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CSR merupakan program yang bersifat mutualis (saling menguntungkan) antara 

korporat dan stakeholders. PT Pusri sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem 

perekonomian nasional, tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari 

keuntungan saja, tetapi memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan bantuan 

secara aktif.. Dasar pelaksanaan CSR pada PT Pusri dijelaskan pada Peraturan 

Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan. PT Pusri memiliki kewajiban dalam melaksanakan program CSR ini 

sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, sehingga terdapat beberapa bentuk 

program Kemitraan dan Bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Pusri. 

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan CSR 

pada PT Pusri dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

CSR pada PT Pusri. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer, dengan prosedur pengumpulan data melalui 

studi pustaka dan data pendukung dari hasil wawancara narasumber. Setelah data 

terkumpul, kemudian diolah dengan cara seleksi data, pengkajian, serta kualifikasi 

data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, PT Pusri melaksanakan CSR 

berbentuk community development yang diterapkan dalam kegiatan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan acuan Peraturan Menteri BUMN 

No Per-05/MBU/2007. Program kemitraan pada PT Pusri dilakukan dengan 2 bentuk 

yaitu Program Kemitraan Reguler bagi pelaku usaha non pertanian dan Program 



 

Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) bagi pelaku usaha 

pada bidang Pertanian khususnya bagi para supplier pupuk. Sedangkan Program Bina 

Lingkungan PT Pusri memiliki 6 (enam) fokus kegiatan meliputi pendidikan, 

kesehatan, pengembangan sarana umum, keagamaan, bantuan bencana dan 

pelestarian alam. Manfaat pelaksanaan PKBL sebagai bentuk dari CSR berimplikasi 

terhadap peningkatan citra baik dan kepercayaan masyarakat pada PT Pusri sehingga 

dapat menjalankan usaha ekonomi dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan 

walaupun ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.  
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