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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial PT KIM (Persero), dan untuk mengetahui manfaat dari kegiatan tanggung
jawab sosial yang dijalankan PT KIM untuk masyarakat. Penelitian ini bersifat
penelitian lapangan dengan pengumpulan data diperoleh melalui observasi partisipasi,
wawancara dengan pihak perusahaan dan masyarakat serta memperhatikan literatur
pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan
secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh, maka
didapat hasil sebagai berikut : (1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT KIM
didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09-MBU-07-2015 tentang
PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Program Kemitraan merupakan
program pemberian pinjaman dana kepada usaha-usaha kecil masyarakat dan Bina
Lingkungan merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Dalam
tahap perencanaan, kegiatan PKBL disusun dalam RKAP (Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan) setiap tahun dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham), Namun dalam tahap pelaksanaan, banyak kegiatan PKBL
yang disusun dalam RKAP tidak terealisasi, salah satu yang menjadi penyebabnya
adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengelola kegiatan PKBL PT KIM
dan rangkap jabatan sehingga kegiatan yang dijalankan tidak efektif. serta tidak
terdapatnya proses monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.
Akibatnya goal (tujuan) dari kegiatan PKBL tersebut tidak tepat sasaran. Dalam
pelaksanaan kegiatan PKBL PT KIM juga tidak terdapat indikator penilaian kinerja
kegiatan dan analisis kebutuhan masyarakat. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan
Tanggung Jawab Sosial PT KIM (Persero), diantaranya adalah: (1) Program
Kemitraan, bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mitra binaan
serta mendorong perkembangan usaha-usaha kecil masyarakat. (2) Bina Lingkungan,
manfaatnya tidak terlalu signifikan kepada masyarakat. Kegiatan PKBL PT KIM
(Persero) ini tidak berjalan sustainable (berkelanjutan) dan tidak terdapat Program
community development atau Pemberdayaan Masyarakat.
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