hutan bakau menjadi terancam. 

Para nelayan berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena aktivitas 

sehari-hari dalam menangkap ikan terganggu oleh pembangunan jalan tol.  

”Sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada kelompok kami, saya mencoba 
untuk negosiasi dengan pihak Jasa Marga mengenai jalur perahu nelayan untuk 
melaut, dan pada akhirnya pihak Jasa Marga memberikan lahan jalur perahu. Saya 
meminta dana kompensasi dikarenakan selama setahun masyarakat nelayan tidak bisa 
mencari kepiting atau melaut. Hasil dana kompensasi setelah bernegosiasi tersebut 
kami alokasikan sebagian untuk pembuatan keramba dan pembangunan kawasan 
ekowisata ini” (Wawancara Made Sumasa, Ketua Kelompok Wanasari, 6 Juni 2016). 
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Gambar 1.1 

Pembangunan Tol Bali Mandara 

(Dok : PT. Jasa Marga Tbk) 

 

“Agar para nelayan Wanasari Tuban tidak menganggur selama pembangunan 
berlangsung dibuat kesepakatan antara pihak kontraktor dan kelompok nelayan 
selama proses membangun jalan tol, untuk keperluan membawa alat-alat dan bahan-
bahan material bangunan digunakan perahu nelayan yang disewa seharga Rp. 
300.000 per kapal/hari, bolak-balik selama enam bulan. Karena banyaknya nelayan di 
Desa Tuban, ternyata proses tersebut tidak bisa seperti yang mereka inginkan. 
Dengan sistem sewa seperti itu, nelayan harus mengantri untuk mendapatkan giliran, 
jadi tidak semua nelayan yang dapat berpenghasilan setiap hari. Dengan begitu 
nelayan kembali menuntut pihak kontraktor agar jarak beton penunjang jalan 
diperlebar jarak per beton 10 meter, namun yang terpenuhi hanya 7 meter agar perahu 
nelayan bisa lewat dan aliran jalan ke laut tidak terputus” (Wawancara Agus Diana, 
Sekertaris Kelompok Nelayan Wanasari, 42 tahun, 13 April 2016). 

 
Adapun terobosan lain yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

dengan upaya memberdayakan nelayan yaitu mengembangkan budidaya kepiting 
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bakau. Kepiting bakau salah satu potensi lokal yang dulunya sangat mudah 

ditemukan di kawasan pesisir hutan bakau.  

 
 
Teknik yang digunakan dengan membuat keramba yang mengelilingi pohon 

bakau sehingga kelestarian bakau bisa terjaga. Teknik sederhana yang memanfaatkan 

bambu serta jaring ikan ini ternyata cukup berhasil dan muncul ide gagasan untuk 

mengembangkan ekowisata terpadu untuk menyatukan budidaya kepiting dengan 

pengelolaan hutan bakau sebagai daya tarik wisata dan pengembangan kuliner lokal. 

“Tidak diperbolehkan keramba kepiting dimiliki oleh perorangan, yang 
artinya harus berkelompok. Dimana satu keramba terdiri dari 6 hingga 9 orang. 
Alasannya untuk menghindari investor yang tidak kompeten. Dengan berkelompok 
ini dilihat dari sisi permodalan tentunya akan ringan karena investasi budidaya 
membutuhkan dana yang cukup besar, seperti jaring seharga 3,5 juta – 3,8 juta per 
panjang 50 meter (per bal)” (wawancara Agus Diana, Sekertaris Wanasari, 13 April 
2016). 

 
Melalui Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari Bali yang dibentuk oleh 

Kelompok Nelayan Wanasari Tuban dengan memanfaatkan keramba budidaya 

kepiting bakau, merupakan salah satu pilihan sebagai upaya memberdayakan 

kelompok nelayan. Mengingat daerah ini sebagian besar daerah pesisir dataran 

rendah, terdiri dari lahan rawa dan pesisir pantai yang luas. Hal tersebut bertujuan 

memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat, dalam pentingnya 

membangun kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan berbagi 

pengetahuan serta wawasan mengenai hutan mangrove terhadap keseimbangan 

habitat dan ekosistemnya. 

Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari Bali yang dibentuk oleh Kelompok 

Nelayan Wanasari selama perjalanan mengembangkan potensi lokal dalam upaya 
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memberdayakan anggota kelompok dan keluarga nelayan memiliki kendala dana 

dalam pengembangan ide tersebut. Salah satu perusahaan BUMN yang menilai 

gagasan mengembangkan kawasan tersebut sejalan dengan misi perusahaan yang 

memiliki komitmen untuk menerapkan filosofi Tri Hita Karana dalam kinerjanya 

yaitu perwujudan hubungan yang harmonis dengan Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang 

Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan adalah PT. Pertamina 

(persero) DPPU Ngurah Rai Aviasi Regional III. 

PT. Pertamina (persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Pertamina 

berkewajiban mengimplementasikan CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang 

bersifat mandatory, artinya memiliki kewajiban untuk menyisihkan laba yang 

diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial (Ismail, 2011: 161).  

DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) PT. Pertamina Ngurah Rai berlokasi 

sekitar 2 kilometer arah timur dari lokasi Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari yang 

merupakan zonasi wilayah Ring I, dilintasi pula oleh fasilitas pipa pengisian bahan 

bakar avtur dan avgas milik DPPU. PT. Pertamina Aviasi Regional III DPPU Ngurah 

Rai adalah salah satu perusahaan pengisian bahan bakar aviasi berkelas dunia yang 

menerapkan Corporate Social Responsibility sebagai bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan dari kebijakan dan kegiatannya 

kepada masyarakat serta lingkungan. 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan suatu bentuk 

tanggung jawab yang dilakukan perusahaan di dalam memperbaiki kesenjangan sosial 
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dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas 

operasional yang dilakukan perusahaan. 

Pola Community Development (pengembangan masyarakat) merupakan 

bentuk CSR yang saat ini dioptimalkan oleh DPPU dan sudah dipraktikkan oleh 

perusahaan-perusahaan besar lainnya. Pemberdayaan yang berorientasi pada proses 

ini dipandang lebih memanusiakan masyarakat karena mereka dijadikan aktor atau 

subjek program sehingga melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin 

kesinambungan pemberdayaan masyarakat di masa depan perlu dirumuskan prinsip-

prinsip dan indikator-indikator kerja yang akan memberikan arah kebijakan. 

Implementasi Community Development (pengembangan masyarakat) 

merupakan modal sosial (Social Capital) yang dapat dimanfaatkan dan 

didayagunakan. Sebab dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini 

menjadikan masyarakat lebih mandiri karena kekuatan dan potensi masyarakat adalah 

tumpuan perubahan sosial yang menjadi tujuan utama (Purnama, 2010: 28). Pola 

hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama antar kegiatan kolektif antar 

warga masyarakat. Kegiatan bersama antar warga masyarakat dapat terbangun bila 

terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen modal sosial 

tersebut adalah kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan dan 

kolaborasi sosial memiliki pegaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Suharto, 2005: 2). 
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Melibatkan dan mengidentifikasi potensi sumber daya yang bersangkutan 

dengan masyarakat merupakan tahapan adaptasi dalam perencanaan program, hingga 

pelaksanaan program yang disepakati dan disesuaikan dengan kemampuan 

masyarakat. Identifikasi sumber daya berfungsi menggali potensi yang ada dalam 

lingkungan masyarakat untuk diangkat sebagai realitas sistem yang merupakan 

tahapan berkelanjutan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan taraf hidup. 

Hal ini dilakukan karena pemberdayaan masyarakatat berorientasi pada proses 

dengan memberikan peluang dan kekuasaan kepada masyarakat sehingga memiliki 

daya untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri.  

Penyelenggaraan program CSR diharapkan dapat menjadi jalan tengah untuk 

menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat. Rincian 

pelaksanaan program dari kegiatan CSR kepada masyarakat ditujukan tidak hanya 

sekedar ‘bagi-bagi’ program kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak 

menjamin dengan adanya program tersebut dapat diterima langsung dan bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan sosial di dalam masyrakat secara tuntas. 

PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai membangun dasar dari 

pelaksanaan CSR dengan tidak berorientasi pada program, namun lebih berorientasi 

pada pemberdayaan yang berkelanjutan dan efektivitas implementasi program dapat 

menjadi jalan tengah untuk menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik penulis untuk menyusun 

penelitian dengan judul Pemberdayaan Kelompok Nelayan Wanasari Tuban 
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Melalui Implementasi CSR PT. Pertamina DPPU Ngurah Rai. Pemilihan judul 

tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui 

penerapan program Community Development di Kawasan Ekowisata Wanasari 

Tuban, yaitu program budidaya kepiting bakau dan pelestarian hutan mangrove. 

Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadikan 

masyarakat lebih mandiri, kekuatan dan potensi masyarakat adalah tumpuan 

perubahan sosial yang menjadi tujuan utama. Kekuatan atau potensi masyarakat dapat 

berjalan sendiri melaui program-program inovatif dan kreatif, maka dengan 

mengoptimalkan potensi yang ada kemiskinan dapat mudah terhapus dari jeratan 

masyarakat. 

Dalam kurun waktu tersebut tahun demi tahun pembelajaran baik dari 

capaian-capaian maupun dari masalah-masalah yang timbul untuk mendesain serta 

melaksanakan program menjadi lebih baik dalam membangun masyarakat yang 

berdaya, mandiri dan berdaulat, sekaligus mengatasi kemiskinan.  Dan kini, sudah 

saatnya bagi kita semua bersama-sama memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat 

dapat terus berlanjut dan dapat menjadi agenda yang diperhatikan semua pihak. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Masalah yang ingin diteliti adalah : 

1) Bagaimana alur pemberdayaan Kelompok Nelayan Wanasari melalui 

implementasi CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai? 
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2) Bagaimana pemberdayaan program Budidaya Kepiting Bakau melalui 

implemetasi CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai terhadap 

Kelompok Nelayan Wanasari? 

3) Apa pengaruh program Budidaya Kepiting Bakau terhadap Kawasan 

Ekowisata Terpadu Wanasari melalui implementasi CSR PT. 

Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai? 

 

1.3 Tujuan. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui alur pemberdayaan Kelompok Nelayan Wanasari melalui 

implementasi CSR PT. Pertamina DPPU Ngurah Rai terhadap 

Kawasan Ekowisata Terpadu Wanasari Tuban. 

2) Mengetahui pemberdayaan program Budidaya Kepiting Bakau melalui 

implementasi CSR PT. Pertamina DPPU Ngurah Rai terhadap 

kelompok Nelayan Wanasari. 

3) Mengetahui pengaruh program Budidaya Kepiting Bakau terhadap 

Kawasan Ekowisasta Terpadu Wanasari melalui implementasi CSR 

PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai. 

 

1.4 Manfaat Penulisan. 

 Tulisan ini diharapkan akan memberi manfaat antara lain sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis. 
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1) Tulisan ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dalam 

sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat pesisir nelayan dalam pelaksanaan, peran, bentuk program 

serta manfaat implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

melalui program Community Development. 

2) Diharapkan mampu menjadi refrensi penelitian berikutnya yang 

mengkaji masalah-masalah pemberdayaan masyarakat pesisir nelayan 

serta pelaksanaan, peran, bentuk program dan manfaat implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program Community 

Development. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis. 

1) Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Bagi 

perusahaan, dapat juga memberikan gambaran mengenai pentingnya 

tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pemerintah dapat 

menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

dengan mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya. 

2) Bagi masyarakat, memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin 
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meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak yang harus 

diperoleh. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan atas lingkungan 

dan budaya lokal. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat setempat dengan menciptakan produk 

wisata alternatif yang mengedepankan nilai-nilai dan keunikan lokal. 

 

 

 


