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ABSTRAK 

TRIPLE HELIX  

(STUDI PADA KAMPUNG WISATA AGROWIDYA, LAMPU KITA) 

Oleh 

Onisa Nainggolan 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen 

perseroan guna berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. CSR 

Perusahaan dilakukan bersama komunits (masyarakat) sekitar dengan sejenis 

pemberdayaan masyarakat atau ComDev. Program Kampung Wisata Agrowidya, 

Lampu Kita dipilih dengan memperhatikan sumber daya lokal yang tersedia dan 

ketentuan yang berlaku dengan penggunaan inovasi Triple Helix yaitu kemitraan 

dan komunikasi tiga aktor yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah. Kolaborasi 

antara aktor luar dan masyarakat lokal merupakan salah satu konteks dalam 

pendekatan peran masyarakat sebagai kontribusi untuk meningkatkan 

kemandirian masyarakat. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan 

kualitatif serta dikategorian ke dalam model pendekatan peran masyarakat 

community with development. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bentuk 

pedekatan peran masyarakat adalah ditandai secara khusus dengan kuatnya 

kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat lokal. Adapun aktor-aktor yang 

terlibat dalam konsep Triple Helix diantaranya: Universitas Bandar Lampung, PT 

PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 

serta dibantu dengan Yayasan Langit Sapta dan Forum CSR Lampung. 

 

Peneliti menyarankan agar peningkatan partisipasi masyarakat khususnya terkait 

peningkatan kesadaran masyarakat baik dalam tahapan penentuan tujuan maupun 

pelaksanaan tindakan perubahan untuk mencapai kemandirian masyarakat. 

 

Kata kunci: Tanggung jawab sosial, Kampung Wisata Agrowidya Lampu Kita,  

Triple Helix 
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By 

Onisa Nainggolan 

The company has corporate social responsibility or CSR as the company’s 

commitment to play a role in sustainabele economic development. CSR Company 

is done with communion (community) arounf with a kind of community 

development atau ComDev. Agrowidya Tourisme Village Program, Lampu Kita 

was chosen by taking into account the available local resources and the provisions 

that apply with the use of Triple Helix innovations namely the partnership and 

communication of three actors namely academics, business and government. 

Collaboration between outside actors and local communities is one context in the 

approach of the role of the community as a contribution to increasing community 

self reliance. 

 

This study uses descriptive research methods with a qualitative approach and 

categorized into a community role model approach to community development . 

Based on the research conducted, the form of community role approach is 

specifically marked by the strong collaboration between outside actors and local 

communities. The actors involved in the Triple Helix concept include: Bandar 

Lampung University, PT PLN (Persero) Lampung Distribution and the Bandar 

Lampung City Agriculture Office and assisted with Langit Sapta Foundation and 

Lampung CSR Forum. 

 

Researchers suggest that increasing community participation, especially related to 

increasing public awareness both in the stages of setting goals and implementing 

change actions to achieve community self reliance. 

 

Kata kunci: Corporate Social Responsibilty, Triple Helix, The Agrowidya 

Tourism Program Lampu Kita. 
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pembelajaran. 

Legal Responsibility 

Proses menjalankan bisnis dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku 

di mana hukum dan pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat. 

Civil Society 

Suatu masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Self Reliance 

Kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola 

waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan 

mengambil resiko dan memecahkan masalah. 

Learning Communities 

Salah satu strategi pembelajaran dengan menggunakan sistem kerja kelompok 

belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan. 

Self-Mobilization Empowerment 

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak 

luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang dijunjung. 

 

 



viii 
 

Philantrophy 

Tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan 

sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang 

lain. 

Stakeholder 

Semua pihak di dalam masyarakat baik itu individu, komunitas atau kelompok 

masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap 

organisasi/perusahaan dan isu/permasalahan yang sedang diangkat. 

Community 

Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, 

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 

 



 

 I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan pembangunan saat ini memiliki dampak pada 

perkembangan yang semakin maju dan kompleks aktivitas operasional serta 

tanggung jawab sosial perusahaan. Pembangunan industri dan masyarakat perlu 

menciptakan adanya suatu hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini yang 

menyebabkan tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Namun pada 

kenyataannya, pembangunan industri menimbulkan dampak negatif terhadap 

kehidupan sosial masyarakat. Seperti pengolahan limbah industri yang buruh 

sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, baik pencemaran air, tanah, 

maupun udara. Tak hanya manusia yang merasakan dampaknya, namun hewan 

maupun tumbuhan pun akan terpapar dampak buruk akibat pencemaran tersebut. 

 Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang 

besar (profit), namun harus menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Seperti yang 

disampaikan oleh Global Impact Initiative dalam buku Azheri (2011:35) yang 

menegaskan kembali tentang Triple P  bahwa tujuan bisnis adalah untuk untuk 

mencari laba (profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin 

keberlanjutan (planet).  



2 

 

 Perusahaan mempunyai andil yang besar dalam menciptakan stabilitas 

perekonomian nasional. Hadirnya perusahaan di tengah – tengah masyarakat 

memberikan kontribusi nyata akan salah satu permasalahan yaitu kerusakan 

lingkungan. Perusahaan menggerakan masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan untuk melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. 

Kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya 

membutuhkan sumber daya manusia.  Maka perusahaan mempunyai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan atau Coorporate Social Responsibility(CSR). 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk  

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendirim 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Mardikanto, 2014:10-

11) 

 CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan (TJS) di Indonesia sudah 

menjadi isu penting yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam 

pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan, World Commision on Environment and Development (1987) dalam 

Pezzey (1992) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep 

pembangunan dimana harus memenuhi kebutuhan dan keberlanjutan generasi 

yang akan datang tanpa ada sikap kompromi dengan kepentingan pribadi. 

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia diwujudkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Presiden Joko 

Widodo saat membuka acara The 17
th

 Assembly Meeting of International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSA) Working Group On 
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Environmental Auditing (WGEA) di Jakarta menyatakan bahwa konsep 

pembangunan berwawasan lingkungan dan budaya yang tertuang dalam kebijakan 

– kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah.Perjalanan Indonesia 

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sudah terkandung dalam RPJMN 

2015-2019 yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). (Dikutip 

dalamhttp://presidenri.go.id, diakses pada 22 Februari 2019, Pukul 15:38). 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian 

visi dan misi Presiden,  sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional 

dengan tujuan di dalam konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 dan RPJPN 

2005-2025. Maka dari itu konsep CSR sangat penting bagi perusahaan dalam 

mencapai bisnis yang berkelanjutan (business sustainability). Wood et.al (2009) 

dalam jurnal nya Mulkhan & Pratama  (2011:275) berpendapat bahwa CSR sangat 

penting dalam melatar belakangi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan hal 

tersebut dikarenakan progaram CSR berintegrasi langsung antara program sosial 

dan lingkungan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan.  

 Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab bagi semua pihak, maka perlu 

diciptakan manfaaat bersama atau creating shared value (CSV) sehingga 

tanggung jawab bersama dapat terbentuk. Menurut Porter & Kramer (Hesti Tata 

dalam http://www.worldagroforestry.org) CSV menjadi kebijakan dan proses 

teknis operasional dalam meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dan secara 

bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. Bagi perusahaan, CSV 

http://presidenri.go.id/
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sebagai pemenuhan prasyarat hukum dan kaidah bisnis, menjaga keberlanjutan 

perusahaan serta menjaga nilai-nilai sosial. 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menyatakan Tanggung jawab sosial 

perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan perusahaan yang 

selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan 

TSP ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas 

pelaksanaaan program TSP di Provinsi Lampung dan memberi arah kebijakandan 

pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku 

kepentingan dalam melaksanakan program TSP. Program TSP yang meliputi bina 

lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan program 

langsung pada masyarakat yang direncakan dan ditumbuhkembangkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, 

memperkokoh keberlangsungan usaha para pelaku dunia usaha dan memelihara 

fungsi – fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.  

 Perkembangan CSR di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pesat 

setiap tahun seperti yang disampaikan oleh Veronica Saptarini selaku Ketua 

Forum CSR Lampung. Pada tahun 2018 terdapat 654 program yang digiatkan 

pada sosial dan lingkungan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang pesat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 512 program, dan tahun 2016 

sebanyak 479 program. Pada tahun 2018, terdapat juga keterlibatan dari Usaha, 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan badan publik sebagai pendorong 
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praktek keberlanjutan.  (Sumber: https://lampungpro.com.  Diakses pada 10 

Februari 2019, pukul 21.51 WIB). 

 Melalui kegiatan CSR, perusahaan mengajak masyarakat untuk 

menyalurkan ide, aspirasi, dan pendapat terkait harapan masyarakat dan tujuan 

masing – masing pihak. Berkaitan dengan Community Development(ComDev), 

CSR perusahaan dilakukan bersama komunitas (masyarakat) sekitar dengan 

sejenis pemberdayaan masyarakat atau ComDev. Masyarakat lokal yang 

dimaksud merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan dan 

tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan subjek inti International Organization for Standardization (ISO) 26000  

yaitu  Community Involvement and Development (CID) dengan menyetarakan 

pelibatan dengan pengembangan, yang mana lebih ditekankan bahwa untuk 

mengembangkan masyarakat perlu juga melibatkan masyarakat di dalamnya. 

Maka Community Development sebagai awal perkembangan tanggung jawab 

sosial yang sudah mulai dibahas, disosialisasikan dan diadopsi  oleh setiap 

lembaga secara sukarela dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). (dikutip dari 

http://csrcenterindonesia.co.id., pukul 15.06) Kegiatan CSR melalui Community 

Development diupayakan agar mampu memberdayakan potensi masyarakat 

sehingga memberikan muatualisme kepentingan bagi perusahaan dan masyarakat. 

 Untuk menunjang pelaksanaan ComDev, maka dibutuhkan inovasi. 

Inovasi dikatakan sebagai sebuah proses mentransformasikan ide, cara atau objek 

sebagai  sesuatu perubahan yang lebih baru agar mempunyai nilai  yang lebih 

berarti. Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat potensial dalam 

https://lampungpro,com/
http://csrcenterindonesia.co.id/
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pengembangan sumber daya, namun masih masih rendah dalam tingkat inovasi. 

Menurut data Global Competitiveness Index yang dikutip dari Baihaqi, dalam 

http://neraca.co.id, menunjukkan peringkat Indonesia masih rendah, terutama 

pada pilar kesiapan teknologi dan pilar inovasi. Indikator lain seperti kontribusi 

teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur juga masih rendah. Sumber daya 

iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, 

hingga tingkat produktivitas iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi 

ilmiah masih belum juga optimal.  

 Salah satu model inovasi yaitu model inovasi Triple Helix. Model ini 

menekankan peran dan hubungan yang dekat antara tiga aktor, yakni Akademisi 

(Academic), Bisnis (Business) dan Pemerintah (Government). Akademisi 

memiliki peran terkait dengan aktivitas-aktivitas penciptaan baru yang memiliki 

daya tawar kepada pasar serta pembentukkan insan kreatif, bisnis melihat peran 

sebagai keterhubungan dalam rangka pertukaran ekonomi dan transformasi 

kreativitas menjadi nilai ekonomi, serta pemerintah berperan dalam mekanisme 

pemberian program insentif, kendali iklim usaha yang kondusif, arahan edukatif 

dan mendukung pengembangan industri kreatif. 

 PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang mengoperasikan ketenagalistrikan baik dari pembangkit listrik 

sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah 

Indonesia selalu berupaya agar penyediaan energi listrik bagi masyarakat dapat 

terpenuhi, berkelanjutan dengan pelayanan terbaik. Dampak positif keberadaan 

PT PLN (Persero) jelas dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hampir 

semua sektor dalam kehidupan modern bergantung pada keberadaan listrik. 

http://neraca.co.id/
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Gelagat sosial, ekonomi, bisnis bahkan keamanan negara akan berdampak jika 

listrik mengalami gangguan. Dampak negative dari ketergantungan yang begitu 

tinggi pada energi ini, membuat banyak kelompok masyarakat hingga pelaku 

bisnis melakukan kecurangan guna mendapatkan manfaat terbesar dari listrik 

dengan alasan ketidatahuan, ketidakberdayaan ekonomi hingga penghematan 

anggaran perusahaan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Manager Niaga 

dari PP PLN Distribusi Lampung bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 200 ribu 

pelanggan PLN atau 10% dari 2 juta pelanggan yang menunggak pembayaran 

listrik dengan nilai mencapai Rp. 43 milyar dan pengguna yang paling banyak 

menunggak adalah pengguna rumah tangga. (dikutip dalam http://m.rri.co.id, 

diakses pada 11 Desember 2019, Pukul 11.16 WIB). 

Maka PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melakukan program CSR 

dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (ComDev) melalui kolaborasi 

kepentingan bersama dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan 

kemandirian masyarakat. Hal ini sesuai landasan operasional dalam Peraturan 

Menteri Negara BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007 bahwa BUMN wajib 

melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL) dengan 

berpedoman pada peraturan yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Pengembangan agrowisata berwawasan lingkungan yang 

digunakan dengan memanfaatkan potensi pertanian, melibatkan masyarakat 

pedesaan, dan berfungsi dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata 

yang disebut dengan Program Kampung Wisata Agrowidya, Lampu 

Kita.Kampung Sinar Harapan Rajabasa Raya dipilih menjadi lokasi dalam 

program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat (community development).  
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 Adapun nama program ini adalah Program  Kampung Wisata Agrowidya, 

Lampu (Listrik dan Alam Punya) Kita sebagai bentuk kontribusi PT. PLN 

Distribusi Lampung besama Yayasan Langit Sapta dan bermitra dengan 

Universitas Bandar Lampung (UBL), Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 

serta Forum CSR Lampung yang berbentuk Prinsip Generatif Pembangunan 

Ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, yakni Model triple helix dengan 

sinergisitas tiga aktor yaitu Academic, Business & Government (ABG) (dikutip 

dalam http://www.lampungpost.co.id, diakses pada 27 Februari 2019, Pukul 10:11 

WIB).  

 Pelaksanaan CSR ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan 

perusahaan secara bertanggung jawab melalui keterlibatan stakeholder serta 

mengatasi dampak negatif ketergantungan masyarakat terhadap listrik khususnya 

yang diakibatkan oleh pencurian atau ketidakmampuan membayar tagihan listrik 

dan menguatkan dukungan masyarakat terhadap keberadaan PT PLN (Persero) 

khususnya PLN Distribusi Lampung. Fokus program untuk setiap komunitas 

dipilih dengan memperhatikan sumber daya lokal yang tersedia yang menyentuh 

aspek community relation, community service, dan community empowering 

melalui program di bidang pelatihan, pemberdayaan ekonomi dan pelestarian 

alam dengan ketentuan-ketentuan dan etika sosial yang berlaku. Melalui 

kemitraaan dan komunikasi yang baik dengan peran berbagai stakeholder 

diharapkan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan secara mandiri. 

 ComDev menjadi ruh pelaksanaan aktivitas CSR oleh perusahaan. Dengan 

adanya aktivitas CSR berbasis pemberdayaan, perusahaan dapat mencapai profit 

yang optimum dan bermanfaat bagi komunitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

http://www.lampungpost.co.id/
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untuk melakukan penelitian dengan judul “Corpoorate Social Responsibility 

Berbasis Community DevelopmentMelalui Peneranpan Model Inovasi Tripple 

Helix ( Studi Pada Program Kampung Wisata Agro Widya, Kecamatan 

Rajabasa)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan CSR pada program Kampung Wisata Agro 

Widya, Lampu Kita dalam perspektif ComDev dan perspektif inovasi 

Triple Helix ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaanCSRpada program Kampung Wisata Agro 

Widya, Lampu Kita dalam perspektif ComDev dan perspektif inovasi 

Triple Helix. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi atau 

masukkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan 

kajian dalam studi ilmu admnistrasi Negara terkait dengan program 

pemerintah tentang CSR dengan penggunaan model ComDev dan 

sinergisitas Triple Helix. 
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2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan CSR dengan berbasis ComDev, dapat 

menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan 

inovasi Triple Helix,dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 



 

 II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji 

penelitian yang sedang berjalan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan 

oleh penulis : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Yulianti, Devi, 

2018. 

Implementasi Program 

Kemitraan Dalam 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat Untuk 

Mewujudkan 

Pembangunan 

Kesejahteraan 

Program kemitraan CSR merupakan 

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada mitra usaha yaitu perusahaan kecil 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemandirian ekonomi sehingga dapat 

memupuk keuntungan lebih besar dan 

tangguh. Program CSR oleh perusahaan 

melalui pola – pola kemitraan, memiiki 

alokasi dana yang berasal dari laba bersih 

BUMN untuk kegiatan kemitraan. Program 

kemitraan CSR ini memiliki landasan 

hukum yang banyak mengalami 

penyempurnaan atau perubahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Yulianti menjelaskan bahwa program kemitraan BUMN 

dikategorikan menjadi dua yaitu pola langsung yang mana pola yang melibatkan secara 

langsung antara usaha besar (perusahaan Pembina), dan UMKM (mitra binaannya) serta  

pola kerjasama yang  mana merupakan pola pembinaan murni , tidak ada hubungan bisnis 

langsung antara perusahaan Pembina dengan mitra binaan. Peneliti menggunakan pola 

kerjasama. Pola kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain yang dapat 

dipercaya untuk melakukan program kemitraan sebagai bentuk CSR perusahaan.  

Charolinda, 2006 Pengembangan konsep 

Community Development 

Dalam Kerangka 

Pelaksanaan Corporate 

Pelaksanaan community development yang 

ada di Indonesia masih perlu ditingkatkan 

dan tidak bisa dilaksanakan dengan 

kegiatan – kegiatan yang bersifat charity 
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Social Responsibility saja. Peraturan yang ada di Indonesia 

tentang pelaksanaan community 

development sangat sedikit dan tersebar 

dalam undang – undang yang berbeda  

maka peran pemerintah sangat dibutuhkan 

dalam mendorong terlaksananya program 

ini dengan baik. 

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Charolinda, hanya menggunakan peran pemerintah 

dalam pelaksanaan community development, sedangkan penulis menggunakan peran sinergis 

ABG (Academic-Business-Government) dalam pelaksanaan community development. 

Izzati & Wilopo, 

2018. 

Implementasi Triple Helix 

Dalam Mendorong 

Pertumbuhan Industri Kreatif 

Di Kota Malang  Sebagai 

Upaya Peningkatan Daya Saing 

Untuk menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN. 

Peran pemerintah dalam mendorong 

industri kreatif di Kota Malang 

memiliki peran sebagai regulator dan 

juga fasilitator. Peran akademisi 

dalam mendorong pertumbuhan 

industry kreatif di Kota Malang  

adalah dengan pengabdian dan juga 

melakukan penelitian. Peran dari 

bisnis dalam mendorong 

pertumbuhan industri kreatif di Kota 

Malang adalah menjadi investor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Izzati dan Wilopo menggunakan fokus penelitian yang sama 

digunakan dengan penulis. Namun, penulis lebih menekankan pada penerapan Corporate 

Social Responsibiliy dengan berbasis pada Community Development  dengan inovasi  Triple 

Helix sedangkan penelitian Izzati & Wilopo menekankan pada  pelaksanaan Triple Helix  

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang. 

Murniati, Dewi, 

2009 

Peran Perguruan Tinggi Dalam 

Triple Helix sebagai upaya 

pengembangan industri kreatif. 

Akademisi memegang peran kunci 

untuk memberikan kontribusi transfer 

ilmu pengetahuannya, hasil – hasil 

penelitiannya yang mengandung 

penggunaan teknologi baru, inovasi 

dan kreativitas. Akademisi perlu 

memberikan edukasi dan 

pendampingan berkelanjutan untuk 

pengembangan industri kreatif. 

Penelitian yang digunakan oleh Murniati menggunakan peran akademisi perguruan tinggi 

sebagai kaum intelektual yang memegang peran penting dalam pengembangan industri 

kreatif, mengingat akademisi sangat erat dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi 

penelitian. Sedangkan penelitian yang digunakan peneliti, selain menggunakan peran 

akademisi, juga menggunakan peran bisnis dan pemerintah dalam pengembangan 

penelitiannya. 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019 
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B. Tinjauan Tentang Corporate Social Responsibility 

1. Pengertian CSR 

 Komisi Eropa (2001) dalam Mardikanto (2014:92) mendefiniskan CSR 

sebagai sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan 

lingkungan dalam operasi bisnis dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan 

secara sukarela yang berikut semakin menyadarkan bahwa perilaku bertanggung 

jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. CSR adalah tentang 

mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial bertanggung jawab yang 

dapat dilihat dalam dua dimensi internal dan eksternal.  

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2004) 

secara khusus mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan lebih difokuskan pada 

pembangunan ekonomi. WBCSD menggambarkan tanggung jawab sosial sebagai 

”business commitment to contribute to sustainable economic development, working 

with employees, their families, the local community, and society at large to improve 

their quality of live”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus 

bertanggung jawab secara ekonomi terhadap karyawan dan keluarganya, masyarakat 

sekitar lokasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

(Poerwanto 2010:18) 

 Pada tanggal 1 November 2010, telah dirilis ISO 26000 tentang International 

Guidance for Social Responsibility (dalam Mardikanto 2014:97) yang telah 

menyadarkan para pihak, bahwa tanggung jawab sosial bukan semata – mata menjadi 

kewajiban korporat, tetapi telah menjelma sebagai tanggung jawab semua, baik 
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lembaga private maupun lembaga publik, individu maupun entitas, organisasi yang 

mengejar laba atau yang menamakan dirinya nirlaba. ISO 26000 memberikan definisi 

yang jelas tentang Tanggungjawab Sosial sebagai berikut: 

“Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan 

di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, 

adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma – 

norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan 

dipraktikkan dalam hubungannya.” 

 Menurut Novethic dalam Mardikanto (2014:96),  terkait dengan aplikasi oleh 

perusahaan dari prinsip pembangunan berkelanjutan, konsep CSR  mengintegrasikan 

tiga dimensi: dimensi ekonomi (efisiensi, profitabilitas), dimensi sosial (social 

responsibility) dan dimensi lingkungan (tanggung jawab lingkungan). Untuk 

menghormati prinsip – prinsip perusahaan harus lebih memperhatikan semua 

pemangku kepentingan yang menginformasikan pada harapan masyarakat sipil dan 

lingkungan bisnis. 

 Berdasarkan pengertian – pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka peneliti 

memberi pengertian bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan 

terhadap kegiatan bisnis sebagai  komitmen moral terkait dengan dampak, keputusan, 

dan kegiatan di masyarakat yang memberikan kontribusi dengan pembangunan 

berkelanjutan melalui transparansi tingkah laku dan sikap yang etis terhadap prinsip – 
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prinsip khusus yang berdampak pada masyarakat namun sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku dan terintegasi di seluruh organisasi. 

2. CSR Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

 Menurut Azheri (2011:126-127), Secara filosofis penerapan CSR oleh 

perusahaan mendeskripsikan bahwa perusahaan sebagai personifikasi subjek hukum 

bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya mencari keuntungan semata, tetapi 

perusahaan juga merupakan entitas sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, 

baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dimana perusahaan melakukan 

aktivitas usahanya. Dengan demikian, sudah seharusnya manajemen perusahaan lebih 

menyadari pentingnya CSR, karena akan memberikan perlindungan terhadap hak 

konsumen, pemasok, pekerja, dan perlindungan terhadap masyarakat di lingkungan 

perusahaan melakukan aktivitas usahanya  

 Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil 

kebijakan dengan mengatur tentang CSR dalam instrument hukum, yakni Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

a. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi 

dalam sistem perekonomian nasonal yang berperan menghasilkan barang dan jasa 

yang diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Atas pertimbangan tersebut, 

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (UU BUMN). Pendirian BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana 
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ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN diantaranya adalah “turut aktif 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi dan masyarakat”. Namun sebelumnya, dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas (Persero) 

menegaskan bahwa persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan 

penugasan khusus untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum. 

Maka, pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah 

dalam rangka memeperkuat program kemitraan, melalui Peraturan Menteri Negara 

BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 

dimana pasal 2 menegaskan sebagai berikut: 

A. Persero dan perum wajib melaksankan Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

peraturan ini; 

B. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan 

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam Pasal 9 yaitu: 

1) Dana Program Kemitraan bersumber dari 

a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. 

b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil/ bunga deposito/ dan jasa 

giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban 

operasional. 
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c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 

2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari 

a) Penyisahan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. 

b) Hasil bunga deposito /jasa giro dari dana program BL. 

b. Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terntang Perseroan Terbatas 

secara eksplisit mengemukakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi 

perseroan. Dengan adanya pengaturan seperti ini, berarti telah terjadi revolusi 

terhadap prinsip tanggung jawab dalam konsep CSR dari bersifat sukarela (voluntary) 

berubah menjadi keharusan (mandatory) dalam makna legal responsibility. 

Rumusan mengenai CSR sebagaimana diatur pada Pasal 74 UUPT terdiri dari 

empat ayat sebagai berikut. 

a) Pasal  74 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

b) Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.” 

c) Pasal 74 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa “Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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d) Pasal  74 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Tabel 2. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Hukum Perusahaan 

Bidang Ketentuan yang 

Mengatur 

Pasal Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUMN 

 

Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 

2003 tentang 

Badan Usaha Milik 

Negara 

Pasal 2 ayat (1) 

huruf e 

Turut aktif memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi 

lemah, koperasi dan masyarakat 

PP No. 12 Tahun 

1998 tentang 

Perseroan Terbatas 

Pasal  4 ayat (2) Persero dengan sifat usaha tertentu 

dapat melaksanakan penugasan 

khusus untuk menyelanggaraakn 

fungsi kemanfaatan umum 

Peraturan Menteri 

Negara BUMN 

Nomor PER-

05/MBU/2007 

tentang Program 

Kemitraan Badan 

Usaha Milik 

Negara dengan 

Usaha Kecil dan 

Program Bina 

Lingkungan 

Pasal 2 Kewajiban Persero dan Perum 

untuk melaksanakan PKBL 

Pasal 9 Sumber Dana PKBL 

Pasal 11 Bentuk PKBL 

 

Perseroan 

Terbatas 

 

Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 

2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

Pasal 63 Rencana kerja tahunan 

Pasal 74 ayat (1), 

(2), (3), dan (4) 

Pengaturan tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan 

Sumber: Azheri (2011:158) 

3. Ruang Lingkup CSR 

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap  kepentingan 

para stakeholder dalam arti luas daripada sekadar kepentingan perusahaan belaka. 

Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkingstons’ dalam Azheri (2011:34-35) 

mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple 

Bottom Line (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran 
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ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental 

quality), dan keadilan sosial (social justice). Ia juga menegaskan bahwa suatu 

perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainability development) harus memperhatikan “Triple P” yaitu profit, planet dan 

people.  

Global Impact Institute (2002) menegaskan kembali tentang triple P sebagai 

tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba 

(profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan (planet). 

Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana pada table berikut. 

Table 3. Kegiatan Corporate Social Responsibility 

No Aspek Muatan 

1. Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) 

kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, 

kebudayaan dan sebagainya. 

2. Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil dan 

menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan 

kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain. 

3. Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, 

ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta 

penggunaan produksi dan energi secara efisien. 

Sumber : Hardinsyah & Muhammad Iqbal dalam Azheri (2011:35) 

Bila dikaitkan antara 3BL dengan “Triple P” dapat peneliti memberikan 

kesimpulan bahwa ruang lingkup CSR terdiri dari“profit” sebagai wujud aspek 

ekonomi, “planet” sebagai wujud aspek lingkungan, dan “people” sebagai wujud 

aspek sosial. 

4. Prinsip – Prinsip CSR 

Komisi Brundtland (2000) dalam Mardikanto (2018:164) telah menetapkan 

prinsip-prinsip CSR yang meliputi: 
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a. Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap 

masyarakat dan lingkungan, 

b. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan 

integritas, 

c. Prinsip menghormati kepentingan stakeholders, dalam arti harus 

menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan stakeholders, 

d. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus 

menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib, 

e. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional, 

f. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus 

menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas 

mereka. 

Sejalan dengan itu, Norsk Hydro dikutip dalam Mardikanto (2018:165) 

menetapkan 5 (lima) prinsip dasar dari pelaksanaan CSR yang terdiri dari: 

a) Menghormati hak asasi manusia, yang dalam pelaksanaan kegiatannya selalu 

dipandu oleh bakuan hak asasi manusia yang berlaku universal, 

b) Berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui pengembangan bisnis yang  

menguntungkan serta aktif terlibat dengan masyarakat setempat, dengan 

tujuan untuk terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang, 

c) Dalam kaitan ini, dalam mengoperasionalkan kegiatan, selalu bekerja sama 

dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mendefinisikan peran dan 

tanggung jawab sosialnya. 
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d) Keragaman, dengan tidak melakukan diskriminasi gender, ras, etnik, latar 

belakang budaya, kelompok sosial, kecacatan, orientasi seksual, status 

pernikahan, umur dan pendapat politik. 

e) Disamping itu, mengakui nilai-nilai intrinsic dari keragaman budaya dalam 

semua praktik bisnisnya, 

f) Dialog, dalam arti selalu mengembangkan dialog dengan semua pemangku 

kepentingan, untuk memperoleh manfaat positif perusahaan dan masyarakat 

setempat, 

g) Karena itu, perusahaan akan selalu memperhatikan inisiatif dan masukan yang 

akan digunakan sebagai bakuan pengembangan layanan dan praktik yang 

bertanggung jawab. 

h) Integritas, dalam arti selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam 

setiap kesepakatan yang dibangun. Karena itu, tidak akan mengijinkan atau 

mentolerir segala bentuk korupsi. 

Terkait yang disampaikan oleh Komisi Brundtland dan Norsk Hydro, maka 

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip CSR berhubungan dengan bisnis inti organisasi 

sehingga terpanggil untuk menerjemahkan visi, misi dan strategi dengan tetap 

memperhatikan semua aspek organisasi baik kebijakan, komunikasi lingkungan, 

komunikasi eksternal serta bentuk akuntabilitas sehingga dapat memperoleh manfaat 

positif bagi perusahaan dan masyarakat setempat. 
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C. Tinjauan Tentang Community Development(ComDev) 

1. Pengertian ComDev 

Salah satu wujud nyata dari CSR adalah Community Development 

(ComDev). Soetomo (dalam Alfitri 2011:32) mendefinisikan Community 

Development sebagai suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang 

diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi 

dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional 

dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal. 

Christenson & Robinson (1989) mendefinisikan ComDev sebagai suatu 

proses, masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk 

melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah 

situasi ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan. Penekanan penting justru terletak 

pada prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Artinya 

konsep pengembangan dan pemberdayaan bertujuan untuk menolong diri sendiri 

keluar dari masalah. (dalam Alfitri, 2011:32) 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, bahwa penulis mendefiniskan 

ComDev sebagai suatu proses dalam masyarakat pada lokasi tertentu berdasarkan 

kebijakan yang dibuat pemerintah  melalui pengembangan prakarsa yang dapat 

mewujdkan perubahan kondisi sosial, ekonomi serta kultural dalam suatu komunitas 

sehingga dapat mengintegrasikan optimalisasi kontribusi dalam komunitas.  

Dalam perspektif sejarah, perkembangan ComDev pada tataran global dapat 

dibagi kedalam setidaknya empat dasawarsa, yaitu dasawarsa 1960, 1970, 1980, dan 

1990. Dasawarsa 1960, istilah ComDev banyak digunakan untuk menyebut beragam 



23 
 

aktivitas seperti investasi di dalam infrastruktur, riset, dan pengembangan teknologi 

tepat guna. Tujuan dari investasi ini adalah mengatasi kemiskinan dan 

keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat 

dengan terutama meningkatkan produktivitas. Motor dari kegiatan ComDev pada 

periode ini adalah pemerintah. Pemerintah masih menjadi subyek utama dan rakyat 

masih sebagai objek. 

Dasawarsa 1980 ditandai dengan berkembangnya kesadaran adanya aktor lain 

yang memiliki potensi untuk terlibat didalam ComDev. Aktor tersebut adalah sektor 

swasta termasuk didalamnya berbagai organisasi non pemerintah baik lokal, nasional, 

maupun global. Dalam kaitan dengan sektor swasta, berbagai fasilitas dan privelese 

yang telah diberikan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mereka 

dituntuk untuk kompensasi dalam bentuk dukungan terhadap berbagai program 

pembangunan sosial yang dilaksanakan pemerintah. Pada periode ini, organisasi non 

pemerintah perannya mulai diakui dan diterima sebagai kontribusi dari masyarakat. 

Dasawarsa 1990 adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan 

seperti pendekatan integral, pendekatan stakeholder,pendekatan sistem dan proses, 

maupun pendekatan civil society (masyarakat sipil). Beragam pendekatan tersebut 

telah mempengaruhi praktek ComDev dan mengedepankan aktor lain yaitu organisasi 

masyarakat sipil sebagai pelaku kunci dari ComDev. ComDev menjadi suatu aktivitas 

yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas sosial maupun produktif dan juga 

lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagi pihak. 

Akar dari arah perkembangan ComDev ini adalah meluasnya pemahaman 

kemiskinan dan keterbelakangan sebagai permasalahan bersama dan kompleks 
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dimana semua pihak turut terlibat dan bertanggung jawab. Dinamika yang terjadi 

pada dasawarsa 90 dan berikutnya sudah tidak ada lagi pentingnya mengatasi 

kemiskinan dan keterbelakangan akan tetapi  lebih pada bagaimana caranya dan apa 

yang menjadi prioritas. (dalam Amerta, 2008:1-2). 

2. Karakteristik ComDev 

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama 

yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat. Perbedaan yang 

ada lebih berada pada sarana (means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat 

ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Sebagai sebuah 

pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan, ComDev 

memiliki karakteristik secara umum yaitu sebagai berikut. (dalam Amerta, 2008:4-5) 

a. Adalah sebuah proses “akar rumput”. ComDev merupakan proses yang 

terjadi di masyarakat lokal dan dilaksanakan didalam konteks mereka. 

ComDev bukanlah proses yang dapat didesain dan diproses dari atas. 

ComDev dikembangkan dan dilaksanakan di lapangan dimana masyarakat 

lokal hidup dan dimana permasalahan kemiskinan berada. 

b. Pengembangan keswadayaan (self-reliance). Banyak kegiatan yang 

dinamakan ComDev dalam kenyataan justru menumbuhkan 

ketergantungan masyarakat lokal terhadap aktor luar. Apabila hal ini 

terjadi, maka kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya bukan ComDev, 

karenan ComDev pada dasarnya adalah upaya menolong masyarakat agar 

dapat menolong dirinya sendiri, ringkasnya membuat masyarakat lebih 

ber-swadaya. 
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c. Pengembangkan komunitas pembelajar (learning communities). Menjadi 

berswadaya menuntut masyarakat lokal untuk mampu belajar dari 

pengalamannya sendiri untuk menjawab tantangan yang akan muncul 

dikemudian hari dan juga mampu memberdayakan diri sendiri. 

d. Pengurangan kerentanan dan kemiskinan secara konkrit. Keberhasilan 

ComDev bukan sekedar bahwa kegiatan yang direncanakan telah 

dilaksankan (output). Apapun kegiatannya, dan oleh siapa saja, ComDev 

hanya akan dianggap berhasil bila mampu  mengurangi kerentanan dan 

kemiskinan yang dihadapi masyarakat secara kokrit. 

e. Pengembangan peluang ekonomi dan mata pencharian yang berkelanjutan 

sebagai pintu masuk. Pesoalan yang paling mendesak bagi masyarakat 

miskin dan terbelakang adalah ketidaktersediaan peluang ekonomi dan 

mata pencharian yang berkelanjutan.  

f. Penguatan modal masyarakat. Dalam setiap komunitas masyarakat miskin, 

selalu terdapat berbagai modal (human capital, nature capital, social 

capital, financial capital, physical capital) yang memampukan bertahan 

dalam situasi kemiskinan dan keterbelakangan.  

g. Penyeimbangan tujuan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sering 

terjadi ComDev justru mengubah keseimbangan elemen-elemen dalam 

masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi maka dalam jangka panjang 

akan merugikan masyarakat. ComDev sebaiknya dilaksanakan dengan 

mempertahankan perspektif  keseimbangan yang ada di masyarakat lokal. 
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Dengan kata lain ComDev perlu menjadi upaya pembangunan 

berkelanjutan dalam skala lokal (Local Sustainable Development). 

Maka dapat diberikan pemahaman bahwa ComDev sebagai proses yang 

berkembang dalam masyarakat lokal dalam upaya menolong masyarakat menjadi 

lebih berswadaya untuk belajar dari pengalamannya sendiri sehingga mampu 

memberdayakan diri agar dapat mengurangi kerentanan dan kemiskinan karena 

adanya peluang dan potensi ekonomi serta pintu masuk mata pencaharian yang 

berkelanjutan yang berasal dari modal masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan baik sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. 

3. ComDev dan Peran Masyarakat 

Dari aspek peran masyarakat, praktek ComDev dapat dikelompokkan kedalam 

tiga bentuk yaitu: development for community, development with community dan 

development of community. 

1. Development for community adalah bentuk ComDev dimana masyarakat pada 

dasarnya objek pembangunan karena berbagai inisiatif, perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh aktor dari luar. Aktor 

luar ini dapat saja telah melakukan penelitian, melakukan konsultasi, dan 

melibatkan tokoh setempat namun apabila keputusan dan sumber daya 

pembangunan berasal dari luar maka pada dasarnya masyarakat tetap menjadi 

objek. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat merupakan komunitas yang 

kesadaran dan budayanya terdominasi. Agar pendekatan ini dapat cukup 

efektif maka menurut Paulo Freire diperlukan pendidikan yang membebaskan 
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(liberative education) bagi masyarakat untuk mengembangkan kesadaran 

kritis dan budaya tanding (counter culture) yang sesuai. Berbagai temuan 

lapangan memperlihatkan bahwa development for community saja hanya akan 

menimbulkan ketergantungan yang semakin besar dari masyarakat. 

2. Development with community ditandai secara khusus dengan kuatnya pola 

kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang 

diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal 

dari kedua belah pihak. Bentuk ComDev ini adalah yang paling  populer dan 

banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak. Dasar pemikiran pola ini adalah 

dapat berkembangnya sinergi dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal 

dengan dikuasai oleh aktor luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya 

pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap 

inisiatif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan 

menjadi lebih efisien. 

3. Community of development. Amertha (2008:3) mengemukakan bahwa proses 

pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya 

dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari 

proses pembangunan. Peran aktor luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem 

pendukung bagi proses pembangunan. Bentuk ComDev ini merupakan yang 

diidealkan oleh beberapa pihak khususnya LSD dan pemerintah namun dalam 

kenyataan komunitas yang mampu membangun dirinya sendiri tidaklah terlalu 

banyak. Untuk mengarah ke bentuk ComDev ini berbagai program 

peningkatan kapasitas (capacity building) untuk masyarakat lokal banyak 
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dilaksanakan dengan harapan bila kapasitas masyarakat meningkat maka 

mereka akan mampu membangun dirinya sendiri.  

Berikut merupakan uraian singkat mengenai pendekatan peran masyarakat 

yang dapat dilihat dalam tabel 4. 

Tabel 4.  Tiga Model ComDev 
 Development For 

Community 

Development With 

Community 

Development of 

Community 

Aktor Utama Aktor dari luar Aktor dari luar 

bersama dengan 

masyarakat local 

Masyarakat local 

Bentuk Hubungan Sosialisasi Konsultasi Kolaborasi Self-Mobilization 

Empowerment 

Pengambil 

Keputusan 

Aktor dari luar Aktor dari luar 

bersama dengan 

masyarakat lokal 

Masyarakat local 

Pelaksana Aktor dari luar Aktor dari luar 

bersama dengan 

masyarakat lokal  

Masyarakat local 

Bentuk Kegiatan Proyek Proyek dan 

program 

Pengembangan 

sistem dan 

penguatan 

kelembagaan 

(Sumber: Amerta, 2008:3) 

 Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama 

yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan 

yang ada lebih berada pada sarana (means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat 

ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Pada masyarakat 

tertentu mungkin pendekatan development for community lebih sesuai sementara pada 

masyarakat lain development with community justru lebih dibutuhkan. Faktor utama 

yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh 

kelembagaan masyarakat telah berkembang. Pada masyarakat yang kelembagaannya 
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sudah lebih berkembang development of community akan lebih tepat. (dalam Amerta 

2008:2-4) 

 Menurut Sunyoto Usman (2004) dalam Alfitri (2011:24) pemberdayaan 

adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut 

community of reliance atau kemandirian.  Dalam pandangan Kartasasmita (1997) 

dalam Alfitri (2011:25-26) memberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, 

memperbayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam 

kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat harus diakukan dengan: 

A Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan setiap manusia atau 

setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak 

ada masyarkat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. 

B Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat. Diperlukan langkah positif selain dari hanya menciptakan 

iklim atau suasana. Perkataan ini meliputi langkah nyata, dan menyangkut 

penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai 

peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 

C Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 

tetapi juga pranatanya. Menanamkan nilai budaya modern, seperti kerja keras, 
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hemat, keterbukaan, tanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya 

pemberdayaan ini. Pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke 

dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. 

D Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, 

pemberdayaan dan pengalaman demokrasi. 

E Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh 

karena kuranberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan kepada 

yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan 

masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas 

yang lemah. 

 Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

ComDev menjadi suatu pembiasaan untuk memberdayakan masyarakat yang 

dilakukan dengan berbagai upaya  untuk memberdayakan masyarakay yang dimulai 

dari menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi masyarakat, melibatkan 

masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, hingga  mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang dalam kelompok masyarakat. 
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D. Tinjauan Tentang Inovasi 

1. Konsep Inovasi 

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan 

atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan , keterampilan (termasuk keterampilan 

teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses 

yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno 

(2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa 

baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku 

tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang 

berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi 

pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, 

proses dan jasa baru. (Hermawan & Sumanjoyo, 2018: 23-24) 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli diatas, maka peneliti memberikan 

kesimpulan bahwa inovasi dapat diberikan pengertian sebagai proses yang dilakukan 

dengan cara mentransformasikan pengetahuan untuk menciptakan produk atau 

gagasan guna memberikan nilai yang berarti.  

2. Jenis-jenis Inovasi 

Menurut Robertson dalam Hermawan & Sumanjoyo (2018:27-28), terdapat 

beberapa jenis inovasi antara lain: 

a. Inovasi terus menerus 

Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan 

produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang 

paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. 
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b. Inovasi terus menerus secara dinamis 

Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang 

sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan 

dari kebiasaan pelanggan dan pemakaian produk. 

c. Inovasi terputus 

Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang 

menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku. 

3. Model Inovasi 

 Inovasi menjadi ujung tombak penciptaan daya saing dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Pencipta inovasi ini mulai dikenal dengan konsep helix. 

Konsep Helix didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi merupakan hasil interaktif 

yang melibatkan berbagai jenis aktor. Kontribusi terhadap inovasi dipertimbangkan 

dalam hal berbagi pengetahuan dan transfer pengetahuan. Model helix ini 

menetapkan dan memformalkan peran yang tepat untuk setiap bidang dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Masyarakat yang semakin 

interaktif membuat peran pengetahuan di berbagai bidang harus disertakan dalam 

proses pembuatan inovasi.  

Pada masa lalu, sebagian besar teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada 

proses pembuatan inovasi yang berfokus pada peran produktivitas, perubahan 

teknologi dan pengetahuan , serta peran aktor yang berkontribusi terhadapnya. Dalam 

teori pertumbuhan neoklasik (Solow, 1956), pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang merupakan hasil dari industri yaitu kombinasi modal, tenaga kerja, dan 

kemajuan teknologi (unsur eksogen). Setelah beberapa tahun kemudian, teori 
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pertumbuhan baru atau endogen diajukan oleh Romer (1986) dan Lucas (1998) 

memperkenalkan pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis 

pengetahuan. Ini menggaris bawahi proses ekonomi yang menciptakan dan 

menyebarkan pengetahuan baru sangat penting dalam rangka menciptakan 

pertumbuhan negara, masyarakat dan perusahaan (Cortright, 2001). Menurut Romer 

(1993), dibawah sistem baru ini perusahaan akan semakin memanfaatkan 

keingintahuan dan kemauan bawaan dari masing-masing orang untuk bereksperimen, 

setiap pekerja dalam organisasi, dari level atas ke bawah dapat ikut serta menciptakan 

pengetahuan jika diberi kesempatan untuk melakukannya.  

Gibson et al (1994) memperjelas peran bidang akademik dalam penciptaan 

pengetahuan dan perubahan teknologi. Terdapat dua cara produksi pengetahuan. Cara 

1 mengacu pada sistem produksi pengetahuan dipimpin oleh universitas melalui 

penelitian dasar mengenai isi pendidikan yang terstruktur dalam logika disiplin dan 

tidak berfokus pada penerapan pengetahuan. Cara 2 mengacu pada sistem produksi 

pengetahuan yang dipimpin oleh univeristas berdasarkan prinsip sains (diterapkan) 

dan teknologi (ditransfer). 

Adapun perkembangan konsep helix yang dapat memperkuat upaya untuk 

meningkatkan inovasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing 

suatu negara adalah sebagai berikut. 

a. Inovasi Triple Helix 

Teori Triple Helix dipopulerkan oleh Etkowitz dan Leydersdorff sebagai 

metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori in yang 

mengungkapkan pentingnya sinergi tiga kutub yaitu akademisi, bisnis dan 
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pemerintah atau konsep ABG. Dari teorinya, tujuan dari ABG adalah 

pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan yang berujung 

pada inovasi. (Etzkowitz dan Leyedersdorff, 2000). Sirkulasi ini selalu 

berusaha menciptakan kebaruan (inovasi) dan inovasi sering mengubah struktur 

yang sudah ada. (dalam Sulastri dan Dilastri, 2015:89) 

ABG merupakan bagian dari implementasi konsep Triple Helix di 

Indonesia. Masing-masing aktor harus mengetahui perannya sebelum 

menjalankan rencana yang sesuai dengan roadmap. Peran masing-masing aktor 

adalah sebagai berikut. (SIKI 2008,  dalam Sulastri & Dilastri, 2015:90) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. The Triple Helix 

Sumber: Wahyu dan Setiawan (2011:174) 

 

a. Posisi Akademisi dalam Triple Helix 

Dalam Wahyu dan Setiawan (2011:177), posisi strategis yang bernaung 

dalam institusi tinggi adalah sumber ilmu, pengetahuan, seni dan teknologi. 

Secara lebih spesifik, wujud konkrit kontribusi perguruan tinggi bagi 

pembangunan bangsa adalah pengetahuan (knowledge) dan ide-ide baru (baik 

invention maupun innovation). Dari kontribusinya, kemudian dikembangkan 

Pemerintah 

Pengaturan 

Pelayanan 

Akademisi, 

Lembaga 

Riset dan 

Swadaya 

 

Pelaku  

Bisnis 

(Businesma
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konsepsi dan pendekatan yang lebih praktis dan aplikatif dalam pembangunan, 

seperti manajemen pengetahuan (knowledge management), ekonomi berbasis 

pengetahuan (knowledge base management) dan manajemen inovasi 

(innovation management). 

b. Posisi Bisnis dalam Triple Helix 

Pelaku bisnis dikreasi dalam rangka menyediakan barang-barang (produk) 

dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka investasi, penciptaan teknologi, 

menciptakan pasar (sebagai konsumen), mendapatkan keuntungan (profit) dan 

menyediakan lapangan kerja untuk meningkatkan kemakmuran pengusaha dan 

orang. Urgensi pelaku bisnis dalam “The Triple Helix” terletak pada upaya 

membangun kemitraan bagi pemerintah dalam mengeliminasi kelemahan, 

melengkapi kekurangan, mensubsitusi dan menguatkan kelebihan peran-peran 

dan fungsi-fungsi BUMN, akademisi dan komunitas. Keterlibatan organisasi 

atau perusahaan (corporation) diyakini dapat berperan dalam mewujudkan 

ketahanan industri, baik melalui proses industrialisasi maupun melalui integrasi 

ragam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosialisasi dan komersialisasi 

inovasi. (dalam Wahyu dan Setiawan, 2011:182-183) 

c. Posisi Pemerintah dalam Triple Helix 

Menurut Saefudin (2005) dan Gunaryo (2008), peran pemerintah dengan 

“The Triple Helix” adalah (1) Mengelola otonomi daerah yang baik, termasuk 

lokasi yang strategis, tempat yang kondusif, (2). Penegakkan demokrasi 

termasuk toleransi, keamanan, dan kenyamanan, (3). Menciptakan tata 

pemerintahan yang baik (good governance) termasuk partisipasi, penegakkan 
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hukum, transparansi, responsiveness, keadilan, visi strategis, efektivitas, 

efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan pemetaaan (mapping) yang 

mampu terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis serta memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat, membangun kepercayaan (trust), menyediakan lingkungan 

yang kondusif, serta menghargai hak-hak individu dan hasil karya. (dalam 

Wahyu dan Setiawan, 2011:184). 

 

b. Inovasi Quadruple Helix 

Secara paralel, konsep quadruple helix dikembangkan dengan 

mempertahankan interkasi dari Triple Helix Model (jaringan iptek antara 

perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) serta melibatkan masyarakat sipil 

secara utuh dalam sistem (Yawson, 2009). Perguruan tinggi dan industri 

menyediakan kondisi yang diperlukan untuk ekosistem inovasi terpadu. 

Pemerintah menyediakan kerangka peraturan dan dukungan finansiall untuk 

definisi dan implementasi strategi dan kebijakan inovasi. Masyarakat sipil tidak 

hanya menggunakan dan menerapkan pengetahuan dan menuntut inovasi dalam 

bentuk barang dan jasa, namun juga menjadi bagian aktif dari sistem inovasi. 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bekerja sebagai faktor pendukung 

partisipasi bottom-up masyarakat sipil. 

Masyarakat sipil sebagai pengguna hasil inovasi dilibatkan secara utuh 

dalam model quadruple helix, yang mana inovasi teknologi dan produk 

disediakan oleh perguruan tinggi dan industri yang berorientasi pada 
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pemenuhan kebutuhan pengguna (masyarakat sipil) karena disadari atau tidak 

secara de facto masyarakat sipil yang mengetahui sosio-ekonomi wilayah 

tersebut. Proses ini mengisyaratkan bahwa interaksi yang efektif antara 

perguruan tinggi dan industri serta pemerintah mendukung dari sisi pendanaan 

dan formulasi kebijakan, ini menunjukkan adanya pergeseran paradigm dari 

inovasi teknis ke inovasi sosial (Yawson, 2009). (Dalam Interaksi dan peranan 

dari berbagai pihak dalam quadruple helix model dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Interaksi Berbagai Pihak Dalam Quadruple Helix Model Dan 

Peranannya. 

Sumber: Dalam Van Waart et.al, 2015 

 

Arnkil et al. (2010) mengusulkan beberapa jenis quadruple helix model, 

yang mana masing-masing model yang diusulkan dicirikan oleh inovasi yang 

spesifik dari siapa inovasi yang dimunculkan dan keterlibatan masyarakat. 

Model yang pertama yaitu inovasi berasal dari kombinasi industri dan 



38 
 

perguruan tinggi sebagai pengusul inovasi, dimana inovasi yang dirancang 

berdasarkan pada kebutuhan masyarakat sipil. Model kedua adalah model lab 

hidup, dimana inovasi berpusat pada industri dan warga sipil sebagai informan 

dan pengembang. Model ketiga adalah inovasi berpusat kepada pemerintah, 

inovasi dirancang dengan warga sipil dengan sistem informasi umpan balik dari 

warga sipil yang dapat dikumpulkan melalui survey dan wawancara. Model 

keempat adalah inovasi berpusat pada masyarakat sipil dan dukungan dari riga 

pihak lain, yaitu industri, perguruan tinggi, dan pemerintah. 

Penekanan quadruple helix model adalah pertumbuhan ekonomi dengan 

inovasi dalam penerapan sains dan teknologi memperhatikan kebutuhan warga 

sipil. Tetapi inovasi yang dilakukan sering sekali menyebabkan terjadinya 

kerusakan lingkungan, oleh sebab itu para ahli mengembangkan model lain 

yaitu quintuple helix yang memperhatikan lingkungan. (dikutip dari Padil & 

Antin, 2018:4-5) 

c. Inovasi Quintuple Helix 

Inovasi Quintuple Helix Model yang diajukan oleh Carayannis et.al (2012) 

mengemukakan bahwa selain perguruan tinggi, industri, pemerintah dan 

masyarakat sipil, juga memperhatikan lingkungan alam sebagai penentu untuk 

pembangunan berkelanjutan. Menurut Carayannis dan Campbell (2010) 

quintuple helix selanjutnya menguraikan apa arti pembanguan berkelanjutan. 

Quintuple Helix Model menekankan transisi sosioekologis yang diperlukan 

masyarakat sipil dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, quintuple helix model sangat mempedulikan ekologis. Dalam 
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kerangka model inovasi quintuple helix, lingkungan alami masyarakat sipil dan 

pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang juga harus dilihat sebagai 

pendorong untuk produksi pengetahuan dan inovasi, sehingga menentukan 

peluang bagi ekonomi pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. The Quintuple Helix Model 

Sumber: Carayannis and Campbell,2014; Carayannis et al, 2012, dikutip dalam 

Rosenlund 2017:29) 

 

Penerapan inovasi sains dan teknologi melalui quintuple helix dapat 

mengatasi tantangan pemanasan global dan kerusakan lingkungan, karena 

dalam quintuple helix model selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi 

masyarakt sipil juga memperhatikan lingkungan untuk menumbuhkan 

pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu dalam quintuple helix model 

dipadukan paradigm yang dapat mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat 

yaitu perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat sipil, dan lingkungan 

(Barth 2011; Permana 2016). 
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Quintuple helix model yang menggabungkan penerapan sains dan teknologi 

dengan sistem lingkungan alami dapat memberikan model langkah demi 

langkah untuk memahami manajemen berbasis kualitas pembangunan yang 

efektif, memulihkan keseimbangan dengan alam, dan membiarkan generasi 

masa depan memiliki kehidupan pluralitas dan keragaman di bumi. (Carayannis 

dan Campbell 2010; Barth 2011). Dan beberapa model yang ada quintuple helix 

model mewakili model yang sesuai dalam teori dan praktik yang ditawarkan 

kepada masyarakat sipil untuk memahami kaitan antara pengetahuan dan 

inovasi, untuk mempromosikan pembangunan yang langgeng (Padil & Antin, 

2018:5-6) 

d. Inovasi Penta Helix 

Model Penta Helix didasarkan pada lima jenis aktoratau yang lebih dikenal 

dengan konsep ABCGM yaitu Akademician, Business, Community, 

Government, dan Media (Slamet dkk, 2017). Kunci utama kesuksesan inovasi 

adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentinfan 

dalam menjalankan. Model Penta Helix sangat berguna untuk mengelola 

kompleksitas berbasis aktor. Berikut merupakan gambar dari model Penta 

Helix: 
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Gambar 4. Model Penta Helix 

Sumber: Slamet dkk, 2017 (dalam http://repository.umy.ac.id, diakses pada 

22 Agustus 2019, Pukul 23.20) 

 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa peran akademisi adalah 

sebagai konseptor dengan melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi 

produk dan keterampilan pada sumber daya manusia. Bisnis berperan sebagai 

enabler yang menghadirkan infrasatruktur TIK, dengan mendukung perubahan 

pada sumber daya manusia, proses bisnis dan produk yang dihasilkan ke era 

digital. Komunitas berperan sebagai akselerator sebagai sarana untuk 

memperlancar adopsi proses bisnis ke era digital dan sebagai penghubung antar 

pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki 

regulasi dan mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan. Media berperan 

expander untuk mendukung publikasi dalam promosi dan informasi. 

http://repository.umy.ac.id/
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Model pengembangan sosial dan ekonomi Penta Helix mempromosikan 

budaya inovasi dan sinergi kreatif. Hal ini untuk inovasi sosial dimana para 

aktor berkumpul dari berbagai sektor masyarakat untuk berbagi tujuan bersama 

menggunakan keterampilan dan sumber daya khusus untuk mengatasi berbagai 

tantangan masyarakat (Halibas dkk, 2017).  

Sebuah inovasi dengan menggunakan model Penta Helix membantu 

memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan pembagian informasi di antara para 

pemainnya agar dapat terlibat dalam pemecahan masalah yang kreatif, 

penciptaan proyek bersama, sinergi membangun, saling pengertian, dan 

kepercayaan. Karena model Penta Helix merupakan model yang menjelaskan 

bagaimana akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media harus saling 

berhubungan untuk mendukung dan meningkatkan inovasi. Menerapkan sistem 

inovasi yang kuat dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan. Melalui kolaborasi sinergis ini diharapkan bisa 

mewwujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang 

berinteraksi secara sinergis. (dalam http://repository.umy.ac.id, diakses pada 22 

Agustus 2019, Pukul 23.20). 

Berdasarkan pemaparan mengenai macam-macam model inovasi diatas, 

peneliti menggunakan  model inovasi Triple Helix, hal ini dikarenakan ketika 

pelaksanaan Kampung Wisata Agrowidya, Lampu Kita yang dimulai pada tahun 

2015, kolaborasi yang terjadi masih dilakukan oleh ketiga aktor yang meliputi PT. 

PLN (Persero) Distribusi Lampung, Universitas Bandar Lampung dan Dinas 

Pertanian Kota Bandar Lampung. Pola kolaborasi antara universitas, industri dan 

http://repository.umy.ac.id/
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pemerintah akan menghasilkan manfaat sosial, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan 

bagi masyarakat lokal. 

4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu pemetaan dari pola pikir peneliti terhadap 

topik yang akan dibahas dalam penelitannya. Dalam hal ini peneliti memiliki 

kerangka pemikiran yang berlandaskan konsep CSR berbasis community development 

melalui penerapan inovasi triple helix. 

Perkembangan pembangunan memiliki dampak pada perkembangan yang 

semakin maju dan kompleks aktivitas operasional sera tanggung jawab sosial 

perusahaan. Kehadiran perusahaan mempunyai andil serta kontribusii yang nyata 

dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Perusahaan yang baik tidak 

hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar, namun harus menunjukkan 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun 

pada kenyataannya, pembangunan industry menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.  

Maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial guna meningkatkan 

kualitas kehidupan serta kesejahteraan kehidupan manusia. CSR menjadi suatu 

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfat 

bagi perseroan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. ISO 26000 

memberikan definisi tentang  CSR  yaity tanggungjawab organisasi terkait dengan 

dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku 

yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
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berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan 

pemangku kepentingan adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten 

dengan norma – norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi 

dan dipraktikkan dalam hubungannya.Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab 

bagi semua pihak, maka perlu diciptakan manfaaat bersama atau creating shared 

value (CSV) sehingga tanggung jawab bersama dapat terbentuk. 

Salah satu pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah Community 

Development (ComDev). Soetomo memberikan pengertian ComDevsebagai suatu 

proses usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna 

memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan 

komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang 

lebih optimal.  

ComDev dilaksanakan menuju pengembangan keswadayaan (self-reliance). 

Keswadayaan inilah yang menjadi proses berkembang dalam masyarakat lokal dalam 

upaya menolong masyarakat menjadi lebih mandiri untuk belajar dari pengalamannya 

sendiri sehingga mampu memberdayakan diri agar dapat mengurangi kerentanan dan 

kemiskinan karena adanya peluang dan potensi ekonomi serta pintu masuk mata 

pencharian yang berkelanjutan yang berasal dari modal masyarakat yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan baik sosial ekonomi dan lingkungan.  

 Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan program corporate social 

responsibility dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community 

development) melalui kolaborasi kepentingan bersama dengan kebutuhan masyarakat 

untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Hal ini sesuai landasan operasional 
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dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007 bahwa BUMN 

wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL)  

Program Kampung Wisata Agro Widya sebagai bentuk kontribusiPT. PLN 

Distribusi Lampung bersama UBL, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dan 

Forum CSR Lampung yang memanfaatkan potensi pertanian dengan melibatkan 

masyarakat yang berlokasi di Kampung Sinar Harapan Rajabasa Raya. Fokus 

Program untuk setiap komunitas dipilih dengan memperhatikan sumbe daya lokal 

yang tersedia di komunitas. Terdapat tiga aspek peran masyarakat dalam praktek 

ComDev yaitu development for community, development with community, dan 

development of community.  

Untuk menunjang pelaksanaan ComDev, maka diperlukan inovasi agar dapat 

menuju transformasi yang mempunyai nilai. Inovasi sinergi kutub dengan model 

triple helix yang menekankan peran antara tiga aktor, yakni pemerintah, bisnis atau 

industry, dan akademisi atau universitas.Penelitian ini berfokus dengan adanya 

inovasi Triple Helix dengan melibatkan sinergisitas tiga aktor yaitu akademisi sebagai 

pemimpin inovasi dalam perekonomian berbasis pengetahuan, bisnis sebagai 

pemanfaat pengetahuan yang mentransformasikan menjadi barang dan jasa lewat 

proses produksi serta pemerintah yang menjadi regulator untuk mendorong proses 

sinergi system inovasi. 

Bagaimana akhirnya pelaksanaan CSR berbasis ComDev dengan inovasi triple 

helix dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan yang selanjutnya akan dibahas lebih 

mendalam. Dari paparan poin-poin diatas, akan dijabarkan dalam bentuk model 

kerangka berpikir peneliti, sebagai berikut: 
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Gambar 5. Model Kerangka Pemikiran 

1. Kontribusi nyata perusahaan dalam 

peningkatan kualitas kehidupan 

2. Memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan 

kultural komunitas. 

3. Pengembangaan Keswadayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2019) 

Dalam PER-05/MBU/2007, BUMN wajib 

melaksanakan program CSR berbentuk 

Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan 

Program Kampung Wisata Agrowidya, Lampu 

Kita sebagai bentuk kontribusi perusahaan 

untuk komunitas dengan berbasis ComDev 

yang memperhatikan sumber daya lokal yang 

tersedia dikomunitas. Menggunakan aspek 

peran masyarakat yang indikator nya meliputi: 

1. Aktor Utama 

2. Bentuk Hubungan 

3. Pengambil Keputusan 

4. Pelaksana 

5. Bentuk Kegiatan 

 

5. Bentuk Kegiatan 

Inovasi Triple Helix untuk 

menunjang pelaksanaan ComDev 

dengan keterlibatan peran 

stakeholder diantaranya: 

1. Peran Bisnis 

2. Peran Akademisi 

3. Peran Pemerintah 

“Meningkatkan Kemandirian 

masyarakat (self-reliance)” 



 

 

 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan 

mengenai pelaksanaan CSR berbasis ComDev melalui penerapan inovasi Triple Helix 

sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Moleong 

(2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan dimana kata-kata yang 

dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video , tape, dokumnetasi pribadi, catatan, atau 

memo dan dokumentasi lainnya. suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sifat serta 

hubungan antara fenomena sosial tertentu secara terperinci. Maka tujuan dilakukannya 

penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 

Corporate Social Responsibilityberbasis Community Developmentpada Kampung 

Wisata Agro Widya, Lampu Kita. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Meoloeong (2010:6), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
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subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis data bersifat induktif, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa 

tulisan atau lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusahan melihat kebenaran – 

kebenaran atau membenarkan kenaran, namun di dalam melihat kebenaran teresbut, 

tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi 

kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi perlu pula melihat 

sesuatu yang nyata tersebut. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan 

penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. 

Adapun alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu, selain 

ingin mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang ada, namun penulis 

ingin mengetahui informasi secara mendalam dalam konteks pelaksanaan dalam CSR 

berbasis ComDev dengan inovasi Triple Helix. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini menggunakan fokus pada pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran 

CSR berbasis CD, meliputi: 

1. Pelaksanaan CSRpada program Kampung Wisata Agro Widya, Lampu Kita 

dalam perspektif ComDev dan perspektif inovasi Triple Helix. 



49 
 

Perspektif ComDev menggunakan tiga bentuk pendekatan peran  masyarakat 

antara lain development for community, development with community, dan 

development of community dengan didasarkan pada indikator sebagai berikut.: 

A Aktor utama 

B Bentuk hubungan  

C Pengambil keputusan 

D Pelaksana 

E Bentuk hubungan 

Perspektif Triple Helix sebagai pembangunan kebijakan berbasis inovasi oleh 

Etkowitz dan Leydersdoff yang menekankan tiga peran penting dalam 

pelaksanaan Kampung Wisata Agrowidya, Lampu Kita diantaranya: 

1 Peran Bisnis (Business)  

2 Peran Akademisi (Academic) 

3 Peran Pemerintah (Government) 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan 

oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Tempat merupakan daerah atau 

wilayah dimana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini berada 

di Kampung Sinar Harapan, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa. 

Kecamatan Rajabasa dipilih sebagai sasaran penerima manfaat program tahap pertama 

pembentukkan komunitas Lampu Kita dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 
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1. Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung terletak di Kecamatan Rajabasa, 

sehingga wilayah ini termasuk ring satu yang perlu mendapat prioritas sasaran 

program. Lokasi yang dekat juga memudahkan pemantauan pencapaian hasil. 

2. Kecamatan ini memiliki banyak potensi lokal yang belum dikembangkan 

secara optimal oleh masyarakat baik pertanian, industri kreatif, maupun seni 

budaya. 

3. Secara geografis Kecamatan Rajabasa merupakan daerah dataran yang pada 

awalnya merupakan lahan pertanian tadah hujan dan sebagian besar digunakan 

sebagai pemukiman penduduk. 

4. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, di beberapa Keluruhan 

yaitu Kelurahan Rajabasa Raya dan Rajabasa Jaya terdapat penduduk yang 

masuk kategori miskin dengan rumah kayu atau geribik. 

5. Berdasarkan data tunggakan Kecamatan Rajabasa per Januari 2015 dari EIS 

(Executive Information System) Rayon Wayhalim, tunggakan pembayaran 

rekening listrik di kecamatan ini cukup memprihatinkan. (Sumber: Forum CSR 

Lampung, 2018) 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yang dimaksud adalah subjek dari mana data 

yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi kedalam dua jenis data, yaitu : 

1. Data Primer 

Lofland dalam Moleong (2010:157) mengemukakan bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan. Kata – kata 

dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan 
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mengamati atau mewawancarai. Sebelum dilakukannya wawancara peneliti 

melakukan observasi dilokasi untuk mendapat informasi tentang kondisi lokasi 

penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung 

tentang CSR berbasis ComDev dalam inovasi triple helix. 

Adapun sumber data primer dalam pelaksanaan program Kampung Wisata 

Agrowidya diperoleh dengan cara menggali informasi langsung melalui 

wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan langsung antara lain PLN 

Distribusi Lampung, Universitas Bandar Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar 

Lampung, Forum CSR Lampung serta masyarakat Kampung Sinar Harapan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang 

memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data 

sekunder adalah surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, buku, 

koran, skripsi, jurnal, internet, peraturan-peraturan atau undang-undang, sampai 

dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti 

menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi 

informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan. 

E. Penentuan Informan 

Untuk memilih dan menentukan informan, peneliti mengacu pada teknik 

”purposive sampling”, peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informan) 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang matang dan mengetahui 

permasalahannya secara mendalam.  Berikut informan dalam penelitian ini : 
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Tabel 5. Penentuan Informan 

No. Nama Keterangan Tanggal Wawancara 

1. Ibu Hanifah Rahmani Bidang Hubungan Masyarakat 

PT PLN (Persero) Distribusi 

Lampung. 

 

27 Juni 2019 

 

2. Ibu Lolyita Destisa Bidang CSR PT PLN 

(Persero) Distribusi Lampung. 

 

1 Agustus 2019 

3. Ibu Indriati Agustina 

Gultom 

Akademisi Universitas Bandar 

Lampung 

 

13 Agustus 2019 

4.  Bapak Arga Sapta Akademisi Universitas Bandar 

Lampung 

 

18 Juni 2019 

5.  Bapak Heru Suharyono Anggota Penyuluh Pertanian 

Muda 

 

3 Juli 2019 

6. Bapak Yaumil Khair Sekretaris Dinas Pertanian 

Kota Bandar Lampung 

 

15 Juli 2019 

7. Ibu Veronica Saptarini Ketua Forum CSR Lampung 

 

12 Agustus 2019 

8.  Bapak MT Sisyono Ketua RT 10 Kampung Wisata 

Agrowidya Lampu Kita 

 

29 Mei 2019 

9. Ibu Jami Nun Ketua Kelompok Wanita Tani 

Sidomakmur 

 

31 Mei 2019 

9. Bapak Ardi Kinarto Koordinator Pelaksana 

Kampung Wisata Agrowidya 

Lampu Kita 

 

2 Juli 2019 

10. Bapak Suyut Masyarakat Kampung Wisata 

Agrowidya Lampu Kita 

31 Mei 2019 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan 

data yang valid.  Dalam penelitian dengan jenis kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai 

pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di 

lapangan. Moleong (2010:168) menjelaskan bahwa peneliti merupakan perencana, 
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pelaksana pengumpulan  data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya peneliti 

menjadi pelapor hasil penelitiannya.  

Kehadiran peneliti secara langsung di lapangn sebagai tolak ukur keberhasilan 

untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan 

aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan. Peneliti 

sebagai instrumen penelitian melakukan validasi terkait persiapan melakukan penelitian 

sebelum terjun ke lapangan penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman 

metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai objek yang diteliti. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode agar 

diperoleh data yang lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2010:187), wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Beberapa teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Wawancara Terstruktur (Structured interview) 

Wawancara terstrukur digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul 
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data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan.  

b. Wawancara Mendalam (in-depth interview) 

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan denan cara 

mewawancarai sumber – sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada sumber informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman 

wawancara untuk mempermudah pelaksanaan wawancara. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data – data tertulis. Dokumen 

yang dimaksud yaitu dengan men-copy data yang dimiliki oleh PT. PLN 

Distribusi Lampung serta pelaksanan CSRberbasis ComDev melalui penerapan 

inovasi Triple Helix di Kampung Sinar Harapan yang berhubungan dengan 

penelitian penulis.  

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung dalam 

penelitan ini yaitu 

Tabel 6 . Daftar Dokumen Penelitian 

NO. DOKUMEN 
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007 Tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan 

Bina Lingkungan (PKBL). 

2. Dokumen Tujuan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan Lampu Kita Agrowidya 

Wisata 

3. Dokumen Lampu Kita Riset 

4. Proposal Penawaran Kampung Agrowidya Wisata 

5. Dokumen Manajemen Usaha Agrowidya 

6. Profil PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung 

7. Profil Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 

8.  Foto Penyerahan Hasil Penandatanganan Nota Kesepahaman Terkait Pelaksanaan 

CSR 

9. Foto Diskusi dengan Tokoh Masyarakat terkait Program Kampung Wisata 

Agrowidya Lampu Kita 

10. Foto Peralatan dan Fasilitas Sebagai Proses Pelaksanaan Program Kampung Wisata 
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Agrowidya Lampu Kita  

11. Foto Hasil Pemberdayaan Kegiatan 

12.  Foto Pengembangan Aplikasi Teknologi Smart Vertical Agriculture (SVA) 

13.  Foto Lukisan 3D Kampung Agrowidya Wisata 

14.  Foto Peluncuran Program Kampung Wisata Agrowidya Lampu Kita 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019 

3. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap tempat dan peristiwa 

yang berkaitan dengan definisi operasional penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

akan menambah dengan foto-foto pengamatan mengenai pelaksanaan Corpoorate 

Social Responsibility berbasis Community Development dengan inovasi Triple 

Helix secaraobservasi dilakukan untuk megetahui sejauh mana kebenaran dari 

data yang ada pada dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

H. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut. Adapun teknik pengolahan yang diadaptasi dalam penelitian ini 

yakni oleh Moleong (2002:24) yakni sebagai berikut : 

1. Editing 

Teknik ini dilakukan dengan mengolah data dengan cara meneliti kembali 

data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, maupun 

dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang akan 

dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara  dan 

observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan 

kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan editing pada data hasil wawancara 

mendalam, dokumentasi, dan observasi berupa pengecekan kelengkapan tulisan 
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dan bahasa –bahasa sehingga lebih mudah dicerna dan akurat dalam pembahasan 

topik penelitian. 

2. Interpretasi 

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih 

mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan 

hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis 

dengan teosi yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. 

Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pembahasan 

hasil penelitian mengenai pelaksanaan Corpoorate Social Responsibility berbasis 

Community Development dengan inovasi Triple Helix. 

I. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton dalam Moleong (2010:280), teknik analisis data adalah proses 

kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara 

dimensi – dimensi uraian. Sedangkan menurut Moleong (2010:280), analisis data 

sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis seperti yang di saranakan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji definisi pertama lebih 

menitikberatkan pada pengorganisasian data sedangkan definisii yang kedua lebih 

menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian pola, 

kategori atau satuan uraian dasar untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis. 
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Dalam penelitian ini data di analisis dengan cara berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan 

dengan memilah hal – hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara 

sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah 

pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Peneliti 

menggunakan reduksi data dengan tujuan memudahkan dalam pengumpulan data 

di lapangan. 

Misalkan terkait dengan pertanyaan mengenai aktor utama dalam pelaksanaan 

program Kampung Wisata Agrowidya Lampu Kita, jawaban informan yaitu Pada 

awalnya PLN mengadakan CSR yang sesuai dengan undang-undang berlaku, 

setelah berkomunikasi dengan pemerintah setempat terkait potensi lokasi kegiatan 

maka diusulkan di Kampung Sinar Harapan, kemudian PLN melakukan 

pemetaaan dengan tokoh masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai 

kelompok tani yang mudah dikoordinasikan dilanjutkan dengan diskusi mengenai 

kebutuhan masyarakat yang ternyata bahwa masyarkat lokal ingin mempunyai 

pertanian yang terintegrasi dengan teknologi modern. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh tersebut maka peneliti 

akan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan permasalahan 

yang kemudian akan ditampilkan pada sub-sub hasil penelitian dalam bentuk 

kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Kemudian pihak PLN  mengadakan mapping di kampung, memang 

sebelumnya kita sudah ada kelompok taninya, kelompok taninya mudah 
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dikoordinir, dan selanjutnya bicara ke warga, apa yang menjadi kebutuhan 

warga, dan warga ingin punya pertanian yang terintegrasi maka diubahlah 

kotoran sapi menjadi biogas seperti itu.” (Hasil Wawancara pada 2 Juli 2019) 

 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penellitian, 

baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan display 

data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan 

sehingga menjadi kebermaknaan data. Peneliti menggunakan display data ini 

untuk melihat gambaran penelitian. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk 

kesimpulan yang coba-coba maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian 

berlangsung sejalan dengan memberchek, triangulasi dan audit trail, sehingga 

menjamin siginifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Peneliti ini 

menggunakan metode ini untuk memverifikasi kesimpulan yang jelas dan pasti. 

J. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2010:324), kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: 

(1) derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan (transferability), (3) 

kebergantungan (dependability), (4) kepastian (konfirmability).  

1 Derajat Kepercayaan (credibility) 

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yaitu triangulasi. Menurut Moleong (2010:330), triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
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Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan 

kata lain, peneliti dapat memeriksa temuannya dengan jalan membandingkannya 

dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan 

menggunakan sumber dan metode. Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2010:330-

331) mengatakan bahwa “triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Denggan menggunakan teknik ini peneliti dapat 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan  orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan, dan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan”. 

Sedangkan menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2010:331) mengemukakan 

“triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama”. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat 

kepercayaan dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil 

data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa 

sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana 

yang berbeda dan mana yang spesifik. Berikut ini contoh tabel triangulasi yaitu
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Tabel 7. Contoh Tabel Triangulasi 

Topik Wawancara Observasi Dokumentasi Kesimpulan 

AktorUtama PLN tidak memulai mengerakkan 

masyarakat dari awal, memang 

masyarakat sudah mempunyai 

komunitas kelompok tani 

tersendiri. Masyarakat menerima 

konsep agrowidya setelah 

dikumpulkan dan dijelaskan 

sampai teknis program oleh 

stakeholder serta berdiskusi terkait 

apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat. 

 

(Bapak MT Sisyono – Ketua RT 

10 KampungSinarHarapan) 
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dalam program 
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kerjasama dengan UBL pada 

tahun 2015  dan melibatkan 

pemerintah setempat dalam 

hal ini Dinas Pertanian Kota 

Bandar Lampung. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019
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 2. Keteralihan 

 Pengujian keteralihan dalam penelitan kualitatif digunakan agar orang lain dapat 

memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil 

penelitian tersebut dengan membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat 

dipercaya. Pengujian keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami dan 

menerapkan hasil penelitian terdahulu dengan fokus penelitan yang sama. 

 3. Kebergantungan (Dependability) 

 Pengujian kebergantungan dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tetapi dapat 

memberikan data maka diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian 

tidak ada tetapi datanya ada maka penelitian itu tidak reliable atau dependeable. Dalam 

penelitian ini uji kebergantungan dilakukan oleh Dosen Pembimbing apakah hasil data 

yang diperoleh peneliti sudah benar adanya sesuai di lapangan. 

 4. Kepastian (confirmability) 

 Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada tahap ini, uji kepastian 

dilakukan bersamaan dengan uji kebergantungan, perbedaannya terletak pada orientasi 

penelitannya. Uji kepastian digunakan digunakan untuk menilai hasil dari penelitian 

sedangkan uji kebergantungan diperiksa dan diaudit kepastian datanya oleh 

pembimbing. Hasil data yang diperoleh diperiksa kembali apakah sudah benar adanya di 

lapangan, menguji kelogisan hasil penelitan serta menilai hasil penelitan. Setelah diuji 

kepastian dan dianggap benar maka diadakan seminar dan ujian yang dilakukan 

bersama pembimbing dan pembahas 



 

 

 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Program Kampung Wisata Agrowidya merupakan program CSR berbasis bagi 

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung yang ditujukan untuk mengatasi dampak 

negative terhadap ketergantungan listrik yang diakibatkan oleh pencurian atau 

ketidakmampuan membayar listrik dengan berbasis pada pemberdayaan komunitas 

dengan memperhatikan sumber daya lokal yang tersedia pada Kampung Sinar Harapan 

yang mengusung konsep Triple Helix yaitu sinergisitas tiga aktor yaitu bisnis dalam hal 

ini PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, akademisi disinergikan oleh Universitas 

Bandar Lampung (UBL) dan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sebagai pihak 

pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi kesimpulan bahwa pendekatan 

peran mayarakat dalam Kampung Wisata Agrowidya menggunakan bentuk development 

with community, dengan ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara 

aktor luar dan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada indikator-indikator seperti 

aktor utama diinisiasi pertama kali oleh PT PLN Distribusi Lampung yang bekerja sama 

melalui MoU dengan UBL dan Dinas Pertanian yang memiliki wilayah dan sumber 

daya. Selanjutnya bentuk hubungan dilakukan kolaborasi aktor luar bersama masyarakat 

Kampung Sinar Harapan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang ingin 
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mempunyai pertanian yang terintegrasi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan asas 

musyawarah berdasarkan diskusi bersama yang dilanjutkan dengan pengajuan rencana 

kerja yang akan ditindaklanjuti. Pelaksana dilakukan dengan memperhatikan sumber 

daya baik sumber daya manusia, finansial, maupun peralatan melalui metode partisipatif 

dengan mendorong keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait dengan permasalah 

yang ada. Bentuk kegiatan dilakukan berdasarkan program –program yang telah 

direncanakan setiap tahunnya. Pada 2015 berfokus pada pelatihan dan sosialisasi, pada 

tahun 2016 berfokus pada pesmberian fasilitas, dan tahun ketiga, 2017, merupakan 

pemantapan dengan melengkapi fasilitas dan peningkatan publisitas. 

Dengan adanya program tersebut, masyarakat selaku penerima manfaat 

mendapatkan dampak positif  baik internal diri, lingkungan, ekonomi maupun sosial. 

Masyarakat lokal dapat memperoleh kompetensi dan sumber daya sebagai dukungan 

peningkatan ekonomi. Dampak lingkungan yang diterima menjadi lebih asri dan sehat. 

Program Kampung Wisata Agrowidya menurunkan biaya yang tidak perlu dengan 

penghematan listrik dan sumber daya untuk mendapat biaya membayar listrik. Dampak 

sosial dari program ini, menumbuhkan kebersamaan dalam komunitas sehingga 

memudahkan penyelesaian berbagai macam masalah kehidupan dalam masyarakat. 

Adapun peran aktor dalam konsep Triple Helix antara lain PLN berperan sebagai 

penyedia anggaran dalam pelaksanaan program dan menjadikan tenaga listrik sebagai 

peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai 

kelistrikan dan melakukan pengawasan. UBL sebagai pihak bermitra memiliki peran 

sebagai perencana kegiatan serta melakukan pendampingan teknis dalam kegiatan. 

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung berperan dalam memfasilitasi sumber daya 
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manusia maupun potensi wilayah pertanian serta terlibat dalam pendampingan dan 

pengawasan teknis. Kolaborasi yang terbentuk masih belum mencerimkan sinergisitas 

konsep Triple Helix ideal dan lebih ditekankan pada konsep dyadic, kerjasama yang 

terlibat hanya dua aktor  seperti akademisi-bisnis atau bisnis-pemerintah. Pelibatan 

peran terikat dalam konsep hubungan Triple Helix akan menciptakan kolaborasi 

mutualisme antara ketiga aktor yang terlibat.  

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Bagi Masyarakat kampung Sinar Harapan, konsistensi masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan harus lebih ditingkatkan, agar program Kampung Wisata 

Agrowidya Lampu Kita dapat terus berjalan sehingga dapat mencapai 

kemandirian masyarakat (community self reliance).  

2. Untuk mencapai peran masyarakat dengan pendekatan community of 

development, dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini Kelurahan Rajabasa 

Jaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui motivasi dan 

pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan tindakan perubahan agar 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemberdayaan 

bisa segera dideteksi dan diselesaikan. 

3. Penguatan kolaborasi melalui model inovasi Penta Helix yang memanfaatkan 

keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lingkungan alam serta peran 

media sosial untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang sudah ada di 

masyarakat Kampung Wisata Agrowidya, Lampu Kita. 
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