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PRAKATA 
 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

(TEORI, KONSEP, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK) 

 
 

Penerbitan monograf ini didasarkan pertimbangan penulis 

bahwa jurnal yang dibuat oleh peneliti di wilayah negeri Indonesia 

yang sudah diterbitkan dan sudah dibaca oleh dunia internasional 

yang diterbitkan dalam bahasa asing, baiknya juga diterbitkan dalam 

bahasa Indonesia, untuk itu monograf ini diterbitkan dalam bahasa 

Indonesia disertai jurnal aslinya supaya dapat menjangkau lebih 

banyak pembaca di dalam Negeri, hal ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian ini menjadi sumber informasi dan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat maupun stakeholder lainnya demi keperbaikan dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Penerbitan Monograf Administrasi publik ini dimaksudkan 

untuk memberikan informasi hasil penelitian dalam Implementasi 

kebijakan publik di bidang pemberdayaan masyarakat, dan tanggung 

jawab social perusahaan, yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil 

keputusan pada birokrasi pemerintah, pihak coorporate dan pihak- 

pihak yang terlibat pada bidang yang mengelola usaha untuk bidang 

pemberdayaan masyarakat local dan pengelolaan sumber daya alam. 

Monograf ini juga dapat membantu mahasiswa dan para peneliti 

lainnya yang mencari referensi dalam penulisan jurnal, skripsi dan 

tesis tentang model pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat local, partisipasi perempuan, 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam tanggung 

jawab social perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat pada 

lingkungan perusahaan dan corporate sustainability 



vi  

 

Dalam monograf merupakan kumpulan tulisan dari 6 (enam) 

buah jurnal internasional yang sudah di-publish pada masing-masing 

penerbit, sebagai berikut: 

1. Implementation of the Economic Program Empowerment of Local 

Communities in Sota District, Merauke Sub District yang 

dipublikasikan pada Review of Public Administration and 

Management 4 (3), 6 vol. , 2016 

2. Local Community Empowerment In Implementation Of Village 

Fund Program In District Naukenjerai Of Meruke Regency yang 

dipublikasikan pada International Journal of Mechanical 

Engineering and Technology vol. , January 2019 

3. Participation In Empowering Women And The Potential Of The 

Local Community Economy, A Case Study In Merauke Regency, 

Papua Province yang dipublikasikan pada International Journal 

of Mechanical Engineering and Technology vol. 9, 1 December 

2018 

4. CSR Implementation in Empowering Local Palm Community 

Economy in District Merauke (Case Study of Merauke Integrated 

Food-Energy Estate Project/MIFEE) Yang dipublikasikan pada 

1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018) vol. , 

2018 

5. The Coastal Community Development Project (CCDP) 

Environmentally Sustainable Empowerment Model in District 
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Monograf ini dapat diselesaikan oleh penulis berkat bantuan 

dan dukungan dari banyak pihak yang telah memberikan data dan 
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terima kasih kepada semua pihak, yang tidak sempat disebutkan satu 

per satu atas segala kontribusinya. Ucapan terima kasih terutama 
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disampaikan kepada tim penulis yang telah banyak menyumbangkan 

waktu dan pemikirannya. 

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Dr. 

Philipus Betaubun, ST., MT. selaku Rektor universitas Musamus; Drs, 

Jayadi, M.T. selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Musamus; Dr. Fitriani S.Kom., M.Si. selaku 

Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Musamus, atas segala 

saran, masukkan dan bantuan yang bermanfaat bagi penulis untuk 

dapat melaksanakan penelitian yang menjadi monograf ini. 

Penulis menyadari, monograf ini memiliki banyak kelemahan 

dan kekurangan yang masih memerlukan perbaikan, untuk itu kritik 

dan saran pembaca sangat kami nantikan, semoga karya ilmiah yang 

dituangkan dalam monograf ini dapat memberikan inspirasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan perusahaan 
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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah merancang atau merumuskan sebuah model 

pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dalam menggunakan dana Alokasi 

dana desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perekonomian. 

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang berbasis 

pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Distrik Sota Kabupaten Merauke. 

Target penelitian adalah bagaimana Implementasi Program Respek yang 

lebih efektif demi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perekonomian 

dan tercapainya tujuan khusus Program Respek yakni pemberantasan kemiskinan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data, 

wawancara dan Menyelenggarakan FDG dengan pihak-pihak atau instansi yang 

terlibat langsung pada Pemberdayaan Masyarakat Lokal, seperti Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke dan Antonius 

Foundation Merauke. 

Hasil Penelitian: Model pemberdayaan ekonomi masyarakat local akan 

berhasil bila ditangani secara spesifik dengan memperhatikan budaya yang telah 

dianut oleh masyarakat lokal. Sumber daya manusia adalah unsur paling 

fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat yang sudah seharusnya dibiayai 

dengan dana yang lebih besar dari program lainnya dan masyarakat perlu 

mendapat pendampingan yang tinggal bersama mereka dan mengerti dengan 

pemanfaatan sumber daya alam. 

mailto:aphoek@yahoo.com
mailto:edi.cahyono@uho.ac.id
mailto:edi_cahyono@innov-center.org


2  

 

Kata Kunci: Bantuan Modal, Lembaga keuangan, Bantuan Pembangunan 

Prasarana, Bantuan Pendampingan, Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Usaha 

dan pasar, Sumber Daya Manusia, Sumber daya alam lingkungan, dan Partisipasi 

 

 
1. INTRODUCTION 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemberantasan 

kemiskinan dapat dijelaskan sebagai 1.) kondisi masyarakat yang kurang 

kreatif dan inovatif serta mudah pasrah, dan menyerah pada keadaan 

sehingga amat tergantung pada bantuan program pemerintah 2.) 

keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan 

melaksanakan berbagai peraturan, kebijakan, dan program pemerintah 

pusat untuk membangun daerahnya. Mubyarto (2000:23) dengan demikian 

perencanaan dan kebijakan publik yang baik diyakini akan menghasilkan 

pembangunan ekonomi masyarakat yang semakin merata sehingga tidak 

ada lagi pembedaan yang mencolok antara daerah kaya dan daerah miskin 

di dalam suatu wilayah negara. 

Friedman (1992) menjelaskan konsep pemberdayaan muncul karena 

dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang 

dimaksud adalah gagalnya mode pembangunan ekonomi dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, 

dan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang 

memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar 

generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

Pemberdayaan masyarakat juga sangat tergantung pada konteksnya 

dan nilai budaya masyarakat setempat, sehingga tidak ada definisi yang 

baku tentang pemberdayaan. World Bank (2002) mengatakan: “The term 

empowerment has different meanings in different socio -culture and 

political contexts, and does not translate easily into all languages”. 

Karena itu konsep pemberdayaan ini sangat berbeda antara satu komunitas 

dengan komunitas lainnya, untuk itu diperlukan peran pemerintah, swasta 

dan civil society yang ikut berperan dalam proses pemberdayaan tersebut. 

Pendapat yang berkembang bahwa kompleksitas kehidupan modern 

kadang membuat peran pemerintah tersebut tidak hanya pantas, tapi tidak 

mungkin. Kebijakan dan program-program yang memberi struktur dan 

arah kehidupan sosial dan politik saat ini adalah hasil dari interaksi 
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berbagai kelompok dan organisasi, campuran dari banyak pendapat dan 

kepentingan yang berbeda (Denhardt and Denhardt, 2000) untuk itu 

selayaknya pemerintah menyediakan program yang juga melibatkan 

stakeholder lainnya untuk ikut berperan dalam pelaksanaan program serta 

yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dengan 

memperhatikan kondisi sdm, sda, dan lingkungan sebagai locus dari 

program tersebut. Kesadaran bahwa harus ada partisipasi dalam 

menjalankan program, hasil “menunjukkan bahwa diperlukan partisipasi 

masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membutuhkan 

perubahan peran dan hubungan warga negara dan administrator dan proses 

administrasi. Secara khusus, kita perlu menjauh dari proses statis dan 

reaktif terhadap proses yang lebih dinamis dan deliberatif.” (King, 2009. 

317). 

Pembahasan konsep pemberdayaan masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dari konsep pembangunan manusia, konsep pembangunan 

sumber daya manusia dalam konteks makro merupakan keseluruhan 

proses aktivitas perluasan spektrum pilihan untuk meningkatkan 

kemampuan manusia, yang didalamnya tercakup berbagai aktivitas, yaitu: 

pengembangan pendidikan dan latihan, kesehatan dan gizi, kesempatan 

kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, dan 

kehidupan politik uang bebas (UNDP, 2001 dalam Asang, 2012). Konsep 

pemberdayaan masuk dalam rumpun konsep pembangunan SDM (PSDM) 

yang dikaji melalui: tahapan delegatif, organisatoris, dan individu. 

Program pemberdayaan di Indonesia telah mengalami proses 

panjang yang dikenal seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), 

proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan 

Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), dan PNPM Mandiri. 

Perkembangan program Pemberdayaan Masyarakat untuk Propinsi 

papua pada dasarnya menjalankan program pemberdayaan secara nasional, 

tetapi juga menjalankan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan Propinsi 

Papua. Gubernur Papua menerbitkan keputusan Gubernur Nomor: 141 

Tahun 2007 untuk menjalankan Program berbasis pemberdayaan yakni, 
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Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), yang dalam 

pelaksanaan nya dikolaborasikan dengan program PNPM Mandiri, dan 

keputusan ini diperbaharui dengan peraturan Gubernur papua Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan 

kelembagaan Kampung (PROSPEK). 

Khusus untuk Kabupaten Merauke juga menjalankan Program 

Gerakan Pembangunan Kampung (GERBANGKU), digulirkan 

berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

pelaksanaan program GERBANGKU dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Merauke Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana dari dana 

alokasi umum (DAU), bantuan keuangan kepada kampung tersebut 

dimaksudkan untuk terwujudnya percepatan pembangunan di kampung 

yang didasarkan pada pengembangan kemandirian masyarakat melalui 

peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan 

kampung serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang sangat 

dibutuhkan masyarakat di kampung. 

Pemerintah pusat menyadari begitu banyaknya dana yang beredar 

yang beredar pada Desa/ Kampung sehingga diperlukan sinkronisasi, 

untuk itu Pemerintah RI Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Pedoman Pembangunan Desa 

untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan semua keuangan 

desa. 

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran desa dana desa mengikuti 

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Pengalokasian Dana Desa 

tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. 

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengalokasian dana 

tersebut ke provinsi, kabupaten dan kota. Untuk tahun 2015 Pemerintah 

pusat mengalokasikan Alokasi dana desa 20,766 triliun dan berdasarkan 

hasil perhitungan pemerintah berdasarkan jumlah penduduk miskin dan 

luas wilayah dan tingkat kesulitan masing-masing daerah, maka Provinsi 

Papua memperoleh alokasi terbesar Rp1,433 triliun untuk 29 

kabupaten/kota. Kabupaten Merauke memperoleh dada terbesar ke tiga 
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setelah Kabupaten Biak, Jayapura dan Jaya Wijaya dengan jumlah 54.227 

miliar yang terdiri dari 5.419 Desa, yang berarti tiap desa memperoleh 1 

miliar per desa untuk tahun2015. 

PP yang menjelaskan 70 % untuk mendanai Biaya 

penyelenggaraan, pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, 

Pembinaan kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa, dan 

30% untuk mendanai, Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan operasional 

BPD; Insentif RT dan RW. 

Memperhatikan alokasi dana yang begitu besar yang diperoleh oleh 

kabupaten merauke dan dana 70 % untuk biaya penyelenggaraan desa 

dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 

begitu banyaknya program pemberdayaan yang sedang dan telah 

dijalankan oleh pemerintah, serta begitu banyaknya peraturan yang 

mendukung pelaksanaan dana desa, dengan demikian menjadi penting 

untuk dikembangkan bagaikan suatu model implementasi pemberdayaan 

yang merumuskan sebuah model pemberdayaan masyarakat yang lebih 

efektif demi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perekonomian 

lebih efektif demi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 

perekonomian. 

 
2. LOKASI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Sota Kabupaten 

Merauke Propinsi Papua. Distrik Sota terdiri dari Kampung Rawa Biru, 

Kampung Yanggandur, Kampung Sota, Kampung Erambu dan, Kampung 

Toray yang mana 2 (dua) buah kampung tersebut di antaranya berada 

dalam lokasi Taman Nasional Wasur. Distrik Sota juga terkenal sebagai 

daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga 

Papua New Guinea. 

Pemilihan lokasi ini, karena kondisi pembangunan  dan 

kesejahteraan masyarakat pada kelima kampung dalam wilayah Distrik 

Sota masih jauh dari tujuan Program pemberdayaan dan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kampung yang hanya dihuni oleh hanya 

warga lokal saja dan kampung yang dihuni warga campuran antara warga 

pendatang dan warga lokal. 
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Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif, 

menganalisis data hasil dengan alat Analisis deskriptif eksploratif dan 

korelasional terutama karena itu adalah studi eksplorasi. Data diperoleh 

melalui kuesioner, wawancara, observasi, informan kunci. Wawancara 

terstruktur dan persepsi dan aspirasi yang diperoleh melalui diskusi 

kelompok terfokus (FGD) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung (PMK) Kabupaten yang mewakili pemerintah daerah dan 

yayasan Santo Antonius sebagai anggota organisasi non-pemerintah yang 

telah banyak terlibat dalam program pemberdayaan. Topik diskusi dalam 

FGD adalah hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian Informasi 

tambahan yang diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader 

secara acak dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan, dan ekonomi. 

 
3. FINDINGS AND DISCUSSION 

A. Implementasi Model Pemberdayaan Ekonomi 

Berdasarkan gambaran umum program Dana Desa yang 

dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti 

telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini 

dipraktikan. Berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat 

di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), 

proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Rencana Strategis 

pemberdayaan Kampung (Respek) secara umum memiliki kemiripan 

dimensi pendekatan, yakni pendekatan top down yang berasal dari 

pemerintah dan pendekatan bottom up yang berasal dari kekuatan 

masyarakat, pendekatan bottom up seperti : (1) bantuan modal bergulir; (2) 

Lembaga keuangan (3) bantuan pembangunan prasarana; (4) Bantuan 

Pendampingan (5) pengembangan kelembagaan lokal; dan (6) penguatan 

kemitraan usaha dan pasar . 

Sedang pendekatan pemberdayaan yang bersifat bottom up yang 

berasal dari kekuatan masyarakat sendiri dapat berupa (1) Sumber daya 

Alam (SDA), (2) Sumber daya Manusia (SDM), (3) Lingkungan yang 

mendukung, (4) Sosial budaya dan (5) partisipasi masyarakat. 
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B. Model Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Top down 

1. Bantuan Modal 

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat Distrik 

Sota adalah permodalan.. Hal ini terjadi karena masyarakat lokal 

adalah masyarakat peramu yang tidak, mempunyai pendapatan rutin 

dan amat bergantung pada sumber daya alam (hasil kebun dan hasil 

buruan, rusa, kanguru, babi hutan dll) dengan demikian masyarkat 

cenderung tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi 

kesehariannya. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak 

munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu 

tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang 

ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang 

harus dilakukan. 

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa 

lemahnya ekonomi masyarakat local ini bukan hanya terjadi pada 

masyarakat peramu, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki 

faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari 

upah/gaji. Karena tidak mungkin dan amat sulit masyarakat peramu 

dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka 

bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang 

dihadapi masyarakat pekerja, tetapi dengan bantuan modal akan 

memudahkan masyarakat untuk mulai bergerak untuk mengolah 

sumber daya alam yang tersedia. Dalam praktik pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat 

pekerja ini perlu dipikirkan bersama. 

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: 

(1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan 

ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal 

ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses 

di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan uang yang 

dapat mempunyai nilai tambah sehingga masyarakat tidak terjebak 

dengan penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan pokok ataupun 

menimbulkan masalah kriminal akibat kesalahan tsb. Tiga hal ini 
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penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah 

kemandirian masyarakat. 

Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang 

mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya 

sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara 

yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah 

permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, 

adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang 

ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di 

lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk 

bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat 

menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerja sama dengan 

lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga 

keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam 

pemberian pinjaman. 

Pemberian bantuan modal harus diberi pendampingan dengan 

pelatihan manajemen keuangan dan motivasi kewirausahaan 

sehingga kekuatiran akan kegagalan dan kesalahan akibat terjadinya 

peredaran uang yang terjadi. Affirmative action untuk masyarakat 

dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar dan 

bantuan pendampingan ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan 

pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan 

ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai 

ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern. 

2. Lembaga keuangan 

Melihat kenyataan dengan banyaknya bantuan dana untuk desa/ 

kampung yang beredar sehingga uang yang beredar tiap 

kampungnya dapat mencapai 2 miliar per tahun, menimbulkan 

pertanyaan dimanakah uang tersebut disimpan. Ketersediaan bank 

pembantu selama ini hanya tersedia pada ibu kota kecamatan, 

sedang untuk Kecamatan Sota malah belum tersedia bank pembantu 

sedang jarak dari Distrik Sota ke kota 80 km yang akan 

menimbulkan biaya yang tinggi hanya untuk menyimpan atau 

mengambil uang tersebut, bila diasumsikan sebagian uang yang 
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beredar tersebut akan disimpan pada masing-masing rumah 

masyarakat, tentunya akan menjadi kerawanan atas keamanan. 

Berdasarkan data, seringkali penyalahgunaan dana dan kriminal 

terjadi ketika masyarakat harus ke kota untuk mengambil uang 

dalam jumlah besar yang mana masyarakat akan terpancing untuk 

menggunakan dana tidak sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Mencermati aturan-aturan untuk mendukung 

terlaksananya dana desa maka tidak dapat dipungkiri lembaga 

keuangan harus masuk sampai pada masing-masing kampung, 

minimal sudah pada tingkat distrik. 

Keberadaan Lembaga keuangan akan sangat membantu 

masyarakat dalam aktivitas simpan pinjam sekaligus menjadi salah 

satu pelopor untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bila dapat 

menyalurkan dana, sehingga dana tidak saja beredar dalam kota 

tetapi juga beredar di desa/ kampung-kampung. 

3. Bantuan Pembangunan Prasarana 

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya 

usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil 

produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual 

tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen 

penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi 

adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. 

Kenyataan yang terjadi bila masyarkat telah berproduksi, sedang 

sarana transportasi, dan pasar tidak tersedia, maka masyarakat akan 

berhenti berproduksi dan akan sulit lagi bila diajak lagi di kemudian 

hari. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari 

lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan 

pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha 

mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi 

pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana 

pendukung desa tertinggal, memang strategis. 

4. Bantuan Pendampingan 

Pendampingan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan 

adalah berasal dari tim pendamping yang didanai oleh program 

Respek, sehingga dalam pertanggungjawaban lebih banyak 



11  

 

dilakukan kepada Propinsi sebagai pemberi dana, tetapi bila tidak 

tersedia tenaga ahli sebagaimana yang diperlukan, kepala Desa 

meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal 

kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang 

dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 

membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping 

profesional ( PP nomor 113 Pasal 73). 

Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar 

atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik 

antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan 

usaha besar. 

Proses transformasi pengetahuan dari pendampingan kepada 

masyarakat adalah hal yang paling perlu dipikirkan secara bersama 

adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping 

masyarakat karena ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan 

modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping yang diberi 

upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak 

kecil. 

Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, 

sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping yang ikut terlibat secara 

total berbaur menjadi bagian dari masyarakat dan memahami  

budaya masyarakat, bukan pendamping yang sifatnya sementara. 

Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi 

proses secara berkelanjutan dan hal ini menjadi kendala bila hanya 

dibiayai oleh suatu program yang menggunakan APBD ataupun 

APBN. 

5. Penguatan Kelembagaan 

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lokal,  sudah 

seharusnya dimulai dengan kegunaan kelembagaan dengan 

menyentuh bentuk pemberdayaan deligatif, pemberdayaan 

organisasi dan pemberdayaan individu. Penguatan kelembagaan 

dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. 

Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan 

orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan 

bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. 
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Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil 

dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, 

secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun 

kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. 

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan 

ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok 

dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun 

kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk 

mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau 

pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk 

memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan 

untuk membangun skala usaha yang ekonomis. 

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar 

skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. 

Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

6. Penguatan Kemitraan Usaha dan pasar 

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam 

ekonomi, tidak berarti mengeliminasi pengusaha besar atau 

kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan 

menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan 

bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang 

kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada 

yang besar dan menengah. 

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara 

yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan 

keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab 

itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam 

proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak 

akan diberdayakan. 

Penguatan kemitraan ini akan menghasilkan kekuatan pasar yang 

baru yang akan menampung hasil dari masyarakat, karena tidak 

mungkin bantuan pemerintah akan dapat dikucurkan setiap tahunnya 
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pada suatu daerah yang pada akhirnya juga tetap tidak dapat menjadi 

mandiri. 

 
C. Model Pemberdayaan Ekonomi pendekatan Bottom up 

Model pemberdayaan ekonomi bottom up adalah model 

pemberdayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dengan melibatkan 

masyarakat pada proses perencanan, pelaksanaan dan pengawasan. Model 

bottom up dapat diperincikan sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

Pembahasan mengenai sumber daya manusia sesuai yang telah 

dibahas dalam penelitian tahun I sumber daya manusia menjadi titik 

terlemah dari kondisi yang ada di Distrik Sota dengan demikian 

fokus dari pemberdayaan tidak dapat lepas dari fokus pemberdayaan 

SDM untuk melatih masyarakat sehingga mempunyai semangat 

kewirausahaan dan dapat melihat peluang usaha yang ada dengan 

potensi dari masing-masing kampung dan menguasai faktor 

produksi yang ada pada masing-masing kampung 

Semangat kewirausahaan yang tidak berkembang ini mempunyai 

hubungan dengan sumber daya alam yang memanjakan masyarakat, 

bahwa mereka masih dapat hidup dari sumber daya alam dengan 

memetik langsung dari alam tsb. Kondisi yang sama juga 

berhubungan erat dengan kondisi sosio-budaya, dan kondisi sosio- 

ekonomi masyarakat. 

2. Sumber Daya Alam 

Sumber nafkah masyarakat peramu yang ada di distrik sota 

adalah bersumber dari dalam hutan dan rawa yang menyediakan 

hasil buruan. Sebagian Sumber daya alam yang tersedia untuk 

distrik sota pada dasarnya masih merupakan hutan produktif yang 

belum dikelola dengan baik, yang mana sebagian kecil sudah 

ditanami degan karet, kendala yang dihadapi adalah harga  karet 

alam tidak menunjukkan kenaikan harga, tetapi harga tidak stabil 

yang cenderung menurun. 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Merauke tahun 

2015 bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan sawit difokuskan pada lokasi Distrik Muting, Elikobel 
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dan Mbuti, dengan total lahan yang telah digunakan untuk 

penanaman sebanyak 30.000 Ha. Distrik-distrik yang disebutkan 

tersebut terletak disebelah Distrik Sota, dengan demikian bila daerah 

penyangga tersebut telah berubah ekosistemnya akan juga 

mempengaruhi ekosistem yang ada di Distrik Sota. Oleh karena itu 

sudah tidak dapat disangkal bahwa pola hidup masyarakat yang 

selama ini bergantung pada alam akan berubah dan harus 

dipersiapkan untuk menjadi masyarakat yang dapat menerima 

industri pertanian dan perkebunan. 

3. Lingkungan 

Masyarakat lokal dari Distrik Sota merupakan masyarakat yang 

amat melindungi lingkungan, pada dasarnya mereka tidak 

mengeksploitasi alam dengan berlebihan. Hal ini erat dengan  

budaya peramu yang cenderung mendapat hasil hanya untuk 

kebutuhan konsumsi mereka sendiri dan tidak untuk dijual kembali. 

Kepemilikan hutan adalah kepemilikan kolektif dan tidak 

mempunyai keinginan untuk menjual hasil ataupun hutan yang 

mereka miliki, karena mereka sadar betul bahwa bila hutan telah 

berubah menjadi kebun sawit maka binatang buruan tidak akan 

tinggal di daerah tersebut, dan air pada rawa akan tercemar sehingga 

ikan yang juga menjadi sumber protein akan punah karena tercemar 

oleh limbah dari pupuk dan insektisida. 

4. Sosial budaya 

Sosial budaya masyarakat distrik sota masih terjaga dengan baik, 

penerimaan akan program pemberdayaan ekonomi akan berhasil bila 

sejalan dengan budaya mereka. 

Berdasarkan pengalaman dari tim pemberdayaan masyarakat 

lokal Yayasan Santo Antonius, masyarakat akan menerima budaya 

baru bila tim tersebut ikut mempelajari budaya yang ada, 

berdasarkan pengalaman tim perlu waktu yang lebih banyak untuk 

tinggal berbaur dengan masyarakat dan mendengar pendapat dari 

masyarakat adat untuk menggali potensi yang sudah ada. Budaya 

lokal untuk berkembang sudah tersedia, pendamping hanya perlu 

mengembangkan budaya tersebut dengan perkembangan ataupun 

program yang akan disampaikan. 
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5. Partisipasi 

Partisipasi masyarakat secara umum belum baik, karena sebagian 

masyarakat Sota lebih senang bekerja dalam kelompok kecil, tetapi 

kenyataan ini tidak menjadi kendala bila program yang dijalankan 

telah menyentuh masyarakat maka dengan sendirinya ikut untuk 

terlibat. 

Tingkat partisipasi perempuan untuk mencari nafkah dan 

membangun kampung masih rendah, perempuan masih lebih 

berperan partisipasi keluarga. Budaya masyarakat kampung 

menjungjung tinggi kedudukan laki-laki sebagai kepala  keluarga 

dan bekerja secara fisik, dan perempuan lebih banyak bekerja untuk 

kegiatan dalam rumah tangga dan menjaga anak-anak. 

 
Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data Olahan: Yayasan Santo Antonius 21014 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disyaratkan pada 

pemberdayaan delegatif dapat berupa bantuan modal, penyiapan lembaga 

keuangan yang mendukung usaha simpan pinjam dengan menyiapkan 

masyarakat untuk dapat menguasai faktor-faktor produksi, berupa modal, 

penguasaan distribusi dan pemasaran. 

Konsep pemberdayaan organisatoris memberikan bantuan 

pembangunan sarana prasarana, bantuan pendampingan dan penguatan 

kelembagaan dalam bentuk koperasi ataupun kelompok usaha dengan 

memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang telah tersedia 

dengan baik, termasuk membantu masyarakat untuk dapat bekerja secara 

kelompok untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. 

Pemberdayaan level individu dapat menyentuh kemitraan usaha dan 

pasar dengan memperhatikan social budaya. Konsep dan operasional 

pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara 

generik karena masyarakat peramu telah mempunyai budaya yang telah 

dianut oleh masyarakat local. Dalam aspek pemberdayaan level ini harus 

diusahakan secara sistematik dan direncanakan secara strategis untuk 

pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan 

ekonomi rakyat skala mikro dan bagaimana masing-masing individu dapat 

menguasai factor produksi termasuk untuk mendapatkan gaji/upah yang 

memadai. 

 
Daftar Pustaka 

Andries Febriany Katharina W, (2012). Implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan 

Poasia Dan Kecamatan Kambu Kota Kendari, Jurnal Administrasi 

public pasca.unhas.ac.id/jurnal 

Asang, Sulaiman, 2012. Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas 

Prespektif Organisasi Publik. Brilian Internasional. Surabaya. 

Denhardt, Robert B Janet Vinzant Denhardt, 2000. The New Public 

Service: Serving Rather than Steering, Public Administration 



17  

 

Review, November/Desember 2000, 17 Vol. 60, No. 6. Arizona 

State University. 

Dunn, William N., 1999, Analisa Kebijaksanaan Publik, disadur oleh 

Muhadjir Darwin, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta. 

Edwards III, George, C. 1980.Implementing Public Policy. Washington 

D.C: Congressional Quarterly Press. 

Friedman. (1992). Empowerment: The Politics and Alternative 

Development. Cambridge Mass: Blackwell Publisher. 

Intan Sumiati, 2013 Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Pnpm Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ejournal 

Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 28-36 issn 0000-0000, 

ejurnal.pin.or.id@Copyright 2013. 

Islamy Irfan. 2004. Prinsip- Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara. 

Bumi Aksara. Jakarta. 

King, Cheryl Simrell Kathryn M. Feltey and Bridget O'Neill Susel The 

Question of Participation: Toward Authentic Public Participation 

in Public Administration, Public Administration Review. Vol. 58, 

No. 4 (Jul. - Aug., 1998), pp. 317-326. 

Mardi Yatmo Hutomo, SU adalah staf pengajar pada Fakultas Pertanian 

Universitas Wangsamanggala Yogyakarta. Pokok-pokok pikiran 

dalam tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar Sehari 

Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, 

tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta. 

Meter, Donald S. Van dan Carl E. Van Horn. 1978. The Policy 

Implementation Process: A Conceptual Frame. Jurnal 

Administration and Society. 

Mubyarto. 2000. Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian 

Bersama Pengembangan Kebijaksanaan, Aditya Media, 

Yogyakarta. 

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan 

Evaluasi). Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Ripley, Randall B. 1995, Policy Analysis in Political Science, Chicago, 

Nelson. 

Seubu, Barnabas, 2010. Pembangunan kampung, membangkitkan kekuatan 

dahsyat Rakyat Papua, Pemerintah Propinsi Papua. Jayapura. 



1
8 

 

 

Suradinata, Ermaya. 1997. Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan 

Otonomi Daerah. Bandung: Ramadhan. 

Wahab, Solichin, Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi). 

Yogyakarta: Media Pressindo. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Keputusan Gubernur Papua Nomor 180 Tahun 2012 Tentang Penetapan 

Besaran Alokasi Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung 

(Respek) Tahun Anggaran 2012 Provinsi Papua. 

Keputusan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan 

Kelembagaan Kampung TA 2014 Penetapan Besaran Alokasi 

Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) Tahun 

Anggaran 2012 Provinsi Papua. 

Peraturan Bupati Merauke Nomor 16 Tahun 2011 tentang pelaksanaan 

program Gerakan Pembangunan Kampung (GERBANGKU). 

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

penetapan alokasi dana dari dana alokasi umum (DAU), bantuan 

keuangan kepada kampung. 

[PDF]KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA 

DESA. www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/.../Paparan- 

Kemenkeu.pdf Translate this page. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nov 21, 2016 - Tata Cara 

Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 

2017. Redtop Hotel... Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 

2015 dan 2016..... Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota 

dilakukan untuk. 

Australian Bureau of Statistics (ABS) 1998, 4442.0 One in four children 

do not live with both natural parents, didownload 5 April 2010, 

pukul 12.30 WIB http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/ 

http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/.../Paparan-
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/


19  

Daerah dan Dana Desa APBN-P, download 6 Feb 1016, 

http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke- 

daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015 

 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rincian Dana Transfer ke 

http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-
http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-


2
0 

Citation: Tjilen AP, Papilaya F, Cahyono E  (2016) Implementation of the Economic Program Empowerment  o  

Local Communities in Sota District,Merauke Sub District. Review Pub Administration Manag 4: 196. 

doi:10.4172/2315-7844.1000195 

 

 

 

 

 

1. Budi W (2008) Public policy, theory and process (Revision Edition). 

Yogyakarta: Media Press indo 





36 

 

 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOCAL 

DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA 

DI DISTRIK NAUKENJERAI KABUPATEN MERAUKE 

PROPINSI PAPUA 

 

Alexander Phuk Tjilen 

Faculty of Social and Politic Science, Musamus University, Merauke, Indonesia 

alexander@unmus.ac.id 

Samel Watina Ririhena, Fenty Y. Manuhutu 

Faculty of Economy and Business, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia 

ririhena@unmus.ac.id 

 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hambatan 

pemberdayaan masyarakat local yang terjadi dalam implementasi Program dana 

desa di Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif guna mengumpulkan, dan 

menganalisis data guna mendapat gambaran yang jelas dengan melakukan 

wawancara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke, Pemerintahan Distrik, 

Pemerintahan kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama. Penelitian 

dilaksanakan pada Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke Propinsi Papua. 

Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat secara 

keseluruhan belum berjalan dengan baik kecuali pemberdayaan perempuan, 

program pembangunan desa masih terdapat proyek yang dikerjakan tidak sesuai 

dengan peraturan dan prioritas yang ditetapkan, pemantauan dan evaluasi, belum 

berjalan optimal karena keterbatasan aparat dan pendamping yang terlibat dalam 

proyek tersebut. 

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Local, Implementasi Program, Program 

Dana Desa, Program Pembangunan Desa, Evaluasi. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, Desa mempunyai peran yang 

strategis dalam membantu Pemerintah Daerah dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semua itu dilakukan 

sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah di wilayahnya. Desa atau Desa Adat di Propinsi Papua 

mailto:alexander@unmus.ac.id
mailto:alexander@unmus.ac.id
mailto:ririhena@unmus.ac.id
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lebih dikenal dengan Kampung yang merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan 

kata kampong lebih dikenal di Propinsi Papua menyusul diterapkannya 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua. 

Kondisi riil kemiskinan di Indonesia berdasarkan data BPS 

(September, 2015) tingkat kemiskinan di perDesaan mencapai 14,09% 

sedang tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22%. Strategi 

Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan 

menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Berdasarkan UU tersebut diberikan kewenangan Desa memiliki hak 

otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. The basic principle of regional 

autonomy within the framework the regional administrations in 

conceptions (Imron, 2011) are: delegation authority, the distribution of 

income (income sharing), power discretion, diversity in  unity (uniformity 

in unity) local self-reliance, development of local capacity. 

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

pemerataan hal ini menghasilkan (Satria, 2013) regional expansion gives 

good implications for regional growth although it does not show 

significant changes, yang secara merata terjadi terutama pada daerah yang 

terpencil. 

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung mengemukakan, sekitar Rp. 1,1 triliun dari total Rp. 

4,3 triliun Dana Desa 2017 yang dialokasikan bagi Provinsi Papua, harus 

dikembalikan ke Kas Daerah karena tak bisa diserap (papua.go.id). 

Mencermati informasi dari Pemerintah provinsi tersebut menyatakan 25% 

Dana Desa tidak dapat terserap dan dikembalikan ke kas negara, sementara 

data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua merilis 

realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017 di Provinsi Papua, 

hanya lima kabupaten yang tersalur 100%, yakni Kabupaten Merauke (179 

Desa), Kabupaten Paniai (216 Desa), Kabupaten Asmat (221 Desa), 

Kabupaten Supiori (38 Desa), dan Kabupaten Lanny Jaya (354 Desa). Hal 



38 

 

 

 

ini menimbulkan pemikiran tingkat pertanggung-jawaban dari anggaran 

yang diterima dari anggaran tersebut. 

Dana Desa untuk Kabupaten Merauke untuk tahun 2017 naik 

menjadi Rp. 150 miliar dari sebelumnya Rp. 120 miliar dari tahun 2016. 

Dengan jumlah kampung di merauke berjumlah 179 kampung maka secara 

rata-rata setiap kampung mendapat sekitar Rp. 800 juta, Kabupaten 

Merauke merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Propinsi Papua 

yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha 

mengoptimalkan potensi Desa demi terselenggaranya Pemerintahan yang 

bersih. 

Penggunaan anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk Papua 

tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 4.3 

triliun, dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3.3 triliun untuk lima 

ribuan kampung lebih, yang tersebar pada 29 kabupaten/kota di provinsi 

Papua (papua.antaranews.com, 6 Januari 2017) menimbulkan banyak 

persoalan antara lain kesiapan aparat kepala-kepala Desa di Papua harus 

bisa memanfaatkan Dana Desa (http://rri.co.id 29 Januari 2019) maupun 

kesalahan dalam mengelola yang mempunyai konsekuensi hukum 

pengelolaan Dana Desa kerap terjerat masalah administratif dan hukum 

(www.republika.co.id, 29 oktober 2016). 

Pemberdayaan masyarakat mempunyai konsekuensi memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menggunakan dana Pemerintah 

untuk kepentingan masyarakat secara langsung, hal ini mengakibatkan 

adanya konsekuensi hukum bagi partisipasi masyarakat tersebut. 

Konsekuensi hukum dari penggunaan dana limit the process of 

participation and accountability in that they fail to enable the local people 

to impose sanctions on them if they fail in their projects (Brett. 2003). 

Dengan demikian tahapan proses pemberdayaan harus diperhatikan agar 

kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar 

program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. 

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui proses dan hambatan 

pemberdayaan masyarakat kampong yang terjadi dalam implementasi 

Program dana desa di Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke Propinsi 

Papua. 

http://rri.co.id/
http://www.republika.co.id/
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif, dengan cara mengumpulkan, 

mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang 

jelas mengenai masalah yang diteliti. 

Informan penelitian terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, yang 

terdiri dari Inspektorat Daerah, Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik; 

Pemerintah Kampung yang terdiri dari Kepala Kampung dan Badan 

Permusyawaratan kampong, Sekretaris kampung, Kepala Urusan 

Kampung, dan Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara 

mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan sejumlah informan yang ada di 

Distrik Naukenjerai. Materi wawancara semuanya diarahkan kepada 

implementasi program dana desa dan proses pemberdayaan dan 

pengawasan keuangan untuk menunjang Pemerintah dalam pengelolaan 

Dana Desa. Sedangkan data sekunder adalah menyangkut data yang 

berhubungan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan 

partisipasi masyarakat untuk menunjang Pemerintah dalam pengelolaan 

Dana Desa. 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kondisi 

kependudukan bahwa hampir seluruh penduduk dari distrik ini merupakan 

penduduk local dari suku Kamun dan Marind, dengan mata pencaharian 

masyarakat adalah peramu, pemburu dan pencari ikan, serta terjadi 

banyaknya hambatan yang terjadi dalam implementasi Program Dana Desa 

di Distrik Naukenjerai. 

Distrik Naukenjerai berbatasan langsung dengan Negara PNG, serat 

memiliki luas wilayah 905,86 m2 dengan jumlah penduduk 13.878 orang 

(Meraukekab. 2016) (https://meraukekab.bps.go.id/statictable/2016/03/29). 

Distrik Naukenjerai terdiri dari 5 kampung yakni Kampung Onggaya; 

Kampung Tomer; Kampung Tomerau; Kampung Kuler; Kampung Kondo 

dengan batasan wilayah Distrik Naukenjerai sebagai berikut; sebelah utara 

dengan Distrik Merauke, sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea, 

sebelah selatan Distrik Merauke, barat berbatasan dengan Laut Arafura. 
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3. KAJIAN PUSTAKA 

1. Implementasi Program Dana Desa 

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan 

Pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan 

pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah 

Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan Desa terdiri atas: 

Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, 

Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; 

Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; 

Hibah keuangan dari Pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan 

sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat. 

Implementasi program Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2016. Prioritas tersebut dibagi dalam dua program yakni 

untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa. 

 
2. Program Pembangunan Desa 

Dalam penjabaran program pembangunan Desa ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa 

diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, 

meliputi: 

 Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau 

sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan 

pangan dan permukiman; 

 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan masyarakat; 

 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; 
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 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan 

dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau 

 Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi 

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 

 
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat 

dalam menggunakan dana maupun dalam pelaksanaan program kerja 

tersebut. Penggunaan dana alokasi Desa bertujuan meningkatkan kapasitas 

warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan 

pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok 

masyarakat dan Desa antara lain (Permendes 21 tahun 2015 pasal 8) 

 Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, 

pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; 

 Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM 

Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau 

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

 Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan 

ketahanan pangan Desa; 

 Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan 

bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan 

kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa ; 

 Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup 

bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan 

Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian 

tenaga medis/swamedikasi di Desa; 

 Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan 

Hutan/Pantai Kemasyarakatan; 

 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi 

terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau 
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 Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang  sesuai 

dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam 

musyawarah Desa. 

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pemerintah pembangunan 

masyarakat perDesaan dan mencermati program Pemerintah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam menciptakan Pemerintahan pro masyarakat 

Desa, maka harus tertuju pada seluruh aspek khususnya pada 

pembangunan peDesaan partisipatif. 

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan 

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat (Soemantri, 2011:3). 

Pembangunan masyarakat Desa pada dasarnya merupakan gerakan 

masyarakat yang didukung oleh Pemerintah untuk memajukan masyarakat 

Desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam 

pembangunan masyarakat Desa adalah (Kartika, 2012) sebagai berikut: (a) 

pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat Desa dalam 

segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya; (b) pendekatan kemandirian 

yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian 

lokal; (c) pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan 

pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses 

pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. 

Rappaport (dalam Hamill dan Stein, 2011), Pemberdayaan dianggap 

sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan 

sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol 

atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau 

masyarakat. 

4. Pemantauan dan Evaluasi 

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang 

dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan 

sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang 

digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk 

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 
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mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya 

yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program 

berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa 

pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku 

program tersebut yaitu Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. 

Pengawasan bertujuan “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi 

faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola 

proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena 

sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan 

pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila 

didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat 

dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk 

berpartisipasi dalam proyek. Dari pengertian tersebut pengawasan 

mempunyai kewenangan yang lebih “forceful” terhadap objek yang 

dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan 

untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung di dalamnya, 

sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan 

proses kelanjutan. 

Dalam Pasal 12 Permendes 21 Tahun 2015 menetapkan Pemerintah 

Kabupaten harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, 

pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatanya. 

Hal yang menjadi keharusan dari Pemerintah Kabupaten 

menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan 

kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tugas dan fungsi satuan kerja khusus 

Pemerintah kabupaten/kota yang utama adalah melakukan sosialisasi 

kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian 

implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus 

terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi 

Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut. 

Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan 

Satuan Kerja khusus tersebut dilakukan sesuai mekanisme penganggaran 

di daerah dan bersumber dari APBD, Satuan Kerja Khusus tersebut dapat 

ditiadakan jika kabupaten/kota yang bersangkutan telah memiliki SKPD 
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dengan tugas dan fungsi pembinaan serta fasilitasi kebijakan dan regulasi 

Desa. 

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa 

dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana 

Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format 

laporan Desa yang berlaku, secara berkala yang dilakukan penilaian oleh 

SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri 

melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Dalam pengawasan program Dana Desa yang dijalankan oleh 

aparat Desa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut 

berpedoman pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang mana 

bimbingan teknik dan workshop Aplikasi SISKEUDES berupa pelatihan 

sebagai persiapan implementasi aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat 

Desa dan Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota, telah disampaikan 

Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota. 

Tetapi dalam implementasinya terdapat kendala sehubungan dengan 

kemampuan aparat untuk menjangkau daera-daerah tersebut, tersedianya 

kemampuan manajerial dari aparat kampung, dan ketersediaan dan 

kemampuan dari pendamping Dana Desa 

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan 

peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa 

setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan 

realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan Evaluasi 

dilakukan pada perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap  Desa 

oleh kabupaten dan realisasi penggunaan Dana Desa. 

 
4. PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa 

Keinginan Pemerintah untuk meningkatkan potensi di daerah 

dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menetapkan bahwa Desa terdiri dari Desa dan Desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat 
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hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki Desa tersebut maka dapat 

dipahami bahwa Desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat 

serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan Pemerintahan yang 

telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah. Daerah dan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi 

dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat Pemerintahan yang 

paling bawah yaitu tingkat Kampung. 

Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam 

pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah 

tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan 

pembangunan. 

Tahap implementasi pembangunan Desa melalui penggunaan Dana 

Desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan Desa, 

kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan 

dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar 

pembangunan Desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar 

masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan Dana Desa, serta 

diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan Desa yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan 

masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta 

mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan 

pembangunan yang ada di Desa. 

Hasil temuan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena 

didominasi oleh kepala desa, staf, dan/atau orang-orang yang disukai 

kepala desa (favorism) yang mengakibatkan penggunaan Dana Desa yang 

tidak maksimal dan tidak tepat sasaran, tersisanya Dana Desa yang belum 
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terserap dan adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan rencana 

kegiatan. 

 
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Model pemberdayaan Masyarakat desa yang dalam program Dana 

Desa memiliki kesamaan seperti di Myanmar (2011) disebut dengan 

kebijakan Local Development Funds (Robertson et al., 2015) sebagai 

rangkaian reformasi pembangunan berbasis "peoplecentered" dan "bottom- 

up approach" yang lebih banyak menitikberatkan pada pola pemberdayaan 

masyarakat. 

Proses pemberdayaan belum sepenuhnya berhasil dan masih 

berjalan oleh sekelompok kecil dalam masyarakat kampung, hal ini terjadi 

karena pendamping yang dipilih untuk melaksanakan pendampingan tidak 

tinggal dengan masyarakat, dengan demikian masyarakat masih 

melaksanakan kegiatan dengan cara mereka sendiri. 

Perkembangan Proyek Dana Desa tidak lepas dari Proyek PNPM 

Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang mana juga 

melibatkan (Caeyers, 2015) perempuan in participating in the project are 

more aware of the PNPM RESPEK project than similar woman who did 

not participated into the project. They are also more likely to have applied 

for PNPM Mandiri/RESPEK funding and have participated into village 

meetings where activities of PNPM Mandiri/RESPEK were discussed and 

presented. 

Hasil penelitian (Pakasi, 2012) yang menjelaskan pemberdayaan 

perempuan Papua berbasis gender at both regional and national levels, at 

least it can minimize women‟s issues, especially in the areas of governance 

and development. However, in the traditional structure discrimination 

against women still occurs, kondisi tersebut untuk kabupaten Merauke 

telah berubah. Selain itu Farzaneh Roudi-Fahimi and Valentine M. 

Moghadam (2006:5) menyatakan bahwa. In addition to facing political 

pressure for reform, countries are dealing with economic changes that are 

creating an impetus for women to become more active outside the home. 

As the region's cost of living rises rapidly, families are increasingly forced 

to depend on the additional income that female family members can 

provide. 
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Keaktifan perempuan dalam komunitas dan pemerintahan sampai 

saat ini sudah mengalami banyak peningkatan. Ada beberapa figur 

perempuan yang sudah menunjukkan bahwa perempuan di daerah telah 

mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan melalui 

partisipasinya dalam bidang politik dan pemerintahan. Berdasarkan hasil 

wawancara diketahui juga bahwa tahun 2017 partisipasi dari perempuan 

dalam pemilihan Kepala Desa pada 5 Desa yang ada di Distrik 

Naukenjerau berhasil dipilih 2 orang perempuan untuk menjadi Kepala 

Desa yang akan dilantik pada tahun 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam bidang pendidikan, kesehatan 

dan kesejahteraan, kaum perempuan memiliki andil besar, kaum 

perempuan merupakan kunci dari upaya menciptakan keterlibatan dalam 

proses pembangunan Desa. Untuk kegiatan pendidikan misalnya, 

perempuan lebih memfokuskan pada pemberian pendidikan kepada anak- 

anak dan kaum perempuan itu sendiri, seperti yang diutarakan dalam hasil 

wawancara bahwa para ibu dan kaum perempuan di desa-desa 

memfokuskan pendidikan bagi anak-anaknya. 

 
3. Pengawasan dan Pemantauan 

Masyarakat Desa pada umumnya terlibat aktif dalam hal 

pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana 

masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada 

Pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan. 

Masyarakat Desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil kerja 

serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan. 

Mengacu pada ketentuan bahwa SKPD mengawasi program Dana 

Desa untuk Kabupaten Merauke mengalami kesulitan, mengingat 179 

jumlah Desa yang ada di Kabupaten Merauke, dengan demikian jumlah 

aparat yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan tidak mencukupi. Untuk 

itu sesuai dengan Kemendes Pasal 12 Permendes 21 Tahun 2015 bahwa 

Bupati menunjuk dan membentuk satu surat keputusan (SK) yang 

menunjuk masing-masing distrik sebagai penanggung jawab untuk 

mengawasi desa-desa mereka, walaupun demikian aparat di Distrik 

Naukenjerai hanya 11 orang dan tidak semua aparat tinggal di Distrik 
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Naukenjerai, kebanyakan dari mereka tinggal di Kota Merauke sehingga 

kemampuan untuk melakukan pemantauan sangat terbatas. 

Hasil pengamatan di lapangan sering kali uang Dana Desa tidak 

disimpan dengan baik karena di Distrik atau Desa tersebut belum tersedia 

bank pembantu, dengan demikian uang hasil pencairan langsung disimpan 

oleh Kepala Desa, bukan oleh bendahara, yang mana dengan model 

penyimpanan uang seperti ini, dana lebih sering digunakan untuk 

kepentingan pribadi, dan dengan edukasi Kepala Desa saat, kemampuan 

administrasi yang lemah dan pertanggung jawabannya hanya sebatas nota. 

Hasil temuan penelitian bahwa dengan tidak digunakan 

SISKEUDES maka pelaporan yang dibuat secara manual, dan 

menimbulkan penyalahgunaan anggaran dengan sengaja ditulis dengan 

penjumlahan yang salah. Anggaran yang diusulkan juga dibuat berulang 

kali, anggaran biaya angkut barang dari kota kabupaten ke desa sering kali 

dimanipulasi dengan cara pembelian barang yang seharusnya dilakukan 

satu kali tetapi dialihkan pada tanggal yang terpisah agar biaya transportasi 

tersebut menjadi mahal karena menjadi biaya yang dicatat dua kali atau 

lebih. 

 
4. Tahap Evaluasi Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat 

adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan- 

jalan di lingkungan Desa, bangunan-bangunan penunjang pendidikan, 

kesehatan dan gedung serba guna. Penilaian hasil pembangunan ini 

bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat 

Desa dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan Desa. 

Hasil penelitian menunjukkan pembangunan desa dari beberapa 

proyek yang tidak dikerjakan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan 

adanya monopoli kerja yang dilaksanakan hanya oleh Kepala Kampung, 

sehingga partisipasi masyarakat pada tahap implementasi, evaluasi, dan 

pemanfaatan masih rendah, terlihat dari pembangunan infrastruktur desa 

yang mengalami kerusakan atau tidak terawat, dan kegiatan pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah kurang perhatian sehingga 

membuat antusiasme masyarakat menurun. 
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5. KESIMPULAN & SARAN 

Bertolak dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 

dalam program pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat desa masih 

rendah hal ini ditandai dengan tersisanya Dana Desa yang belum terserap 

dan adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Selain 

itu proses pengawasan dan pemantauan serta evaluasi belum dilaksanakan 

secara baik sehingga output dari Program Dana Desa yang bertujuan 

memberdayakan masyarakat desa belum berdampak secara signifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Proses pemberdayaan belum berjalan dengan baik disebabkan 

masyarakat masih melaksanakan kegiatan dengan cara mereka sendiri, 

namun partisipasi perempuan dalam pemberdayaan telah mengalami 

peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, Hasil penelitian menunjukkan 

proses pendampingan dari aparat dan partisipasi masyarakat pada tahap 

implementasi, evaluasi, dan pemanfaatan masih rendah, terlihat dari 

antusiasme masyarakat yang rendah dan infrastruktur yang rusak. 

Pada tahap perencanaan disarankan bagi Pemerintah Desa, agar 

mengetahui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa setempat, 

membuat undangan secara resmi kepada masyarakat melalui tokoh 

tersebut, Pemerintah Desa sebaiknya mengadakan rapat pengusulan 

program dahulu sebelum mengadakan rapat penetapan program. 

Pada tahapan pelaksanaan berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan membangun interaksi dengan masyarakat, secara aktif turut serta 

dalam pelaksanaan program dan menampung masukan dari masyarakat. 

Dalam tahapan pengawasan Pemerintah Desa sebaiknya 

menyediakan wadah resmi untuk menampung aspirasi masyarakat dan 

secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat terkait hasil pengawasan 

yang dilakukan. 

Dalam evaluasi Pemerintah Desa perlu lebih transparan dalam 

penggunaan dana dalam pembangunan dan secara aktif melaporkan hasil 

kerja/program kepada masyarakat. 

Pelaksanaan Permendes 21 Tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah, 

belum optimal dalam hal pengawasan optimal dalam hal pengawasan 

keuangan, proses pendampingan dan kesesuaian proyek prioritas yang 

ditargetkan. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah menjelaskan pemberdayaan partisipasi perempuan 

dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang ada di Kabupaten 

Merauke. 

Fokus penelitian ini bagaimana partisipasi dan potensi ekonomi yang dapat 

dikembangkan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data, 

wawancara dengan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, penyuling minyak kayu 

putih, petugas instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Merauke, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke dan melakukan 

diskusi dengan beberapa stakeholder. 

Hasil Penelitian: Program partisipasi dan pemberdayaan perempuan di 

kabupaten Merauke belum berkembang. Potensi daerah yang dapat dikembangkan 

dengan memanfaatkan partisipasi perempuan adalah pengembangan Potensi 

Unggulan Berbasis Budaya yang menghasilkan kerajinan Noken, Pengembangan 

Potensi Kampung pariwisata. Pengembangan potensi hasil hutan non kayu, 

Potensi ekologi dan Hasil Pertanian / perkebunan. 

Kata Kunci: Empowerment, partisipasi perempuan lokal, Potensi unggulan 

budaya, pariwisata kampung, hasil hutan non kayu, potensi ekologi dan hasil 

pertanian/ perkebunan 

Cite this Article: Alexander Phuk Tjilen, Samel Watina Ririhena and Fenty Y. 

Manuhutu, Local Community Empowerment in Implementation of Village Fund 

Program in District Naukenjerai of Merauke Regency, International Journal of 

Mechanical Engineering and Technology, 10(01), 2019, pp.633–642 

 

 
1. INTRODUCTION 

Partisipasi perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator 

meningkatnya kesejahteraan, dengan angka partisipasi yang tinggi akan 

menghasilkan perbaikan ekonomi suatu daerah. Potensi perempuan untuk 

dikembangkan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki, dengan 

membicarakan perekonomian tentu saja membicarakan perempuan juga. 

Dimana perempuan merupakan agent of development yang perannya 

sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian. 

Pada saat ini perempuan merupakan kaum yang terdidik, memiliki 

hak-hak yang sama dengan lelaki, bebas untuk bekerja selain sebagai ibu 

rumah tangga serta menghasilkan pendapatan yang mandiri, hal ini 

merupakan tanda dari kesejahteraan rumah tangga lebih meningkat. 
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Adanya program dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan yang 

melibatkan peran perempuan dan anak dilakukan secara holistik, 

terintegrasi, dan guna mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Program Pemerintah partisipasi perempuan dapat meningkatkan 

ekonomi di mana perempuan lebih dari laki-laki, dan perempuan dapat 

melakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan 

perempuan, maka diperlukan pemberdayaan perempuan dengan 

mengadakan berbagai pelatihan dan bimbingan kegiatan Balai dalam 

rangka menciptakan diri sendiri bergantungan di antara wanita. Dalam 

pemberdayaan perempuan dapat melaksanakan berbagai program 

pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

pendidikan, maupun yang lain. Hal itu, membantu perempuan untuk 

mengembangkan potensi mereka serta mendorong perubahan ekonomi dan 

sosial dalam masyarakat. Pada tahun 2016 masih dijumpai kesenjangan 

pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, hal ini nampak 

dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang masih berada di 

angka 92.74. 

Meskipun berada di atas rata-rata dunia tetapi masih saja percepatan 

pembangunan untuk perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki- 

laki. (Kemen PP dan PA, 2016). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

merupakan gambaran partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi 

dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, 

meskipun trennya terus naik tetapi dari indikator kompositnya nilainya 

stagnan. 

Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk 

memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga 

mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan 

berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup. 

Sementara dalam perspektif Pembangunan Manusia Indonesia yang 

diukur berdasarkan Human Development Index (HDI) pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar 

hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, 

berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 
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kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Hasil capaian Negara 

Indonesia menurut Biro Pusat Statistik 2016 menyatakan berada di level 

menengah capaian HDI 70.18 yang berarti status pembangunan manusia di 

Indonesia meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” 

Hasil pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki 

merupakan hal yang umum terjadi. Walaupun upaya pemberdayaan 

perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun 

belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang Politik dan 

ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih 

adanya dikotomi antara ruang publik dan Privat yang membatasi peran 

perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, 

perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi m maupun 

sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang 

didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). 

Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam 

berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga 

pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat 

ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, 

ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses 

keuangan. 

Kegiatan perempuan dalam keluarga menjadi tidak terbatas dalam 

proses sosialisasi dan reproduksi saja, namun juga melakukan kegiatan 

ekonomi bersama dengan laki-laki di luar rumah tangga. Perempuan dalam 

membantu suami bekerja, terjun mencari nafkah meskipun harus tetap 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 

Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan peranan yang besar 

perempuan etnik Papua dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

namun secara umum masih terdapat berbagai kendala yang antara lain 

disebabkan oleh kondisi perempuan masih kurang dalam memperoleh 

kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan pertanian. 

Dari jumlah total tenaga kerja, perempuan umumnya bekerja di 

sektor informal dengan persentase terbesar di sektor pertanian, 

perkebunan, dan perikanan sebesar 28 persen, diikuti oleh sektor 

perdagangan skala besar dan kecil sebesar 23 persen. Data Sakernas 2016 

menunjukkan meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang 
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sama, namun upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan laki- 

laki. 

Secara umum perempuan yang bekerja di sektor informal masih 

menghadapi berbagai kendala, diantaranya terbatasnya akses sumber daya 

keuangan dan modal, akses untuk mendapatkan informasi tentang produk 

atau pasar, dan akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan 

peningkatan kapasitas produk. Padahal peran perempuan dalam 

pembangunan ekonomi telah memberikan dampak besar. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, Index Pemberdayaan  Gender 

untuk Propinsi papua mencapai 63,69 sedang untuk kabupaten Merauke 

mencapai 60, 88, hasil ini cukup memuaskan bila dibandingkan dengan 

hasil capaian rata-rata seluruh Indonesia 70.83. 

Perkembangan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia, 

hampir 70 persen dikelola oleh perempuan tidak dapat disangkal kebijakan 

pengembangan yang telah dijalankan sejak 2016 telah menyentuh lebih 

dari 3000 industri rumah tangga perempuan di 21 Kabupaten. 

Perkembangan data Indeks Pembangunan Gender (GDI) Indonesia 

adalah 92,6 sedangkan GDI dunia rata-rata adalah 93,8. Dengan jumlah 

tersebut, Indonesia menempati posisi ke-enam dari semua negara ASEAN. 

Pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) untuk 

mengevaluasi program-program pemberdayaan gender, dengan rata-rata 

GEI Indonesia selama 2010-2016 sebesar 70,10. 

Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender sejak 2010 hingga 2016 

terus meningkat setiap tahunnya, namun fakta kesenjangan antara laki-laki 

dan perempuan di Indonesia masih ada. Mereka telah menerima fasilitas, 

seperti pelatihan teknis dan bantuan peralatan produksi. Hasil evaluasi 

yang telah dilakukan pada 2018, sejumlah pelaku perempuan mengaku 

memperoleh banyak manfaat karena dapat meningkatkan pendapatan 

untuk membantu perekonomian keluarga. (Kemenpppa, 2018). 

Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor 

people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold 

accountable institutions that affect their lives (Narayan. 2002). Hal sama 

juga dialami pemerintah Propinsi Papua bahwa dengan penerimaan 

fasilitas keterlibatan perempuan etnik Papua penunjukkan partisipasi 

keterlibatan aktifnya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga (domestic) 
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dan melakukan pekerjaan mencari nafkah (public) yang diperlukan demi 

kesejahteraan keluarga atau rumah tangga dan masyarakat (Palit, 2017). 

Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan etnis Papua dimulai 

dengan situasi yang menyadari masalah yang dihadapi dan berusaha 

mencari jalan keluar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

mereka. Perempuan etnis Papua sebagai individu pada dasarnya dilahirkan 

dengan kekuasaan atau kekuasaan, tetapi kekuatan ukuran yang berbeda 

antara satu individu dengan individu lain. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait 

antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, kekayaan, dan posisi. 

Secara umum perempuan di Papua dalam pengambilan keputusan rumah 

tangga (66,7%) memiliki status tinggi karena tidak hanya sebagai istri atau 

ibu rumah tangga saja, tetapi juga diakui sebagai mitra suami, bahkan 

sebagai tokoh masyarakat. 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, untuk menjelaskan pemberdayaan partisipasi 

perempuan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang  

ada di Kabupaten Merauke. 

 
Metode Penelitian dan lokasi Penelitian 

Penggunaan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan melalui observasi dan interview. Data sekunder dikumpulkan 

melalui dokumentasi yaitu dengan cara studi pustaka, pengumpulan 

laporan, data statistik, dan arsip-arsip. 

Wawancara dilakukan pada informan secara mendalam dengan 

informan terdiri atas Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, penyuling minyak 

kayu putih, petugas instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Merauke, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Merauke dan 

beberapa stakeholder. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke terletak di 

wilayah paling Timur Indonesia yang di bagian utara berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur 

berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat 
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berbatasan dengan Laut Arafura. Secara Geografis wilayah 45.071 Km2 

terletak di bagian Selatan Provinsi Papua, memiliki panjang garis pantai 

350 Km dan panjang sungai 770 Km serta memiliki rawa seluas 1.425.000 

ha. 

 
2. FINDING AND DISCUSTION 

A. Partisipasi Perempuan 

Terdapat banyak pendapat yang menjelaskan makna partisipasi, 

secara singkat Sjafari (2012) menjelaskan makna partisipasi adalah 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan; Keterlibatan dalam 

pengawasan: Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan 

penghargaan; Partisipasi sebagai proses pemberdayaan (empowerment); 

Partisipasi bermakna kerja partnership; Partisipasi sebagai akibat dari 

pengaruh stakeholder menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan 

dan penggunaan resource. 

Sektor publik di negara-negara berkembang sering tidak mampu 

menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur untuk for the rural poor. 

Participation taps community resources for better development. It attempts 

to reduce the gap between governments and people (Meshack. 2004.) 

Partisipasi ini diharapkan dari seluruh masyarakat, yang mana partisipasi 

perempuan termasuk di dalamnya. 

Bentuk aktivitas perempuan sangatlah penting dalam bidang sosial, 

ekonomi, dan ekologi. Sebagai penggerak dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, dengan perempuan ini potensial dapat digunakan 

dalam proses pemulihan ekonomi yang masih diselubungi berbagai unsur 

ini. Selain perempuan sangat potensial dan memiliki kontribusi dalam 

bidang usaha kecil, menengah dan koperasi, kedua perempuan dirujuk 

sebagai bisnis, manajer, pengawas/asisten, serta buruh, walaupun tentunya 

mereka terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme. 

Perempuan sukses didukung oleh kekuatan perempuan yang adalah 

faktor dominan dalam keberhasilan mereka sebagai orang-orang bisnis, 

jujur, lebih setia, ulet, pasien, menyeluruh, hati-hati, serius, berani, berani, 

berisiko, tidak mudah menyerah, memiliki semangat bisnis atau usaha 

kewirausahaan, kemauan, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, 

membuka, bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu menjaga nama baik, 
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tidak egois, disiplin dalam administrasi dan manajemen keuangan, mana 

keuntungan ini harus selalu dijaga dan dikembangkan. 

Sebagai pembentukan kemampuan perempuan yang ada dalam 

berbagai pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak 

bisa dilakukan oleh perempuan seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Dan 

kualitas kerja tidak lebih rendah daripada laki-laki, tetapi pekerjaan 

membutuhkan kerja fisik yang besar, seperti pelabuhan, tetapi ada 

pekerjaan yang lebih tepat untuk perempuan karena mereka menuntut lebih 

feminitas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang perbedaan 

antara pria dan wanita. 

Suatu kenyataan bahwa dewasa ini keikut-sertaan perempuan dalam 

mencapai tujuan pembangunan sangat diharapkan. Berbagai peran dan 

tugas ditawarkan bagi wanita, dalam hal ini tentunya kita harus selalu 

selektif jangan sampai terkecoh sehingga lupa pada kodratnya. Dalam 

hubungan antar pribadi (pergaulan) masing-masing individu diberi 

kesempatan untuk mengembangkan pribadinya agar dapat mendekati 

sempurna. Wanita, dalam bergaul memperoleh banyak kesempatan untuk 

menghayati proses sosialisasi itu, baik sebagai subjek atau objek dalam 

kehidupan bersama. 

Keberhasilan perempuan ditunjang dari kelebihan-kelebihan 

perempuan yang merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya 

sebagai pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, 

ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil risiko, tangguh, 

tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wirausaha, kemauan 

keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan 

ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam 

Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari 

keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian 

meluas ke ruang publik. Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya ini 

sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun 

publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. 

Hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi 

kaum perempuan, yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam 

kepemilikan properti, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya 

(Puspitawati, 2013). Dengan demikian hal tersebut akan mengurangi 
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eksistensi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat, administrasi 

maupun pengelolaan keuangan, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut 

harus selalu dijaga dan dikembangkan. 

Perempuan di kabupaten Merauke menunjukkan partisipasi 

keterlibatan aktif dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan 

melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah yang dibutuhkan untuk 

kesejahteraan keluarga atau rumah tangga dan masyarakat. Kegiatan 

perempuan dalam keluarga tidak terbatas dalam proses sosialisasi dan 

reproduksi, tetapi juga melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan laki- 

laki di luar rumah tangga. Tetapi dalam kedudukan dalam keluarga laki- 

laki lebih berperan dapat pengambilan keputusan dan kegiatan untuk 

berburu binatang di hutan, sedang perempuan lebih berperan dalam bidang 

mencari ikan dan bercocok tanam. 

Partisipasi perempuan dalam membantu suaminya untuk bekerja, 

mencari nafkah meskipun harus tetap bekerja pada pekerjaan rumah 

tangga. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan peran perempuan dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi secara umum masih ada 

berbagai kendala antara lain disebabkan oleh kondisi perempuan petani 

masih kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan pertanian. 

Partisipasi perempuan dapat dikembangkan melalui kejelasan status 

dan peran yang lebih adil dalam pengambilan keputusan dalam keluarga 

dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui 

program kesadaran masyarakat yang berorientasi keluarga serta pelatihan 

dan pendampingan dari Pemerintah agar partisipasi perempuan akan 

semakin meningkat. 

 
B. Konsep pemberdayaan ekonomi 

Penggunaan konsep pemberdayaan yang berbeda oleh berbagai 

pakar dari berbagai bidang keahlian telah menciptakan definisi 

pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilalui agar 

masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/masalah mereka 

dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka 

sendiri. Komunitas masyarakat harus memenuhi dua kondisi sosial untuk 

dapat mengalami proses pemberdayaan, yaitu anggota masyarakat harus 
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mempunyai perasaan bermasyarakat dan anggota masyarakat harus 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas tersebut. 

Perasaan bermasyarakat dipandang sebagai: (1) suatu semangat 

kebersamaan; (2) suatu perasaan akan adanya struktur kekuasaan yang bisa 

dipercaya; (3) suatu kesadaran bahwa saling manfaat timbul karena 

kebersamaan; dan (4) suatu semangat yang datang dari pengalaman 

bersama yang dijaga sebagai suatu seni, (Pahri, 2017). 

Bentuk bantuan dalam proses pemberdayaan secara umum sistem 

pemberdayaan ekonomi menurut Mardi Yatmo Hutomo meliputi 

pendekatan, misalnya: (1) bantuan modal; (2) bantuan pembangunan 

prasarana; (3) Bantuan Pendampingan (4) penguatan dan pembangunan 

kemitraan usaha; dan (5) Penguatan Kemitra Usaha (Hutomo, 2000). 

Secara umum implementasi program pemberdayaan untuk 

perempuan di Kabupaten Merauke, aspek pengembangan sumber daya 

manusia ini belum optimal. Tidak ada usaha sistematik dan rencana 

strategis untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka 

pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumber 

daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus 

mendapat penanganan yang serius. Sebab sumber daya manusia adalah 

unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat. 

Mencermati konsep tersebut dalam implementasi konsep 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten merauke tidak dapat disangkal 

bahwa seni dan budaya saat ini masih sangat kental terutama dalam peran 

dan kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga perlu didorong bentuk 

partisipasi perempuan dan pentingnya mendorong keterlibatan laki-laki 

melalui setiap tahapan kegiatan usaha home industri baik sejak kegiatan 

hulu sampai hilir. 

Di dalam proses produksi, pemberdayaan ekonomi perempuan 

hendaknya juga dimulai pada tahapan pertama kegiatan agar perempuan 

mempunyai kemampuan bersaing dalam berprestasi misalnya dalam 

memelihara rumah tangganya, situasi lingkungan keluarga dan 

keberhasilan usahanya seperti masyarakat pendatang serta dalam 

melalukan kegiatan atau tugas yang diberikan oleh pendampingnya. 

Pendamping dari perorangan atau lembaga masyarakat harus 

diciptakan atau direkrut dari masyarakat yang berasal dari satu suku atau 



78 

 

 

 

memanfaatkan kepala suku dan pemuka agama. Disamping itu diperlukan 

pula mentor serta tenaga pelatihan home Industri. 

 
C. Potensi Unggulan Lokal 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak 

permasalahan pembangunan. Beberapa yang sering mencuat diantaranya 

kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran sangat terkait 

dengan rendahnya jumlah peluang kerja di perkotaan akibat urbanisasi 

besar-besaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang 

melimpah di per- desaan. Dalam mengurangi tingkat pengangguran 

penduduk usia kerja di Indonesia, diperlukan pembekalan keterampilan 

yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di 

perdesaan yang selama ini belum sempat terolah. Berbagai macam 

pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka  untuk 

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut. 

a. Potensi Unggulan Berbasis Budaya 

Masyarakat perkampungan lokal di Kabupaten Merauke 

mempunyai potensi kearifan lokal yang mampu untuk menghasilkan 

produk yang spesifik, hal ini dilaksanakan dengan memproduksi 

noken. Noken merupakan kerajinan tangan khas Papua berbentuk 

kantong jinjing seperti tas ransel yang terbuat dari anyaman kulit 

pohon tetapi disandarkan pada kepala. 

Bentuk Noken sangat beragam namun, noken biasa dipakai untuk 

membawa barang seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang 

belanjaan, biasa dipakai untuk membawa kebutuhan pribadi, 

penggunaan yang unik Noken dapat digunakan juga untuk 

menjinjing anak bayi dan binatang. Noken mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi, karena noken juga dipakai dalam upacara dan 

sebagai kenang-kenangan untuk tamu, dan melalui kemampuan para 

pengrajin noken adalah kaum perempuan dewasa sebagaimana 

tradisi dan budaya di Papua. Perempuan yang melakukan aktivitas 

menganyam/merajut sekaligus menjual. Seluruh aktivitas 

perempuan dalam rangka menghasilkan noken dilakukannya sebagai 

selingan dalam siklus hidupnya, (Marit, 2016). 



79 

 

 

 

Pertimbangan bahwa potensi produksi Noken ini diusulkan 

sebagai potensi unggulan lokal, dengan pertimbangan potensi 

produksi tas Noken tradisional Papua yang telah memperoleh hak 

paten seni budaya yang merupakan warisan leluhur. Perempuan 

mampu menganyam/merajut noken sambil menyusui anaknya, 

perempuan mampu menimang anaknya dalam sebuah noken sambil 

berjualan, perempuan mampu menganyam/merajut noken sambil 

menjaga barang dagangan (jualan), perempuan mampu menjual 

noken bersamaan dengan menjual hasil kebunnya. 

b. Pengembangan Potensi Kampung pariwisata 

Perkembangan wisata alam dan wisata berbasis budaya lokal, 

adalah perwujudan dari interkoneksitas ketertiban umum yang 

dilakukan secara independen oleh alam itu sendiri dalam rangka 

meningkatkan kualitas dengan ketaatan terhadap kelestarian alam 

dan nilai budaya lokal, atraksi wisata alam dan budaya. 

Pembangunan selama ini daerah yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi pariwisata lokal yang bersumber dari alam, 

sosial budaya atau ekonomi dalam rangka untuk memberikan 

sumbangan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wisata 

alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah 

satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasur. 

Dalam Taman Nasional ini, kita dapat menyaksikan kondisi alam 

asli Merauke yang merupakan perpaduan wilayah rawa dan padang 

savanna. Kemudian, hewan-hewan khas Merauke seperti rusa dan 

sejenis kanguru banyak dapat kita temukan di Taman Nasional ini. 

Keunikan dari sarang rayap “Musamus” yang mencapai tinggi 

hingga 8 meter dan banyak ditemukan di sepanjang perjalanan ke 

Sota. Kondisi alam Merauke memang berbeda dengan kondisi alam 

Papua secara umum. 

Merauke juga memiliki keragaman bahasa daerah dan potensi 

tarian adat yang dapat dikembangkan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, saat ini pengembangan pariwisata menggunakan 

community approach atau community based development. Dalam hal 

ini, masyarakat lokal yang membangun, memiliki, dan mengelola 

langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga masyarakat 
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diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi 

serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, (Sunaryo, 2013). 

Pariwisata berbasis masyarakat berfokus memperhatikan 

keterlibatan masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai pengembangan daya tarik wisata di suatu destinasi, 

dengan adanya pengembangan suatu daya tarik wisata yang 

melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan adanya pembangunan 

pariwisata berkelanjutan dalam beberapa aspek meliputi aspek 

ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Pengusulan pengembangan 

potensi wisata ini berdasarkan pertimbangan bahwa kehidupan 

masyarakat yang masih amat bergantung pada kekayaan alam, yang 

mempunyai keindahan alam yang masih alami, dan dapat 

dikembangkan tanpa merusak alam 

c. Pengembangan potensi hasil hutan non kayu 

Pengembangan hasil hutan non kayu sebagai potensi kabupaten 

Merauke dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

lokal yang dapat dikerjakan oleh perempuan. Potensi pengembangan 

hasil hutan non kayu, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 

kawasan hutan, meningkatkan devisa sektor kehutanan bukan kayu 

dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan dari 

komoditas bukan kayu (Salaka et al., 2012). 

Selain itu melalui pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 

diharapkan terjadi optimalisasi pemanfaatan sebagai alternatif 

sumber pangan, sumber bahan obat-obatan, penghasil serat, 

penghasil getah-getahan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal 

dan nasional (Wibowo, 2013). 

Luas Hutan di Kabupaten Merauke mempunyai luas lahan hutan 

4.461.166,92 Ha yang kaya dengan hasil kayu dan hasil hutan non 

kayu. Pengusulan pengembangan hasil hutan non kayu Hasil Hutan 

Bukan Kayu merupakan sumber daya hutan yang memiliki 

keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan 

masyarakat (Baharinawati, 2017) dengan pertimbangan bahwa 

Kabupaten Merauke mempunyai potensi hutan yang amat besar dan 
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memiliki hutan lindung dalam bentuk Taman Nasional Wasur 

dengan luas 412.387 Ha dengan komoditi unggulan perhutanan 

Kabupaten Merauke i kulit gambir, masoi, rotan, benih rahai dan 

benih kayu bus. 

Berdasarkan pengembangan potensi tersebut, secar umum 

perempuan dapat dilibatkan pada seluruh potensi daerah dengan 

fokus pada kegiatan yang mereka telah laksanakan selama ini seperti 

pada pengolahan minyak kayu putih, rotan, damar, dan lain 

sebagainya 

d. Potensi ekologi dan Hasil Pertanian / perkebunan 

Potensi ekologi di propinsi Papua amat melimpah hal ini 

membutuhkan tenaga kerja yang amat besar, secara umum 

masyarakat asli papua telah diberikan potensi untuk mengolah bahan 

pangan yang tersedia di hutan ulayat memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Papua memenuhi kebutuhan pangan (sagu, umbian, ikan 

di rawa, sayuran, dan buah-buahan) dengan cara meramu, serta 

berburu hewan. 

Pola pemenuhan kebutuhan hidup tersebut telah berlangsung 

secara turun temurun dalam kehidupan penduduk. Kecenderungan 

menanam tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, 

dengan pola berladang secara berpindah-pindah lokasi terdorong 

oleh pemanfaatan tanah dengan humus yang lebih baik, serta 

bertujuan menegaskan hak pemilikan lahan ulayat sebagai milik 

kelompok keret. Luas lahan pertanian yang diolah petani asli Papua 

relatif lebih rendah dibanding petani non Papua, (Turu, 2014). 

Potensi kekayaan ekologi yang berasal dari Flora dan fauna 

menjadi kelimpahan sumber makanan yang secara alami tersedia di 

bentuk lahan ini antara lain: sagu, ikan air tawar, sayuran, buah 

buahan, dan hewan (babi hutan, rusa, Kasuari, kanguru, kuskus, 

biawak dan burung cendrawasih berbagai macam burung). 

Kesesuaian lahan untuk pertanian dan perkebunan di Kabupaten 

Merauke 2.491.821,99 hektare lahan sangat potensial untuk 

dikembangkan sebagai lahan pertanian terutama tanaman pangan 

padi. Produksi beras di Merauke telah menghasilkan swasembada 
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beras untuk Kabupaten Merauke, dan menyokong kebutuhan pangan 

di Provinsi Papua. 

Selain tanaman pangan, Merauke juga terus mengembangkan 

sektor perkebunan dengan komoditas kelapa, kelapa sawit, kapas, 

tebu, karet dan jambu mete. Aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat asli Papua di kabupaten Merauke terdiri dari: (1) 

aktivitas bercocok tanam (mengolah lahan pertanian secara 

tradisional), (2) meramu hasil hutan (sagu, madu alam, rebon, ulat 

sagu, ikan), dan (3) berburu hewan (rusa, kasuari, babi, kuskus). 

Kemampuan bercocok tanam umumnya masih bersifat 

tradisional dalam mengolah lahan, dan kecenderungan menanam 

komoditas tertentu yang telah dipahami yang dijadikan kebun pun 

tidak jauh dari rumah dan kampung. Lahan tidak diolah sepanjang 

tahun, lahan kebun umumnya ditumbuhi rumput diantara tanaman 

pisang, keladi, ubi jalar, singkong, dan tanaman lainnya yang sudah 

teruji mampu tumbuh dan hidup walaupun tidak dibersihkan 

Berdasarkan potensi ekologi dan hasil pertanian terdapat 

kesulitan terbesar pada pola pendampingan agar usaha yang sudah 

dikerjakan dapat ditingkatkan untuk itu dibutuhkan dukungan dari 

berbagai sektor, misalnya dukungan dari Pemda, kecamatan atau 

bahkan pemerintah Kampung desa. Bagaimanapun juga potensi 

tersebut harus di eksplorasi sedemikian rupa agar mengurangi atau 

menghapus mindset masyarakat ter- utama kaum perempuan untuk 

bersabar ketika menghasilkan keuntungan dengan usaha produksi 

yang mereka hasilkan berdasarkan pengolahan ekologi dan hasil 

pertanian/perkebunan yang berbasis kearifan lokal. 

 
3. KESIMPULAN 

1) Program pemberdayaan dan aspek partisipasi perempuan di 

Kabupaten Merauke, dalam pengembangan sumber daya manusia 

ini belum optimal. Belum ada usaha sistematik dan rencana strategis 

untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka 

pengembangan ekonomi rakyat. Implementasi konsep partisipasi 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten merauke sewajarnya 
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diarahkan pada seni dan budaya dengan mengangkat potensi 

masyarakat lokal. 

2) Pengembangan potensi daerah dengan memanfaatkan partisipasi 

perempuan dapat dilaksanakan Mengembangkan Potensi Unggulan 

Berbasis Budaya, Pengembangan Potensi Kampung Pariwisata, 

Pengembangan Potensi Hasil Hutan Non Kayu, Dan Potensi 

Ekologi Dan Hasil Pertanian/Perkebunan. 
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Abstrak 

Latar belakang penelitian adalah keberadaan begitu banyaknya investor 

yang masuk di Kabupaten Merauke dengan memanfaatkan lahan yang menjadi 

hak milik ulayat masyarakat lokal, jelas menimbulkan persoalan, masalah yang 

timbul adalah 1) Bagaimana perusahaan menjalankan CSR agar dapat diterima 

oleh masyarakat lokal? 2) Bagaimana model CSR yang sesuai untuk dijalankan 

oleh investor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal di Kabupaten 

Merauke? 

Tujuan penelitian adalah 1) Menggali secara mendalam bagaimana peran 

swasta yang terlibat dalam program MIFEE khususnya yang berinvestasi pada 

perusahaan kelapa sawit menjalankan program CSR dengan melibatkan 

masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. 2) Menentukan model program CSR yang 

tepat yang sesuai dengan budaya masyarakat Papua, sehingga terciptanya 

hubungan yang saling menguntungkan terutama pemberdayaan yang mengarah 

pada peningkatan ekonomi masyarakat. 

Target penelitian adalah sebagai bahan evaluasi pemerintah tentang 
kebijakan CSR yang harus dijalankan oleh investor dapat menciptakan suatu 

model implementasi CSR yang sesuai untuk masyarakat asli Papua. 

Urgensi kegiatan adalah mengkaji lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang berhubungan dengan program CSR, terutama di Kabupaten 

Merauke. Hal ini sejalan dengan RIP Universitas Musamus yang berhubungan 

dengan kajian kebijakan pembangunan dalam perencanaan dan perumusan 

pengembangan model kebijakan dan manajemen pelayanan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data 

dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh 

mailto:alexander@unmus.ac.id
mailto:ririhena@unmus.ac.id
mailto:inezcara@gmail.com
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dikumpulkan dideskripsikan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk 

merumuskan model pemberdayaan ekonomi. 

Kata Kunci: CSR, MIFEE, Implementasi Program, Peningkatan Pendapatan, 

Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

 

 

 

 
A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Merauke Integrated Food Estate and Energy (MIFEE) diluncurkan 

secara resmi oleh Menteri Pertanian Tanggal 11 Agustus 2010 di  

Kampung Sirapu, Distrik Kurik, Merauke. MIFEE pada awalnya 

merupakan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam bentuk 

proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) dengan mengagas 

pertanian padi dalam skala besar, yang dikaitkan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Papua tahun 2006-2011. 

Pemerintah pusat mendukung program ini dan mengeluarkan 

kebijakan regulasi dengan menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) dan adanya 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 

yang menempatkan Papua sebagai kawasan andalan dengan unggulan di 

sektor pertanian, dengan tujuan yang ingin dicapai melalui MIFEE adalah 

mengatasi masalah krisis pangan dan energi, sekaligus sebagai upaya 

untuk penghematan dan penghasilan devisa (Zakaria dkk, 2011). 

Usulan alokasi lahan oleh Pemda Merauke untuk program MIFE 

sebesar 1.283.000 ha atau sebesar 28,5% dari total luas keseluruhan 

4.500.000 ha, namun realisasinya untuk tahap awal lahan yang diizinkan 

untuk MIFEE sebesar 552.000 ha atau sebesar 12,3 % dari total luas 

keseluruhan (meraukepos.com, 15 Februari 2011). Dari sisi perizinan 

usaha, dikutip dari data Badan Promosi dan Investasi Daerah (BAPINDA) 

sejak ide Program MIFEE dicetuskan tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010, terjadi peningkatan dari sisi izin usaha. 

Pada tahun 2006, hanya ada satu izin perusahaan, dan meningkat 

menjadi tujuh izin perusahaan setiap tahunnya pada tahun 2007, 2008 dan 

2009 dan tahun 2010 meningkat lagi sebanyak 10 izin tambahan (Zakaria 

dkk, 2011). MIFEE akan diselenggarakan oleh BUMN (Badan Usaha 
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Milik Negara) dan BUMP (Badan Usaha Milik Petani), dengan melibatkan 

swasta besar melalui keterlibatan stakeholders melalui pola kemitraan 

yang menguntungkan. Program ini juga akan diupayakan melalui upaya 

link and match di bidang sumber daya manusia dan inovasi teknologi 

(Zakaria dkk, 2011). Apabila pelaksanaan MIFEE berjalan lancar 

diramalkan PDRB per kapita per tahun mencapai Rp. 124,2 juta per 

kapita/tahun (Zakaria dkk, 2011). Sebagai perbandingan tahun 2007, 

PDRB per kapita/tahun berdasarkan harga berlaku Kabupaten Merauke 

sebesar Rp. 13,5 juta (papua.bps.go.id). 

Payung hukum bagi investor yang mengatur investasi pangan skala 

luas dalam hal ini adalah food estate yang dituangkan dalam Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008- 

2009 yang bersifat prioritas serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor 

Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Konsep food estate sendiri merupakan konsep pengembangan 

produksi pangan yang akan dilakukan di Indonesia yaitu dengan 

mengintegrasi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam satu kawasan 

lahan yang sangat luas. Harapannya hasil dari produksi lahan food estate 

dapat menjadi pasokan negara sebagai bentuk ketahanan pangan nasional. 

Catatan yang harus dicermati bahwa luasnya lahan yang digunakan sebagai 

proyek food estate tidak mungkin dikerjakan oleh kalangan petani 

sehingga jelas hal ini membutuhkan pengelola yang rencanakan akan 

diberikan kepada perusahaan industri. 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Merauke tahun 

2015 bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan 

sawit difokuskan pada lokasi Distrik Muting, Elikobel dan Mbuti, dengan 

total lahan yang telah digunakan untuk penanaman sebanyak 30.000 ha. 

Perusahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Daftar Perusahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten 

Merauke 
 

Perusahaan Yang Telah Panen Perusahaan Yang Siap Panen 

PT. Dongeng Prabawa PT. Berkat Cipta Abadi 

PT. Bia Inti Agrindo PT. Agri Prima Cipta Persada 

Perusahaan Yang Dalam Penanaman PT. Ageri Prima Persada Mulia 
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PT. Inter Mulia PT. Inter Nusa Jaya Sejahtera 

PT. PAL  

Sumber: Data olah Dinas Perkebunan Kab. Merauke, 2015 

 
Bidang kegiatan yang diarahkan oleh Dinas Perkebunan sesuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang CSR diarahkan untuk 

bidang perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, 

sarana prasarana dan lingkungan hidup. 

Berdasarkan realita yang ada, program MIFEE menyimpan potensi 

konflik dengan masyarakat adat pemangku hak ulayat atas tanah tersebut. 

Untuk menghindarinya, pembukaan lahan tanah ulayat untuk perkebunan 

dan MIFEE harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan bahwa perusahaan harus membayar hak 

ulayat kepada pemilik hak ulayat yang tidak sedikit. Keluhan akibat 

kehadiran MIFEE yang semakin meminggirkan peran dan habitat 

masyarakat adat setempat, memunculkan juga protes dari 27 LSM yang 

meminta penutupan MIFEE kepada PBB (CERD) bila tidak ditanggapi 

secara serius oleh pemerintah (kompas.com, 26 Juli 2013). 

Melihat kondisi Merauke dan target pencapaian keberhasilan 

program MIFEE yang sangat tinggi, menimbulkan permasalahan 

diantaranya penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran 

lingkungan hidup, penghancuran perekonomian masyarakat lokal, dan 

pengingkaran eksistensi penduduk yang kemudian memunculkan 

pertanyaan apakah program MIFEE dapat diterima oleh masyarakat lokal 

di Kabupaten merauke. Untuk mengatasi berbagai konflik yang ada, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat lokal melalui program CSR. 

Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah seyogianya 

menjembatani kepentingan investor dan kepentingan masyarakat lokal 

melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam Pasal 15 huruf b 

menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung 

jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk 

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. 
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Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4756); yang menyatakan bahwa, perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungannya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan 

kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menggali secara mendalam bagaimana peran swasta yang terlibat 

dalam program MIFEE khususnya yang berinvestasi pada 

perusahaan kelapa sawit menjalankan program CSR dengan 

melibatkan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. 

2. Menentukan model program CSR yang tepat yang sesuai dengan 

budaya masyarakat papua, sehingga terciptanya hubungan yang 

saling menguntungkan terutama pemberdayaan yang mengarah pada 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

 
C. Urgensi Penelitian 

Pelaksanaan program MIFEE yang dimulai dari tahun 2010 sampai saat 

ini, khusus yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebanyak 8 

(delapan) investor dengan berbagai hambatan baik minimnya sarana 

prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan seperti jalan jembatan, 

listrik, air (pengairan) terdapat juga hambatan untuk mengurus hak ulayat 

pemanfaatan lahan walaupun sudah memperoleh izin dari pemerintah, hal 

ini dibuktikan oleh berbagai penolakan dari pemilik hak ulayat adat dan 

kemajuan perkembangan investasi yang berjalan lamban. 

 
D. Metode Penelitian 

Kajian ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Masing-masing adalah (1) Kajian kepustakaan dan analisis isi (content 
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anylisis); (2) Wawancara mendalam (perseorangan); (3) Focus Group 

Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah yang melibatkan tokoh- 

tokoh masyarakat (perwakilan gereja/agama, suku, dan NGO), dan 

aparatur pemerintah yang peduli; (4) Observasi yang mendetail juga 

dilakukan pada desa-desa / distrik yang mempunyai hubungan langsung 

dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan masyarakat. 

 
E. Diskusi 

1. Program MIFEE 

Program MIFFE berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tahun 

2010 tentang Pengembangan Merauke Integrated Food Estate dan Energy 

di Kabupaten Merauke adalah pengembangan produksi pangan, 

peternakan, dan perikanan yang berada di kawasan lahan yang luas. Pada 

tahap awal ini fokus utama pada Food Estate. 

Tujuan MIFEE berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah: 

1. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani 

2. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja 

3. Terpentiknya inti plasma atau pengusaha/investor dengan petani 

4. Pengembangan industri dan manufakturingnya 

5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi 

6. Perluasan lahan dengan mekanisasi 

7. Mempermudah plasma untuk memperoleh saprodi 

8. Adanya jaminan pasar 

Pelaksanaan program MIFEE dimulai tahun 2010 dan berakhir 

2030. Lokasi lahan MIFEE berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah 

meliputi: Distrik Kimaam, Okaba, Nguti, Jagebob, Tanah Miring, Animha 

dan Muting. Tanaman pangan yang akan dikembangkan adalah padi, 

jagung, kedelai, sorgum, gandum, sayuran dan buah buahan. Bidang 

peternakan yang akan dikembangkan adalah ayam, sapi, kerbau, kelinci, 

burung puyuh. Bidang perkebunan terdiri dari tebu, kelapa sawit dan sagu. 

Bidang perikanan terdiri dari perikanan darat dan pengolahan ikan. 

Lahan yang digunakan untuk program MIFEE adalah Areal 

Penggunaan Lahan (APL) seluas 1 juta Ha. Penanganan MIFEE dibagi 

menjadi cluster. Tiap cluster 200.000 ha terdiri dari 40 cluster. Lahan yang 
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merupakan hak ulayat tidak diperkenankan dijual kepada investor, tetapi 

hanya dipakai sebagai hak guna usaha dan hak sewa sehingga kepemilikan 

masih tetap di tangan hak ulayat dalam jangka waktu tertentu yang 

disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemerintah 

Kabupaten. 

Dalam mengembangkan MIFEE, maka investor wajib melibatkan 

petani setempat. Investor bermitra dengan petani melalui pola inti plasma. 

Keanggotaan konsorsium, terdiri dari unsur pemerintah, tenaga ahli, 

masyarakat, perguruan tinggi. 

 
2. Kesejahteraan Masyarakat 

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan  menjadi 

tiga macam, yaitu (Alberrt dan Hannel dalam Sugiarto???): 

a. Classical Utilitarian 

Teori ini menyatakan bahwa kepuasan seseorang dapat diukur 

dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang disarankan 

oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. 

Prinsip bagi individu adalah memaksimalkan kesejahteraannya. 

b. New Classical Welfare Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan fungsi 

dari semua kepuasan individu. 

c. New Contractarian Approach 

Prinsip pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju 

dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Setiap 

individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta 

tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. 

Berdasarkan pada tiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan dan 

kesenangan yang dapat diraih dalam hidupnya. Untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat 

memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang 

tersedia. Indikator kesejahteraan rakyat adalah kependudukan, kesehatan 

dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, 

perumahan, serta sosial lainnya (BPS. 2007). 
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3. Konsep CSR 

Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab 

kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga 

komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau 

statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial 

antara stakeholders. 

Konsep CSR di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, karena 

CSR sudah dikenal dan dipraktikkan sejak sekitar tahun 1970-an. Dalam 

pengertiannya yang klasik CSR masih dipersepsikan yang bersifat amal 

(charity) dari pihak pengusaha kepada masyarakat di sekitar tempat 

beroperasinya perusahaan. 

Konsep pelaksanaan CSR untuk Indonesia didasarkan pada Undang- 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4756); yang menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan 

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

melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab 

sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran. Tetapi belum dilaksanakan secara seragam dan belum ada 

petunjuk operasional yang menjadi ukuran yang baku. 

Muncul kesadaran korporat bahwa keberhasilannya dalam mencapai 

tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga 

oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Dalam hal ini telah terjadi 

perubahan hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang 

semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity 

(derma) dan phylanthrophy (kemanusiaan), kini telah memposisikan 

komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi 

korporat dan sebagai strategi CSR yang dijalankannya sebagai tolok ukur 

mencapai keberhasilan dalam menjalankan kegiatannya. 

Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility 

(CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan 

mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. 
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Philip Kotler dan Nancy Lee menyebutkan beberapa keuntungan 

yang bisa diperoleh ketika sebuah perusahaan mengintegrasikan CSR 

dalam operasi bisnis dan strategi mereka: 

1. Increase sales and market share (meningkatkan penjualan dan harga 

saham) 

2. Strengthened brand positioning (memperkuat kedudukan merk) 

3. Enhanced corporate image and clout (meningkatkan pengaruh dan 

reputasi perusahaan) 

4. Increased ability to attract, motivate, and retain employees 

(meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan 

memelihara karyawan) 

5. Decreased operating costs (menurunkan biaya operasional) 

6. Increased appeal to investors and financials analysts (meningkatkan 

daya tarik kepada investor dan analis keuangan) 

Latar belakang mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan 

tanggung jawab sosial (social responsibility) terdiri dari beragam alasan 

dalam pelaksanaannya, misalnya karena ada isu-isu pluralism, reputation, 

the demand of public opinion, dan licenses to operate. Isu-isu tersebut 

menjadi dasar bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan tanggung 

jawab sosialnya. Isu tentang reputasi menjadi bagian yang penting dalam 

pertimbangan perusahaan melakukan social responsibility. 

 
4. Program Implementasi CSR 

Sen dan Bhattacharya mengidentifikasi ada enam program pokok 

yang termasuk dalam corporate social responsibility, yaitu: 

1. Community support, antara lain dukungan pada program-program 

pendidikan, kesehatan, kesenian, dsb. 

2. Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak 

membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik 

(cacat), atau ke dalam ras-ras tertentu. 

3. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, 

insentif dan penghargaan, serta jaminan keselamatan kerja. 

4. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, 

mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang 

ramah lingkungan, dll. 
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5. Non-U.S. operations, artinya perusahaan bertanggung jawab untuk 

memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat 

kesempatan bekerja, antara lain dengan membuka pabrik di luar 

negeri (abroad operations). 

6. Product, artinya perusahaan berkewajiban untuk membuat produk 

produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset 

dan pengembangan produk secara kontinyu dan menggunakan 

kemasan yang bisa didaur ulang (recycled). 

Ernst and Young mengemukakan bahwa perusahaan memiliki empat 

tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, 

dan lingkungan. Keempat hal tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan 

bagi perusahaan untuk menetapkan program inti dalam melaksanakan CSR 

secara spesifik. Terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu: 

1. Employee Programs 

Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga 

tidak mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan 

pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian 

terhadap kesejahteraan karyawan perlu diperluas bukan hanya dari 

sisi jaminan kesehatan dan keselamatan tetapi perlu adanya 

perluasan program seperti work life balance program dan decision 

making empowerment program. 

2. Community and Broader Society 

Mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam area ini, salah 

satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya 

adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha 

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Shardlow, 

1998 dalam Ambadar, 2008). Implementasi pemberdayaan 

masyarakat melalui: proyek-proyek pembangunan yang 

memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam 

memenuhi kebutuhan. Kampanye dan aksi sosial yang 

memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh 

pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. 

3. Environtment Programs 
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Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan 

misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya 

bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; 

dan penyaluran limbah dengan baik. 

4. Reporting and Communications Programs 

Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSR 

nya melalui annual CSR report sehingga terdapat bukti riil 

partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya. 

5. Governance or Code of Conduct Programs 

Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan 

berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang 

harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, 

masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan 

yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR. Hal 

ini berarti diperlukan UU untuk mengatur CSR pada level makro 

seperti sasaran program CSR, standar penilaian keberhasilan 

program, dan koordinasi dengan pihak terkait. 

6. Stakeholder Engagement Programs 

Upaya menciptakan “effective engagement program” sebagai 

kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan 

sustainability strategy. 

7. Supplier Programs 

Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, 

komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra 

bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring 

bisnis. 

8. Customer/Product Stewardship Programs 

Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan 

jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. 

9. Shareholder Programs 

Program peningkatan “share value” bagi shareholder, karena 

shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan. 
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F. Finding 

1. CSR Perusahaan dalam Upaya Pemeliharaan Bidang 

Lingkungan 

Kegiatan CSR perusahaan di bidang lingkungan termasuk 

pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan, 

pembangunan tempat tinggal dan balai desa bagi masyarakat. 

Penggunaan lahan sebagai jalan pun tidak maksimal dikarenakan 

masyarakat tidak dibantu dengan alat transportasi dari desa ke kota, 

sehingga kegiatan CSR ini dinilai tidak maksimal. Pembangunan  balai 

desa pun tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan/pelatihan-pelatihan dari 

perusahaan untuk mengedukasi dan memperkaya masyarakat dengan 

keahlian-keahlian lain agar tidak lagi bergantung kepada hasil alam yang 

dihasilkan oleh lahan/tanah yang sekarang dipergunakan oleh perusahaan 

untuk program MIFEE. 

Penggunaan lahan berupa hutan yang begitu besar menyebabkan 

perubahan ekosistem di lingkungan tersebut, dimana pekerjaan masyarakat 

asli daerah tersebut adalah peramu yang mengambil hasil langsung dari 

hutan sebagai mata pencaharian. Perubahan ekosistem tersebut membuat 

sumber mata air alami berupa sungai dan kali mengering sehingga ikan 

dan binatang-binatang tidak memperoleh cukup air, sebagian mati, 

sebagian bermigrasi, akibatnya masyarakat setempat tidak lagi dapat 

memperoleh hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal, kasus yang 

terjadi sampai pada gizi buruk dan kelaparan yang dialami  oleh 

masyarakat setempat karena kelangkaan sumber makanan. 

 
2. CSR Perusahaan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Sosial 

Perusahaan memiliki CSR dalam bidang sosial yang mencakup 

berbagai kegiatan seperti bidang keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. 

Bidang keagamaan mencakup membangun gereja (pemeluk agama 

mayoritas di tempat perusahaan beroperasi adalah agama Katolik) dan 

memberikan bantuan kepada gereja-gereja di sekitar tempat perusahaan 

beroperasi. Bidang kesehatan mencakup pembangunan klinik dan kegiatan 

seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Posyandu, 

serta sosialisasi pencegahan penyakit menular. 
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Bidang pendidikan mencakup pembangunan sekolah dan bantuan 

terhadap sekolah-sekolah di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Namun, 

perusahaan tidak atau belum dapat memperkerjakan masyarakat lokal 

seperti kaidah yang ditulis oleh Enst and Young, untuk dapat 

memperkerjakan masyarakat lokal, perusahaan harus dibantu oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan 

pelatihan-pelatihan agar perusahaan tidak hanya menggunakan lahan 

masyarakat tetapi mendidik dan membantu masyarakat lokal untuk dapat 

menghasilkan produk dan uang dari penggunaan lahannya. 

Hasil pengamatan di lapangan, walaupun perusahaan telah 

melaksanakan kegiatan CSR di bidang sosial, dampak yang terjadi pada 

bidang lingkungan membuat kegiatan CSR di bidang sosial tidak 

maksimal; masyarakat kurang gizi dan kelaparan walaupun perusahaan 

telah memberikan program-program yang mendukung kesehatan 

masyarakat, pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai kaidah 

kesehatan, seperti makanan-makanan instan juga ikut merusak kebudayaan 

alami dalam masyarakat dan memperburuk kesehatan masyarakat. 

Pembangunan dan bantuan terhadap sekolah-sekolah tidak didukung 

dengan alat transportasi untuk membawa murid ke sekolah. 

Budaya masyarakat asli yang alami seperti bermata pencaharian 

sebagai peramu, sumber makanan yang berasal dari alam, tempat tinggal 

yang jauh dari kota, kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis 

adalah sangat berbeda dengan perusahaan yang diisi oleh orang-orang kota 

dengan pendidikan dan budaya yang lebih maju, membuat kegiatan CSR 

yang dianggap oleh perusahaan telah memenuhi standar menjadi tidak 

relevan. Pendekatan perusahaan yang tidak fundamental; mengubah pola 

pikir dan mendidik masyarakat agar terbuka terhadap ilmu pengetahuan, 

pada akhirnya tidak memberikan kemajuan yang berarti terhadap 

masyarakat lokal. 

 
3. Keterlibatan Pemerintah terhadap Kegiatan CSR Perusahaan 

Meskipun terdapat Undang-Undang Republik Indonesia yang secara 

spesifik mengatur tentang kegiatan CSR perusahaan di tempat dimana 

perusahaan itu beroperasi, namun belum ada badan yang secara khusus 

ditunjuk untuk mengevaluasi kegiatan CSR perusahaan di Indonesia. 
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Kegiatan CSR perusahaan adalah seharusnya sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang lahannya digunakan oleh perusahaan, mengingat bahwa 

setiap daerah memiliki iklim dan budaya yang berbeda, membuat 

masyarakat dari satu daerah ke daerah lain memiliki perilaku yang 

berbeda. 

Perusahaan seharusnya melakukan survei dan mempelajari 

masyarakat tersebut agar kegiatan CSR tepat sasaran, perusahaan pun 

seharusnya dibantu oleh pemerintah sebagai agen yang berpihak kepada 

masyarakat. 

Perusahaan juga tidak melakukan pelaporan hasil dan komunikasi 

yang cukup kepada masyarakat setempat seperti yang ditulis oleh Ernst 

and Young. Masyarakat lokal pun tidak didukung oleh pemerintah untuk 

memiliki badan yang dapat menampung informasi dan keluhan dari 

masyarakat tentang kegiatan CSR yang terjadi di tempat tinggal mereka, 

ataupun agen yang dapat berperan sebagai advokat atau mediator apabila 

terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang 

kegiatan CSR pun tidak secara jelas memberikan sanksi terhadap 

perusahaan yang gagal atau kurang dalam kegiatan CSR, sehingga 

kegiatan CSR perusahaan tidak secara total dilakukan. 

 
G. Conclusion and Suggestion 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah tentang 

CSR, ternyata tidak berdampak pada praktik CSR, dengan demikian 

kekuatan memaksa ada, namun belum terdapatnya sanksinya. Sebaliknya, 

komitmen dan strategi perusahaan adalah faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan praktik CSR. Implementasi CSR masih bersifat karitas 

ketimbang filantropis, dampak implementasi CSR belum memberikan 

dampak yang baik. 

Masukan yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 1) mengingat 

bahwa profesi masyarkat lokal adalah peramu dan penggunaan lahan, 

maka sebaiknya perusahaan secara terbuka melaporkan hasil kinerja 

perusahaan secara berkala dan melakukan sistem „profit share‟ kepada 

masyarakat yang belum memiliki keahlian diluar meramu, 2) perusahaan 

memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar masyakat 
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dapat memiliki kemampuan dan keahlian lain seperti bercocok tanam dan 

menjual hasil panen dengan didukung oleh sarana (transportasi) dan 

prasarana (infrastruktur) oleh perusahaan di saat lahan mata 

pencahariannya sudah tidak dapat dimaksimalkan lagi, 3) sudah saatnya 

pemerintah membentuk badan untuk mempelajari budaya masyarakat 

setempat dan mengawasi program CSR perusahaan, agar program-program 

yang dijalankan tepat sasaran dan menguntungkan bagi masyarakat 

setempat. 

Terima kasih kepada forum SGD Yayasan Santo Antonius 

 
Daftar Pustaka 

Ardhana.I.Putu Gede. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 

.http://ejournal.unud.ac.id. 

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif-Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada 

Media Group. 

Cresswel, John.2007. Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing 

Among Five Approaches. Sage Publications. 

Edi Syahputra. 2010. Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) 

Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit 

Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun) Tesis USU Repository 

© 2010. 

FAO. 1991. Participatory Monitoring and Evalution. RAPA Bangkok – 

Thailand. 51pp. 

Lestyowati, dkk. 2008. Indikator Kesejahteraan Rakyat-Welfare Indicators 

2007. Badan Pusat Statistik. 

Philip Kotler, Nancy Lee, 2005 Corporate Social Responsibility: Doing 

The Most Good for Your Company and your cause; John Wiley & 

Sons, Inc Hoboken, New Jersey. 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke: Pengembangan 

Merauke Integrated Food Estate dan Energy di Kabupaten. 

Savitri, Laksmi.2010. MIFEE untuk Kepentingan Siapa?. Bogor: SAIN 

Institut. 

http://ejournal.unud.ac.id/


117 

 

 

 

Shanker Sen & Bhattacharya, CB., Journal of Marketing Research: 

Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, 2001. 

http://wwwextenzaeps. 

Suwandi Yeremias, dkk, 2013. Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Bakri Sumatra Plantation (Tbk) Unit Jambi. Jurnal Kawistara, vol. 

3 No.2, 17 Agustus 2013, hal 117-226. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4756) 

Yosal Iriantara, Community Relations: Konsep dan Aplikasinya. 

(Bandung: Simbioda Rekatama Media, 2004). hal 49. 

Zakaria,Yando, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky.2011.MIFEE:Tak 

Terjangkau Angan Malind. Yayasan Pusaka. 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4207263269.pdf 

http://papua.bps.go.id 

http://wwwextenzaeps/
http://wwwextenzaeps/
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4207263269.pdf
http://papua.bps.go.id/


132 

 

 

 

1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018) 

 

MODEL PEMBERDAYAAN COASTAL COMMUNITY 

DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) YANG BERWAWASAN 

LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN 

DI DISTRIK MERAUKE, KABUPATEN MERAUKE. 
 

Alexander Phuk Tjilen
1
, Samel W. Ririhena

2
, Nur jalal

3,
 Leo Antonio

4
, 

Yohanes E. Teturan
5
, Welhelmina Jeujanan

6
 

1
Faculty Social Science and Politic, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia 

E-mail: alexander@unmus.ac.id 
2
Faculty Economy and business, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia 

Email: ririhena@unmus.ac.id 

 

 
Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah akan menjelaskan 1. Bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan dana Pemerintah 

Indonesia dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) di 

Kabupaten Merauke; 2) Mendapatkan model yang dapat menjelaskan faktor factor 

yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitas, 

dilakukan dengan observasi langsung, observasi literatur, pengumpulan data, 

wawancara, dan FDG dengan pihak atau lembaga yang telah terlibat Coastal 

Community Development Project (CCDP), seperti Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Merauke, dan masyarakat perikanan Merauke. 

The result of this research: 1) Model pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir yang dijalankan telah mendorong masyarakat untuk menggunakan alat 

tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 2) Faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir 

meliputi: (a) Sumber daya, (b) kemampuan (ability), (c) kemasyarakatan 

(community), (d) komitmen (commitment), (e) pasar (market) (f) inovasi 

(innovation) dan (g) Partisipasi (partisipative) 

Keywords: Coastal Community Development Project (CCDP), Wawasan 

lingkungan, Sumber daya, kemampuan (ability), kemasyarakatan (community), 
komitmen (commitment), pasar (market), inovasi (innovation), Partisipasi 

(partisipative) 

mailto:alexander@unmus.ac.id
mailto:ririhena@unmus.ac.id
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Model pemberdayaan Coastal Community Development Project (CCDP) 

yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan 

di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke 

 
Pengembangan potensi wilayah pesisir dan upaya pemanfaatan 

wilayah pesisir melalui aktivitas perikanan dan kelautan diyakini dapat 

memberikan dampak yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

dan peningkatan ekonomi suatu wilayah. Pengembangan potensi wilayah 

pesisir dipercaya karena memiliki multiplier effect yang pada gilirannya 

akan memberikan spread effect bagi tumbuhnya berbagai aktivitas 

ekonomi yang terkait, baik bagi wilayah pesisir maupun wilayah 

sekitarnya. 

Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir secara langsung dapat 

meningkatkan kontribusi penyerapan tenaga kerja dari suatu daerah yang 

minus dan tidak berkembang menjadi suatu daerah yang mempunyai nilai 

ekonomis dengan mengembangkan potensi wilayah tersebut. Peningkatan 

pendapatan masyarakat secara tidak langsung memberikan dampak 

ekonomi berupa kontribusi terhadap pengembangan perekonomian 

masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang 

berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya. 

Dampak positif dari pemberdayaan masyarkat pesisir (Tulungen, 

1998) menjelaskan coastal communities can play a larger role in coastal 

resources management than has previously been acknowledged in 

Indonesia. If communities are well trained and empowered, they can be 

transformed from coastal resource users into coastal resource managers, 

both from the perspectives of the communities and of local government , 

sejalan dengan hasil penelitian tersebut (Wahyudin, 2013) Coastal 

communities have traits or certain characteristics typical/unique. This 

property is closely associated with the nature of business in the fishery 

itself. Due to the nature of the fishing effort is strongly influenced by 

factors such as environment, season and  market, then the characteristics 

of coastal communities are also affected by these factors. 

Selain dampak positif eksploitasi sumber daya pesisir juga 

memberikan dampak negatif (Wahyudin, 2013) bahwa The more 

opportunities and increase the utilization overlap which in turn have an 
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impact on the reduction in carrying capacity of the coastal environment, 

yang mana akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. 

Penelitian tentang karakteristik pemberdayaan masyarakat local di 

Kabupaten Merauke (Tjilen, 2016) menjelaskan the Top-ups approach and 

bottom up approach that comes from the community power, Top-ups 

approach likes: (1) a revolving capital assistance; (2) the financial 

institution (3)  infrastructure development  assistance; (4)  help  mentoring 

(5) local institutional development; and (6) partnership strengthening of 

business and markets. The empowerment approach are bottom up that 

comes from the society strength of themselves can be either (1) natural 

resources (SDA), (2) human resources (HR), (3) a supportive environment, 

(4) socio-cultural and (5) public participation. 

Pengembangan potensi wilayah erat hubungannya dengan upaya 

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat umumnya perlu 

bantuan pemerintah dilaksanakan melalui “model pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan hasil kerja proses 

interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran 

implementasinya. Pada tataran ideologis konsep empowerment merupakan 

hasil interaksi antar konsep top down dan bottom up antar growth strategy 

and people centered strategy dan pada tataran implementasi interaktif akan 

terjadi lewat pertarungan antar otonomi”( Friedman, 1992), dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat yang 

mana bukan saja obyek tetapi juga sekaligus menjadi subyek bagi proses 

pemberdayaan tersebut dan juga menjadi agenda pemerintah supaya setiap 

unit yang terlibat akan terintegrasikan dalam kegiatan tersebut. 

Di samping factor social ekonomi tersebut, pemberdayaan yang 

lemah mengakibatkan, masyarakat lambat dalam menghadapi perubahan 

lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap 

perubahan ekosistem yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat ini dapat 

menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin meluas antara 

masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan 

pihak-pihak lain pada gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang 

berkepanjangan. (Sumarjo, 2010). 
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Upaya pemberdayaan pemerintah untuk masyarakat pesisir dikenal 

melalui Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir atau Coastal Community 

Development Project (CCDP) merupakan proyek kerja sama antara 

Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agriculture 

Development (IFAD), dimulai pada tahun 2013. CCDP's tujuannya adalah 

meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi keluarga yang terlibat dalam 

kegiatan perikanan / kelautan. 

Proyek ini berdurasi 5 (lima) tahun, dari 1 Januari 2013 hingga 31 

Desember 2017. Project implementation at 13 Eastern Indonesian districts: 

Merauke; Yapen; Maluku Tenggara; Ambon; Ternate; Bitung; Gorontalo 

Utara; Parepare; .Makassar; .Kupang; Lombok Barat; .Kubu Raya and 

Badung (Ginting, 2017). 

Kabupaten Merauke merupakan salah satu lokasi kegiatan proyek 

pembangunan masyarakat pesisir (coastal community development) 

Kelompok sasaran adalah masyarakat pesisir pada suatu desa/kelurahan di 

wilayah pesisir kabupaten Merauke yang mempunyai tingkat kemiskinan 

lebih dari 20% per desa/kelurahan, tetapi memiliki potensi sumber daya 

kelautan yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik potensi 

penangkapan, budidaya dan produk pengolahan, serta kurangnya informasi 

pasar dan rendahnya kuantitas produksi pengolahan yang berkualitas 

standar pasar tersebut telah berdampak pada lambatnya peluang dan upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang merupakan 

subordinasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten 

dalam merumuskan visinya senantiasa merujuk pada visi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Adapun visi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Merauke yakni "Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan 

Perikanan Secara Optimal dan Bertanggungjawab, Menjamin Peningkatan 

Produksi Kelautan dan Perikanan". 

Untuk mewujudkan visi dimaksud maka terdapat beberapa upaya 

yang harus dilaksanakan sebagaimana tergambar dalam misi Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yakni meningkatkan sistem 

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; meningkatkan 

pembinaan dan pengembangan sumber daya aparat, nelayan dan petani 
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ikan; menyediakan sarana dan prasarana pembangunan kelautan dan 

perikanan. 

 
1. URGENCY 

Pemberdayaan pada setiap daerah mempunyai ciri tersendiri, 

bergantung pada budaya, social, ekonomi dan potensi daerah itu dengan 

tidak meninggalkan tujuan utama bahwa adanya keberlanjutan usaha yang 

berwawasan lingkungan. 

Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk kabupaten Merauke perlu 

dikaji lebih mendalam mengingat, digunakan dana bentuk bantuan luar 

negeri, International Fund for Agriculture Development (IFAD), dan dana 

pemerintah dan amat terbatas. 

Tujuan penelitian ini akan menjelaskan 1. Bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan dana IFAD dan 

dana Pemerintah di Kabupaten Merauke; 2) Mendapatkan model yang 

dapat menjelaskan faktor factor yang mempengaruhi implementasi 

pemberdayaan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan 

 
2. FINDING AND DISCUSION 

1. Potensi Perikanan Pesisir Pantai 

Secara umum Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi 

dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup 

perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 

Km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km2) sebagai 

kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, 

Paruh Panjang, Cakalang dan Tenggiri). 

Sedangkan pada bagian selatan Papua masuk dalam WPP 718 yang 

mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut 

(1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan 

merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (udang, 

Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan juga Ikan Pelagis kecil 

lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan 

Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumber 

daya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. 
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Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada 

(mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat 

keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi 

sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan 

potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. 

Berbagai sumber daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di 

perairan pesisir dan Laut Papua. 

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis 

alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat 

tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya 

seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak). Sampan 

digunakan para nelayan sebagai sarana transportasi ke areal tangkap 

(fishing ground) dengan waktu tempuh selama 0,5 – 2 jam. Pada umumnya 

nelayan menggunakan perahu tanpa motor berupa perahu 

dayung/sampan/semang dan perahu motor. Kapasitas mesin motor yang 

digunakan 15 pk, 25 pk, dan 40 pk. Umumnya mesin penggerak 40 pk 

yang dimiliki oleh setiap kampung merupakan bantuan dari pemerintah. 

Namun karena harga BBM yang tinggi maka motor tersebut jarang 

digunakan. 

 
2. Permasalahan seputar pemberdayaan dan fokus program IFAD 

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk 

mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. 

Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun 

antar departemen. 

Permasalahan pemberdayaan yang dihadapi sebagai berikut: (1) 

economically, unsuccessfulness in providing an income upgrade towards 

the society; (2) psychologically, the lack of confidence and knowledge of 

tourism among the people; (3) socially, the existence of apathy by the 

people due to the lack of trust; (4) politically, the unrealized programs by 

the people due to the lack of decision making and participation. (Hidayat, 

2017). 

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari 

manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber 



138 

 

 

 

Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. 

Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial- 

budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. 

Program-program pemerintah Coastal Community Development 

Project (CCDP) mempunyai tujuan proyek adalah untuk meningkatkan 

pendapatan Rumah Tangga dari masyarakat pesisir yang menjadi 

kelompok sasaran di bidang Kelautan dan Perikanan pada wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. 

Program/methods yang di tawarkan oleh CCDP adalah 1) 

community empowerment, development and resource management on 

village participatory approach working through community groups; 2) 

District support for marine-based economic development on investments at 

the district level to support villages ; 3) Project management on national, 

district and village level, dengan program yang ditawarkan diharapkan 

dapat tercapainya program pemberdayaan dan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat pesisir pantai. 

Tujuan pemberdayaan masyarakat, mengandung arti bahwa 

masyarakat yang didampingi akan berkembang sesuai dengan program 

yang diarahkan dan pada suatu sat akan mandiri, dan ini mengandung arti 

bahwa “participation is an instrument of change that can help break the 

exclusion of subordinated people and provide them with the basis for their 

more direct involvement in development initiative” (Willems, 2009). 

Pemberdayaan juga dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan yang 

merupakan suatu bentuk kerjasama sinergis antar berbagai pihak terkait 

yang sifatnya saling mendukung, saling memperkuat dan saling 

„menghidupi‟. Bentuk kemitraan dapat dalam bentuk; kemitraan 

Pemerintah-Dunia Usaha; Kemitraan Masyarakat at-Dunia Usaha dengan 

pemanfaatan dana CSR. 

Keunggulan dalam kemitraan dengan perusahaan akan 

menghasilkan (Rakhmanissazly, 2016) the synergy between company– 

community through CSR program somehow create social establishment 

and reduce negative impact from resistant group. 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan 

kesempatan, kemauan/ motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat 

lebih akses terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya 
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untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam 

mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan 

komunitasnya. Tujuan jangka pendek pemberdayaan sebaiknya jelas 

(spesific), terukur (measurable), sederhana (relistic), sehingga merupakan 

kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk mewujudkannya 

(achievable) dalam waktu tertentu. 

Tujuan pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya 

ditetapkan sebagai tujuan dalam jangka panjang (vision). Visi yang jelas 

berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerja sama diantara 

masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, 

sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efek tif dan efisien. 

Hal ini disebabkan setiap proses pemberdayaan menuju pada suatu kondisi 

kehidupan di masa yang akan datang yang lebih jelas. 

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama 

dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak 

positif permasalahan yang sering dijumpai dalam potensi lingkungan La 

Sara, 2011, menjelaskan, in general, those degradation of coastal and 

marine ecosystems led to low income of coastal community which in turn 

have been affecting welfare, health, sanitation, education, lack of job, and 

other social problems. One of the solution is integrated coastal 

management which is an accepted management framework to address 

coastal and marine environmental problems and conflicts and to achieve, 

sustainable use of coastal resource. 

Hasil diskusi menjelaskan Penggunaan alat tangkap yang digunakan 

oleh masyarakat pesisir pantai Merauke juga umumnya masih 

menggunakan alat jaring yang sederhana, hal ini sejalan to the Ministry of 

Marine Affairs and Fisheries regulation Number 2 of 2015 about 

prohibiting the use of fishing gear hela trawl and seine nets in WPP-RI. so 

both of these fishing gear is no longer used (Statistic of Marine and 

Coastal Resourses, 2016). Dengan demikian penggunaan alat tangkap 

sederhana ini mendukung terlaksananya ekosistem dan berlangsungan 

usaha masyarakat yang dibiayai oleh IFAD. 
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3. Implementasi Program dan Penghambat  Implementasi 

Program 

Keberhasilan program tidak terlepas oleh beberapa faktor yang 

mendukung baik dari lingkungan eksternal maupun internal program itu 

sendiri. Implementasi program ini di dukung oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah: 

1) Tersedianya sumber daya atau potensi baik SDM maupun  SDA 

yang potensial untuk dikembangkan. Bagaimana komitmen 

implementor terhadap tercapainya sasaran. Hal ini tercermin dari 

kerja sama yang erat dari seluruh elemen baik Dinas yang mengagas 

program, aparat yang menjalani kegiatan tersebut dan sumber daya 

yang tersedia. 

2) Adanya keterlibatan stakeholder lain yang ikut mendukung kinerja 

implementor. Keterlibatan dapat berupa sosialisasi, pelatihan dan 

seminar dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk meningkatkan 

kinerja implementor. 

3) Partisipasi masyarakat yang aktif tidak hanya sekedar menerima 

informasi tetapi juga memberikan pendapat mengenai ide, gagasan, 

dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

ketangguhan masyarakat yang ditempuh dengan pembangunan fisik 

maupun non fisik. 

Untuk mewujudkanan tujuan-tujuan tersebut sering dalam praktik 

nya dihadapkan pada masalah-masalah berikut: 

1. Peningkatan produksi versus penetapan harga produk 

2. Peningkatan dan pencapaian target produksi versus cara tidak 

partisipatif dan berorientasi target 

3. Intervensi top down versus upaya pemberdayaan dan pengembangan 

kemandirian nelayan 

4. Penyuluhan atau pemberdayaan sebagai instrumen pemerintah 

(mengejar target produksi) versus instrumen rakyat (peningkatan 

kesejahteraan) 

5. Mengutamakan kepentingan pemerintah atau perusahaan, versus 

mengutamakan kepentingan rakyat seyogianya ditempuh solusi 

berupa proses pemberdayaan dengan pendekatan dialog, dengan 
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komunikasi konvergen dan pengembangan pola-pola kemitraan 

sinergis. 

6. Konseptual kemitraan sebagai alternatif solusi konflik melalui 

pemberdayaan kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama 

sinergis antar berbagai pihak terkait yang sifatnya saling 

mendukung, saling memperkuat dan saling „menghidupi‟. 

Menghadapi berbagai permasalahan dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan program Coastal Community Development Project (CCDP) di 

Kabupaten Merauke terjadi pada implementasinya. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi permasalahan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) 

ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan 

(2) paket proyek tidak dilengkapi dengan keterampilan yang mendukung 

(3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada 

kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek. 

Hasil diskusi menjelaskan perahu yang disediakan oleh program 

tidak sesuai dengan factor teknis dan kondisi alam, sehingga perahu 

tersebut mudah berbalik mengingat pesisir pantai merauke berhadapan 

dengan laut terbuka yang mengakibatkan ombak yang amat besar. 

Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya 

proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk 

keterampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, 

keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan 

budaya masyarakat. 

 
4. Model Faktor factor yang mempengaruhi implementasi 

pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

pemberdayaan, meliputi: (a) Sumber daya, (b) kemampuan (ability), (c) 

Lingkungan (environment), (d) komitmen (commitment), (e) pasar  

(market) dan (f) inovasi (innovation). (g) Partisipasi (partisipative) 

(diadaptasi dari Tampubolong, 2006). 
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Syarat utama untuk dapat dikembangkan suatu program, dengan 

demikian dituntut kemampuan, pemahaman terhadap kemasyarakatan, 

komitmen dan pasar yang akan menampung hasil produksi tersebut. 

Perlu dipahami bahwa semua faktor ini tidak dapat berdiri sendiri, 

tetapi harus terintegrasi dengan faktor lainnya. Modal atau aset kelompok 

tidaklah berarti apa -apa bila tidak didukung oleh komitmen atau 

kemampuan anggota dan inovasi, sebaliknya komitmen tidak berarti apa - 

apa bila modal tidak tersedia. 

Kemampuan atau keterampilan tidak berarti apa bila tidak didukung 

dengan ketersediaan modal atau pasar dan inovasi, semua itu akan berarti 

sia -sia bila masing- masing aspek tidak saling mendukung satu sama lain. 

a) Sumber daya (resources) yang dimaksud di sini adalah harta yang 

berupa potensi yang dapat dijadikan sumber daya modal, baik 

berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai modal kerja 

termasuk bagaimana akses terhadap lembaga keuangan. Besarnya 

aset yang dinilai adalah besarnya modal yang dapat 

dioperasionalisasikan dan berkaitan langsung dengan jenis usaha 

yang dikembangkan. 

Aset tidak harus selalu ketersediaan uang tunai, tetapi aset dapat 

berupa akses, jaminan atau dalam bentuk- bentuk lain yang dapat 

memperlancar pengembangan usaha yang dijalankan, kepemilikan 

aset dapat juga berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk 

dapat mengakses keperluan atau kebutuhan keuangan pada lembaga 

keuangan seperti Bank Umum, LKM, BPR, Koperasi atau lembaga 

keuangan lainnya, atau berupa bantuan dan jaminan dari pihak lain.. 

b) Kemampuan 

Salah satu ciri khas adalah adanya kelompok dan adanya 

pengembangan usaha ekonomis produktif yang diharapkan dapat 

menjadi pusat kegiatan dan sumber pendapatan. Karena itu, dalam 

rangka pengelolaan dan pengembangan usaha diperlukan adanya 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dapat 

dijadikan dasar dalam bekerja. Karena alasan yang demikian maka 

sangat wajar bila bantuan yang diberikan harus didasarkan pada 

keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki anggota. 
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Bantuan yang kurang sesuai dengan jenis keterampilan yang 

dimiliki akan menjadi sia-sia. 

Peningkatan kemampuan dapat dilaksanakan dengan mengikuti 

pelatihan bahkan ada yang sudah 4 kali, tetapi pelatihan yang diikuti 

sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan. Mereka juga 

mendapat pelatihan untuk pengembangan suatu usaha yang 

bernuansa ekonomis produktif. Mereka mengembangkan usaha 

ekonomis produktif hanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman 

semata. 

c) Lingkungan 

Konsep lingkungan harus memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan kondisi kehidupan lingkungannya dengan nilai, norma dan 

budaya masyarakat, sebaliknya bagaimana dukungan nilai dan 

norma masyarakat, bagaimana keterkaitan dengan tokoh formal dan 

informal masyarakat dan juga sebaliknya bagaimana keterkaitan 

tokoh formal dan informal masyarakat bahwa community memiliki 

mekanisme sosialisasi untuk membentuk kepribadian anggotanya 

sesuai simbol-simbol yang dimilikinya. 

Terkait dengan konsep ini, maka eksistensi dalam masyarakat 

harus terintegrasi secara utuh dengan konsep community. Kehadiran 

dalam masyarakat harus melihat secara ekologis, apakah sumber 

daya alam yang ada di wilayah tersebut mampu untuk mendukung 

jenis usaha ekonomis produktif yang dikembangkan. Sulit untuk 

dapat bertahan bila sumber-sumber tidak tersedia. Perlu 

reidentifikasi dan penilaian kebutuhan jenis usaha lain yang lebih 

sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga nanti dapat bertahan lama 

untuk jangka panjang. 

Dari pendekatan ekonomi, penduduk setempat adalah menjadi 

sasaran utama pemasaran hasil produksi yang dikembangkan. 

Karena itu, pengenalan terhadap latar belakang dan karakter 

masyarakat setempat menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, 

kehidupan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

penduduk setempat, mungkin akan dijadikan sebagai modal usaha, 

mungkin akan menjadi pendamping, dengan demikian dapat 
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diterima secara utuh oleh masyarakat dan bahkan mendapat 

dukungan dari masyarakat. 

Suatu community selalu memiliki culture atau kebiasaan- 

kebiasaan serta nilai dan norma yang disepakati bersama yang 

mengatur perilaku anggotanya. Kebiasaan ini dapat berupa aturan 

tertulis dan tidak tertulis. Secara moral semua warga dihimbau untuk 

mengikutinya, bila ada warga yang tidak mematuhinya biasanya 

akan dikucilkan. 

d) Komitmen 

Commitment merupakan unsur penting dalam kehidupan apalagi 

dalam bidang usaha. Diharapkan orang yang menjadi anggota benar- 

benar memiliki komitmen yang tinggi untuk bergabung, dan harus 

berusaha sekuat tenaga untuk memajukan dan mengembangkan 

sehingga dapat berhasil. Adanya suatu teka d yang kuat untuk 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Komitmen yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi: motivasi yang dimiliki 

anggota untuk bergabung, persepsi tentang kehidupan berkelompok, 

pemenuhan kebutuhan dan harapan anggota, dan sumber 

penghasilan utama 

e) Pasar 

Pasar yang dimaksud di sini adalah peluang yang dimiliki dalam 

memasarkan hasil usaha, bagaimana ketersediaan sumber daya yang 

dapat dimanfaatkan. Pemberdayaan selama ini kurang mempertim- 

bangkan pasar. Dari data yang ada bahwa akses terhadap pasar 

sebagian besar baru pada tingkat lingkungan dan tingkat lokal, 

hanya sebagian kecil yang sudah mencapai tingkat wilayah dan 

tingkat global. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Ini dapat 

terjadi karena tidak mempertimbangkan kondisi pasar, 

keterjangkaun pasar dan lain sebagainya. 

Pasar memiliki konsep tersendiri. Pasar perlu 

mempertimbangkan beberapa hal: (a) sasaran/konsumen, perlu 

mempelajari siapa konsumen, lapisan masyarakat ke berapa, apa 

kebutuhannya, jenis barang apa yang diperlukan, (b) mutu, 

bagaimana mutu yang harus dibuat oleh. Indikator mutu adalah 

kepuasan pelanggan. Mutu tidak selalu harus berkualitas tinggi, 
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tetapi mutu sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan 

kemampuan konsumen. (c) produksi dan keuntungan, seberapa 

banyak barang yang harus diproduksi, sehingga tidak melebihi 

permintaan pasar. Barang yang diproduksi harus mendapatkan 

keuntungan, (d) pesaing, bagaimana saingan yang ada, apakah 

mampu bersaing atau mengalahkan pesaing atau malah sebaliknya. 

Semua aspek ini harus dipertimbangkan secara masak-masak 

sebelum memilih jenis usaha produktif yang dikembangkan. 

Kemampuan untuk mempertimbangkan semua ini akan menjadi 

salah satu faktor keberhasilan, salah satu yang dapat digunakan 

adalah menggunakan jaringan kerja sama sesama anggota IFAd 

yang sudah ada, sekaligus memanfaatkan pendamping yang sudah 

terlatih. 

f) Inovasi 

Teknologi yang dimaksud adalah inovasi-inovasi yang dilakukan 

oleh dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja. Berangkat 

dari konsep ini, inovasi tidaklah selalu harus diartikan sebagai yang 

rumit dan berteknologi tinggi, tetapi sesuatu hal yang baru baik oleh 

seseorang maupun oleh suatu kelompok organisasi. “Baru” dalam 

konsep inovasi adalah sesuatu yang berbeda dari cara- cara yang 

sudah dipraktikkan sebelumnya, namun diarahkan pada hal- hal 

yang lebih praktis, produktif, simpel atau sederhana, efektif dan 

efisien dan lebih produktif. Apakah sudah melakukan inovasi dalam 

produktivitas usaha yang dikembangkan. 

Penerapan inovasi dalam masih sangat terbatas sekali, hanya 

terlihat pada bebe rapa teknik penangkapan dan pengelolaan ikan 

yang masih amat sederhana. Tentu ini tidak terlepas dari tingkat 

pendidikan anggota yang pada umumnya adalah SLTA ke bawah. 

Akibat minimnya penerapan inovasi sehingga pengembangan juga 

menjadi terbatas. Dalam pengembangan usaha, anggota hanya 

mengandalkan proses-proses manual yang sudah sangat akrab 

dengan kehidupan selama ini. Mereka sangat sulit untuk 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. 
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g) Partisipative 

Partisipasi dalam arti pemberdayaan mengandung arti pelibatan 

masyarakat dalam setiap kegiatan dalam suatu program, sehingga 

akan tercapai proses community economic empowerment local as “ 

it should start with institutional empowerment with reach form 

delegation empowerment organization, empowerment  and 

individual empowerment.” (Tjilen, 2016). 

Dalam jaringan keamanan clientelist system (Willems, 2009) 

menjelaskan participating‟ in this context does not mean that all are 

heard likewise and everyone contributes to the final decision in 

equal easure, but rather that the existing ties of solidarity are 

confirmed and safety nets are not disturbed. 

Berdasarkan pengalaman dan data yang ada, pemberdayaan 

individu akan lebih mudah untuk diterima bila melibatkan 

perempuan dengan pertimbangan jumlah tenaga kerja perempuan di 

Indonesia lebih banyak dari jumlah tenaga kerja laki-laki. 

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari partisipasi 

stakeholder dan masyarakat dan perusahaan dalam bentuk CSR 

yang dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan 

peluang, ancaman, permasalahan dan potensi sumber daya lokal 

yang ada. Adapun syarat untuk terjadi partisipasi dari stakeholders 

(Reed, 2008) Although these studies suggest that stakeholder 

participation may improve the quality of environmental decisions, 

but the quality of a decision is strongly dependant on the quality of 

the process that leads to it. 

Peluang yang dapat dikembangkan misalnya : (1) kerja sama 

dalam pemanfaatan kontribusi perusahaan dalam pembangunan 

masyarakat melalui alokasi dana CSR yang terencana dalam jangka 

menengah maupun jangka panjang, (2) memanfaatkan dana APBD 

yang tersedia dengan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan, 

dan (3) memanfaatkan keberadaan lembaga perguruan tinggi dan 

kelembagaan lembaga swadaya masyarakat melalui pengembangan 

kemitraan sinergis antara peran Pemerintah Daerah, Swasta, 

Masyarakat dan Perguruan Tinggi. 
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Dalam konteks penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang 

akhir-akhir ini cukup banyak dikembangkan, kebutuhan yang 

diangkat sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogianya 

merupakan konsensus antara pihak -pihak yang mendefinisikan 

kebutuhan yang mana kebutuhan itu melulu bermanfaat pada 

masyarakat tetapi juga bermanfaat sebagai “the synergy between 

company–community through CSR program somehow create social 

establishment and reduce negative impact from resistant group” 

(Rakhmanissazly, 2017). 

Dalam proses pemberdayaan melalui CSR seperti ini dilihat dari 

perspektif pemerintah maka tujuannya adalah tidak hanya 

meningkatkan merangsang pertumbuhan ekonomi, namun  juga 

harus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 

nelayan dan masyarakat desa (pelaku utama, pelaku usaha) tetapi 

menyangkut peran serta perusahaan dalam mengusahakan perikanan 

(agroekosistem) berkelanjutan. 

Berikut ini pemikiran yang diangkat dari pengalaman yang 

sifatnya masih perlu diuji lebih lanjut, yaitu bagaimana peran-peran 

pihak terkait dapat dikembangkan dalam kemitraan tersebut, yaitu 

melakukan hal-hal berikut: (1) analisis situasi, potensi, 

permasalahan dan kebutuhan, kini dan ke depan, (2) 

mengembangkan penyadaran kemungkinan timbulnya masalah, (3) 

mengembangkan pengetahuan, (4) wawasan dan menyusun 

kerangka berfikir/bertindak, (5) mengembangkan alternatif tindakan 

yang tepat bagi upaya peningkatan nilai tambah usaha tani, (6) 

mendampingi dalam proses pengambilan keputusan usaha tani yang 

dikelola secara optimal, (7) mengembangkan motivasi pelaku utama 

dan pelaku usaha, (8) mengevaluasi dan mengembangkan 

kompetensi pelaku utama, dan (9) mengembangkan kemandirian 

melalui peningkatan perilaku dan peningkatan kapasitas 

kelembagaan sosial-ekonomi secara partisipatif. 

Dalam pemberdayaan partisipatif diperlukan diupayakan 

bagaimana meningkatkan peran komunitas dalam berkontribusi 

terhadap reputasi dan citra yang lebih baik bagi perusahaan 

perikanan, melegitimasi untuk perusahaan beroperasi secara sosial, 
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menyediakan untuk pemanfaatan tenaga kerja local. Di samping itu 

peran masyarakat juga dapat berkembang ke arah terwujudnya 

keamanan yang lebih besar bagi operasional perusahaan dan 

terpeliharanya pemanfaatan infrastruktur lingkungan sosial ekonomi 

lebih baik. 

Keterlibatan perusahaan dapat mengembangkan personel yang 

kompeten dan komitmen sebagai tenaga kerja melalui pelatihan bagi 

calon tenaga kerja, serta mengembangkan sikap pemasok, pemberi 

jasa, pelanggan lokal yang kondusif bagi operasional perusahaan. 

Di sisi lain dapat dikembangkan manfaat keberadaan perusahaan 

bagi masyarakat antara lain melalui: ketersediaan peluang kerja/ 

usaha, pengalaman kerja, pelatihan keterampilan, pendanaan 

investasi komunitas, pengembangan infrastruktur, dan 

pengembangan keahlian komersial bagi masyarakat sekitar. 

Peran lain yang berpotensi dapat dikembangkan oleh perusahaan 

misalnya mengembangkan kompensasi teknis dan personal pekerja, 

membantu mempromosikan bagi prakarsa- prakarsa komunitas yang 

sejalan dengan kebutuhan yang lebih luas, serta pengembangan 

jaringan kerja sama lebih luas usaha produktif lokal. 

Peran Pemerintah meliputi pemberian mandat (mandating) 

terutama dalam: penyusunan standar kinerja bisnis dan mengontrol 

implementasi peraturan perundangan/Perda terkait. Meliputi upaya 

mewujudkan suasana kondusif dan insentif bagi praktik CSR 

(perbaikan sosial dan lingkungan), sedangkan peran dalam 

pengembangan kemitraan (partnering) adalah berupaya 

mewujudkan kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan 

besar, masyarakat dan perguruan tinggi. 

Pemerintah perlu berupaya agar terwujudnya masyarakat yang 

harmoni sosial dan lingkungan serta keaktifan masyarakat sebagai 

partisipan melalui kegiatan para fasilitator pemberdayaan. Peran 

pemerintah lainnya adalah memberikan dukungan (Endorsing) 

politik/ kebijakan demi terselenggaranya sinergi kemitraan antar 

pihak terkait dalam kemitraan. 
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MODEL FAKTOR-FAKTOR PEMBERDAYAAN MASYAKAT 
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3. KESIMPULAN 

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang diusulkan 

tidak dapat dijalankan secara parsial. Program yang direncanakan telah 

mendorong masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan, tetapi masih terjadi beberapa kelemahan 

dalam implementasinya. 

Perlu tambahan perhatian pada inovasi yang cukup sehingga akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam bentuk fasilitas alat 

penangkapan ikan, teknik pengolahan ikan paska penangkapan, 

peningkatan harga jual dalam bentuk pasar uang lebih besar, dengan 

memanfaatkan potensi partisipatif dari perusahaan yang sudah melayani 

pasar nasional dan pasar ekspor. 

Potensi dalam bentuk kemampuan manusia juga mendapat perhatian 

dengan diberikan pelatihan dan kesempatan studi banding serta 
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penambahan tenaga pendamping dari daerah yang sudah maju, hal ini 

dapat diupayakan dengan pertukaran tenaga pendamping dari program 

IFAD yang ada pada daerah yang lebih maju, dengan demikian proses 

pelatihan dan pendampingan akan mendapat pengetahuan yang baru baik 

untuk masyarakat maupun pendamping program. 
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Abstrak 

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis proses perumusan model, 

bentuk pelaksanaan dan sinkronisasi pelaksanaan CSR. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan studi kasus pada PT. Dwikarya 

Reksa Abadi, Kabupaten Wanam, Merauke Papua Indonesia. 

Makalah ini meninjau implementasi CSR yang ada di Merauke Papua 

dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan dan mengembangkan kerangka kerja 

untuk memandu implementasi CSR di masa depan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT. Dwikarya Reksa 

Abadi, telah menerapkan CSR kepada masyarakat lokal dan pengembangan 

ekonomi lokal di sekitar perusahaan seperti yang direncanakan, tetapi belum 

menerima dukungan dari tenaga kerja dan masyarakat untuk iklim bisnis yang 

kondusif, dan masih ada kegiatan CSR yang harus dilaksanakan untuk memenuhi 

masyarakat setempat kebutuhan. 

Orisinalitas/nilai adalah Makalah ini menggarisbawahi berbagai 

kepentingan masyarakat lokal, pemerintah daerah dan kepentingan perusahaan 

yang berbeda dan saling bertentangan; Bagaimana penerapan CSR harus 

mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau memenuhi 

kebutuhan masyarakat setempat untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. 

Kata kunci: CSR tentang UU No. 40 2007, masyarakat lokal, iklim bisnis 

 

 
1. INTRODUCTION 

Pendahuluan 

Perusahaan secara umum mempunyai tujuan untuk menghasilkan 

laba bagi pemilik modal dan manajemen bertanggung jawab on corporate 

sustainability yang berarti perusahaan akan hidup untuk jangka waktu 
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tidak ditentukan dan accountability of CSR memberi peran terhadap 

Pemerintah dan masyarakat untuk dapat menilai kinerja dari manajemen 

dengan demikian, accountability should be understood as social corporate 

control. (Valor, 2005) untuk itu kegiatan CSR mereka telah banyak 

dianalisis dalam penelitian teoritis dan empiris bahwa the definition of CSR 

entails both self-interest and societal interest, it is natural for firms to 

pursue continued growth in terms of economic returns on their social and 

environmental investment as a primary goal. (Lim, 2017) and CSR can 

help companies to find a way to realize real sustainable businesses in view 

of their central role in the global economic and financial sta- bility (Costa 

2013). 

Penggunaan sumber daya alam dewasa ini sudah lebih cepat dengan 

kemampuan manusia untuk menggantikan sehingga akan terjadi dampak 

pada lingkungan, konsep CSR is an entry point for understanding 

sustainable development issues and responding to them in a firm‟s 

business strategy (Mourougan, 2015) and in parallel with the  emergence 

of an increasing number of sustainable businesses, the sustainable 

investment sector is also gradually moving towards centre stage. 

Sustainable investment can be defined as investment with the goal of 

creating positive impact on society and the environment in addition to 

financial returns and has significant potential to contribute to the 

sustainable development agenda. (Ravi, 2013). 

Suatu kenyataan masih ada pendapat bahwa skepticism or suspicion 

of CSR motives is closely linked to perceptions of corporate hypocrisy 

(Shim & Yang, 2016), tetapi tidak dapat disangkal “that he argue that CSR 

is a kind of real option. As a real option, CSR projects provide a way of 

reducing the down side business risk of the firm and are thus an essential 

element in the risk management of the corporation” Husted (2005), yang 

mana semua hal ini telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, 

yang mengatur tentang tanggung jawab social. 

Konsep sustainbility yang dimaksudkan pada bagaimana masyarakat 

mengawasi implementasi CSR, tetapi fokus pada (Valor, 2005) these 

concepts have provided society with the means for choosing their 

companies and sanctioning corporate failure dengan demikian masyarakat 
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berkepentingan untuk perusahaan tetap hidup memberikan nilai tambah 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kebutuhan CSR yang suitability adalah akibat dari 

Environmental degradation is a major causal factor in enhancing and 

perpetuating poverty, particularly among the rural poor when such 

degradation impacts soil fertility, quantity and quality of water, air 

quality, forests, wildlife and fisheries (Mourougan, 2015). 

Kontribusi CSR terhadap socially sustainable development 

menjelaskan dasar kajiannya bahwa pembangunan berkelanjutan 

mengharuskan bisnis untuk menilai kinerja mereka terhadap keprihatinan 

etis stakeholder tentang ekonomi, isu lingkungan dan sosial. (Morimoto 

and Hope, 2004) Stakeholder inklusif audit sosial dapat membantu untuk 

membangun makna subtantif dari dimensi sosial dari pembangunan 

berkelanjutan dalam dirinya sendiri, serta memfasilitasi pengembangan 

alat audit terintegrasi dari dimensi yang berbeda dari pembangunan 

berkelanjutan. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Pemerintah Republik 

Indonesia menerapkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal 

(UUPM ) No. 25 Tahun 2007, yang memperkenalkan tanggung jawab 

perusahaan kepada masyarakat, yang dikenal dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR), yang merupakan tanggung jawab sosial dari 

perusahaan melalui program pembangunan yang memberikan nilai positif 

lewat kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan sosial 

masyarakat dan juga lingkungan di sekitar perusahaan. 

Melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 

Tahun 2007 pasal 74, ditegaskan kembali perusahaan, industri atau 

korporasi wajib untuk melaksanakannya. Meningkatnya tingkat kepedulian 

kualitas kehidupan, harmonisasi social dan lingkungan ini juga 

mempengaruhi aktivitas dunia bisnis dan disinilah salah satu manfaat yang 

dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. 

Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi 

perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang, Corporate 

social responsibility is a concept under which the company should behave 

responsible in everyday business decisions and creation of strategy to 

employees, suppliers, customers, shareholders and other stake holders 
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(Moravcikovaa, 2015) dan untuk mencapai maksud tersebut diperlukan 

keterbukaan dan pelaporan atau communication sehingga semua 

shareholders juga dapat mempertimbangkan kewajaran atas kegiatan CSR 

yang sudah dilaksanakan, when company a reports customers  what 

conduct in social responsibility area, provides them information about the 

values of the company and about the products or services that it launches 

(Moravcikovaa, 2015) 

Kondisi factual implementasi CSR yang dijalankan oleh PT 

Dwikarya Semesta, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Fishing 

dan ekspor Ikan yang beroperasi di Kabupaten Merauke, dijalankan 

berdasarkan pada pertimbangan bisnis untuk menerapkan kebijakan CSR 

yang layak. “Pelaksanaan CSR masih dipandang sebagai pemenuhan 

kebutuhan hanya pada kepentingan kepuasan shareholders (produktivitas 

tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, 

sehingga masih menjadi kebijakan CSR sebagai kegiatan voluntaristik”. 

(Tjilen, 2012) 

Hal yang berbeda sebagaimana hasil penelitian Soelistijo (2013) 

menyatakan dalam industry mining yang melaksanakan CSR di Indonesia 

menjelaskan, the net gain coefficient (NGC) has been practiced in general 

and manufacturing industries it was observed that ranges from 1 % to 

61.62%. It therefore means that the contribution of the mining companies 

in Indonesia related to CD as the core of CSR could be encouraged to be 

instrumental in sustainable regional or local development as well. It 

depends on the government approaches or policies and the spirit of the 

companies. 

Suatu kenyataan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti telah menginstruksikan mencabut izin usaha penangkapan ikan 

milik PT Dwikarya Reksa Abadi yang bermitra dengan PT. Antartica 

Segara Lines dalam mengoperasikan kapal berbendera Panama tersebut, 

Karena melakukan tindakan jual beli di tengah laut (transhipment) di luar 

wilayah operasi tangkapnya. (CNN Indonesia Rabu, 14/01/2015) adalah 

imbas dari ketidakpuasan masyarakat yang dianggap tidak memberikan 

dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat local. 

Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi kewajiban bagi 

perusahaan untuk dilaksanakannya karena telah diamanatkan dalam 
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undang-undang untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan 

kelestarian lingkungan di area operasional perusahaan, maupun dukungan 

masyarakat atas kelangsungan usaha perusahaan. 

 
2. PURPOSE 

Memperhatikan kerumitan dalam implementasi CSR dalam bidang 

usaha perikanan di Indonesia, maka purpose dari paper ini adalah untuk 

menganalisis proses perumusan model CSR mematuhi peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat. 

 
3. URGENSI PENELITIAN 

Telah banyak penelitian tentang CSR dan Sustainbility yang 

dilakukan oleh peneliti, keunggulan dari penelitian ini terletak pada 

penentuan lokasi penelitian bahwa  Kabupaten  merauke yang berada pada 

 Propinsi papua, yang mana dianggap propinsi papua / lokasi penelitian ini 

jauh dari pemantauan pemerintah pusat, tetapi perlakuan hukum harus 

berjalan seragam di Indonesia,  latar  belakang social  ekonomi yang masih 

 ketinggalan dengan kondisi ekonomi lainnya di Indonesia, urgensi 

penelitian adalah 

1) Implementasi CSR mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perekonomian suatu daerah untuk memajukan masyarakat di sekitar 

perusahaan. 

2) CSR sudah harus diterapkan sesuai dengan amanah undang-undang 

yang berlaku. 

3) Implementasi CSR berdampak langsung terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan. 
 

4. METHODOLOGY DAN SUMBER DATA 

 4.1. Lokasi penelitian dan Gambaran Perusahaan                               

PT. Dwikarya Reksa Abadi adalah perusahaan yang bergerak pada industri 

perikanan laut yang didirikan pada tahun 1995 oleh perusahaan PT. 

Djarma Aru (PT. Djayanti Group) milik swasta nasional. Pada Tahun 2006 

perusahaan PT Djarma Aru mengalami masalah keuangan dan dijual 

kepada PT. Dwikarya yang merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA). 
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Total pekerja yang bekerja pada awal tahun 2015 tercatat 1.979 orang, baik 

yang bekerja di darat maupun abk kapal yang mengoperasikan 128 buah 

kapal, dengan orientasi pada pasar export. 

PT. Dwikarya Reksa Abadi terletak di Wanam, Distrik Wanam, 

Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Indonesia. Lokasi perusahaan yang 

terletak di pulau Kimaam adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di 

Laut Aru dan berbatasan dengan negara Australia adalah pulau terdepan 

dengan fishing ground 11.000 Km persegi. Lokasi fishing ground tersebut 

antara Laut Arafuru dan Laut Australia membuat sumber daya ikan di 

perairan pulau ini sangat melimpah. Karakteristik mata pencaharian 

masyarakat adalah berburu dan mencari ikan dengan pengembangan 

ekonomi sektor perikanan. 

 
4.2. Jenis Penelitian dan Obyek Penelitian 

Penelitian    ini    menggunakan    metode    kualitatif    dengan jenis 

 penelitian studi kasus tentang fenomena yang terjadi dengan 

memperhatikan unsur waktu, tempat dan situasi dimana fenomena itu 

terjadi  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  menyeluruh dan mendalam 

 akan suatu fenomena tersebut, Creswell (2007).  

Sumber data wawancara langsung responden berjumlah 10 orang 

yang berasal dari Internal perusahaan, Masyarakat local dan dari pegawai 

pemerintah dan pegawai distrik. Sumber data lain berasal dari dan dari 

berkas-berkas perusahaan serta beberapa penelitian terkait. 

Informasi internal perusahan dilakukan dengan wawancara terhadap 

General manager, terkait implementasi CSR dan tingkat keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam komunikasi CSR, area konsentrasi CSR, 

informasi terkait organisasi (mis., Jumlah karyawan, pendapatan, dan 

industri), 

Informasi dari eksternal perusahaan dilakukan dengan wawancara 

 pada pemangku adat Marind, sebagai orang yang tahu persis perilaku dan 

kebutuhan dari masyarakat local, masyarakat local yang bekerja pada 

perusahaan tersebut, tentang pandangan mereka terhadap keberadaan 

perusahaan, kondisi social dan ekonomi dan harapan mereka. 

Wawancara juga terhadap pegawai pemerintah dan distrik serta 

pihak keamanan yang berada di lokasi perusahaan, pandangan teradapat 
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kinerja dari perusahaan dan bentuk-bentuk layanan pemerintah terhadap 

fasilitas publik. 

 
5. DISCUSSION 

Undang-Undang Pemerintah Indonesia mengenai CSR dapat dilihat 

pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mewajibkan setiap 

penanaman modal melaksanakan kegiatan yang mengisyaratkan kewajiban 

untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia, meningkatkan kompetensi 

tenaga kerja dan melaksanakan tanggung jawab sosial, yang menjadi cikal 

bakal implementasi CSR yang baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing yang melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia. 

Penjelasan untuk mengutamakan tenaga kerja asing terdapat dalam 

Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Perusahaan penanaman modal dalam 

memenuhi   kebutuhan  tenaga   kerja   harus  mengutamakan  tenaga kerja 

 warga negara Indonesia, dan wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja 

warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang  -  undangan.  Menurut  pasal  15  Pasal  15,   "Setiap 

 penanaman modal berkewajiban:  

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

usaha penanaman modal; dan 

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sanksi   yang   diberikan   jika   tidak   melaksanakan   CSR   yakni 

 tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa  badan usaha  atau usaha perseorangan tidak memenuhi 

 kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi 

administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau 

pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal 

Kepentingan pemerintah untuk meningkatkan  pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menjadi kewajiban perusahaan yang 
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berarti tujuan perusahaan untuk mendapat laba tidak boleh bertentangan 

dengan tujuan pemerintah. Dalam pasal 5 UU 25 tahun 2007 menjelaskan 

bahwa perseroan terbatas wajib untuk 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

b. menciptakan lapangan kerja; 

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun 

dari luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab social di 

dibahas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) beserta peraturan pelaksananya 

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 

CSR). Dalam UU PT, pengaturan mengenai CSR menegaskan Perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula 

mengenai tujuan diberlakukannya kewajiban CSR, “untuk tetap 

menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

 dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.                           

Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Mourougan, 2015) Corporate 

sustainability essentially refers to the role that companies can play in 

meeting the agenda of sustainable development and entails a balanced 

approach to economic progress, social progress and environmental 

stewardship” dan   tidak dapat disangkal   bahwa perusahaan yang 

menjalankan CSR berdasarkan pandangan bahwa the CSR approach is a 

voluntary commitment more than a simple compliance with government 
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regulations (Menguc & Ozanne, 2005; Sharma, 2000), tetapi regulation 

akan menjadi kekuatan untuk perusahaan harus menjalankan SR sesuai 

dengan target pemerintah. 

Sinkronisasi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat local dan 

program ini pada dasarnya menurunkan daya saing Indonesia di mata 

penanam modal asing, karena walaupun peraturan – peraturan tersebut 

akan menimbulkan biaya tambahan yang berpotensi membuat iklim 

investasi menjadi tidak menarik, tetapi The support of local government 

can play important role in the implementation of initiatives or policies for 

communities. When there is a need to set tradeoff (Wahid, 2016) and 

implementasi CSR tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pemerintah 

daerah, sehingga kontribusi pemerintah daerah harus dimaksimalkan dan 

perusahaan dapat menjadi jembatan pembangunan bagi masyarakat. 

 
CSR FORMULATING MODEL 

 
 

 

UU Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal 

 

- Penggunaan Tenaga Kerja Lokal 
- Tanggung Jawab Sosial 

- Menghormati Budaya Masyarakat 
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6. FINDING 

6.1. Implementasi CSR on sustainability 

Proses implementasi CSR dapat terjadi berdasarkan  kepentingan 

dari masyarakat dan pencapaian tujuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dan kelanjutan usaha yang kontinu perlu mendapat sinkronisasi antara 

tujuan tersebut dan karakteristik masyarakat. Tuntutan masyarakat tidak 

saja bersifat ekonomis tetapi juga yang bersifat non ekonomis seperti 

budaya dan keagamaan. Hal ini tercermin dalam Kegiatan kebudayaan dan 

keagamaan amat menonjol untuk Distrik Wanaam dan wilayah Papua pada 

umumnya, perusahaan harus ikut merencanakan kegiatan yang akan 

dibiayai oleh perusahaan, dengan demikian perusahaan mendapat 

dukungan dari masyarakat local sebagai pemilik hak ulayat. Sharma, 2000) 

and a multidimensional perspective is necessary to evaluate the company 

CSR behavior, according to the economic, the environmental and the 

social aspects that are perceived by stakeholders. 

Konsekuensi logis dari kebutuhan masyarakat yang sangat 

kompleks, tentu menjadi sebuah hambatan bagi perusahaan dalam 

menerapkan konsep CSR seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan 

stakeholders lainnya. Hambatan yang dialami perusahaan dalam 

melaksanakan CSR dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hambatan internal 

dan hambatan eksternal. 

Hambatan internal terletak pada keterbatasan dana untuk 

melaksanakan program-program CSR, sedangkan hambatan eksternal 

terletak pada hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat. 

Hambatan internal lainnya adalah program CSR yang dijalankan belum 

menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, kondisi itu juga membuat 

frustrasi korporasi yang telah berupaya menunjukkan itikad baik untuk 

melaksanakan CSR, hal ini terjadi karena terlalu banyaknya kebutuhan 

yang harus dibantu dan perusahaan tidak mempunyai  perencanaan 

program yang disusun berdasarkan pada kepatuhan hukum dan tuntutan 

masyarakat. 

Untuk kegiatan CSR yang dianggap berguna bagi masyarakat 

banyak, perusahaan dapat mengusahakan bantuan pemerintah agar terjadi 

sharing pembiayaan dari pemerintah dan pihak korporasi, seperti bantuan 

kesehatan masyarakat, bantuan perumahan rakyat, jalan lingkungan, 
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pameran budaya, bantuan pendidikan dan pembangunan sekolah vokasi 

kejuruan serta politeknik dan sebagainya. 

Berdasarkan begitu luasnya scope kegiatan yang akan ditampung 

maka perusahaan perlu mempunyai departemen yang khusus untuk 

menangani kegiatan CRS yang bertanggung jawab pada General manager 

atau pemilik perusahaan. Departemen ini harus menyusun program yang 

menampung aspek kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan 

aspek yang diwajibkan oleh pemerintah yang mana dalam 

implementasinya dapat dibuat secara bertahap dan yang mana yang  

bersifat bantuan sosial. 

Hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat yang terjadi akibat 

ekspektasi masyarakat bahwa akan terjadi perbaikan ekonomi untuk 

masyarakat local dan meningkatnya lapangan kerja. Untuk itu “Human 

resource is fundamental factors into economy empowerment elements that 

are already supposed to be financed with the funds of other programs and 

communities need to get along living with them and understand about 

natural resources utilization” (Tjilen, 2015), dengan demikian program 

CSR sudah seharusnya dititikberatkan pada pemberdayaan dengan fokus 

dalam pelatihan dan pendampingan agar masyarakat mampu untuk 

memanfaatkan potensi alam yang begitu berlimpah, dan dengan demikian” 

empowerment can also reinforce agendas where those with greater power 

have far more influence than the rest” (Saegaert, 2006) yang dengan 

pengertian ini dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut layak untuk 

didukung oleh pemerintah dan masyarakat. 

Implementasi CSR yang didasarkan pada kepentingan Pemerintah 

agar korporasi yang ada di Indonesia harus lebih mengutamakan 

penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan jumlah tenaga kerja 

local. Penggunaan barang export hal ini sejalan dengan  maksud 

pemerintah bahwa korporasi juga berkewajiban untuk dapat meningkatkan 

perekonomian suatu daerah. Perusahaan wajib menyiapkan sarana 

produksi untuk mendukung alat tangkap perikanan seperti kapal, jaring dll. 

Peraturan ini dimaksudkan untuk menambah daya ekonomi masyarakat 

dan kepentingan pembangunan ekonomi Negara. 
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7. LIMITATIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE 

RESEARCH 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menafsirkan 

hasil dan menggeneralisasi temuan, yang membuka peluang bagi 

penelitian business untuk dalam bidang hukum untuk meneliti 

implementasi undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang CSR dan 

peneliti social untuk meneliti persepsi masyarakat local  tentang 

keberadaan perusahan industri perikanan di wilayah Papua Indonesia. 

 
8. CONCLUSIONS 

Implementasi CSR yang dijalankan oleh PT. Dwikarya Reksa 

Abadi, Sulit untuk memuaskan semua kepentingan, terutama kepentingan 

masyarakat local yang tidak terukur, untuk itu perusahaan harus menyusun 

program CSR jangka pendek dan jangka panjang, yang dapat 

mengakomodasi kepentingan masyarakat local seperti social, budaya, 

pendidikan dan perekonomian yang sekaligus juga menjawab tuntutan 

peraturan pemerintah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang tentang 

Penanaman Modal (PMA/PMDN), Undang-Undang tentang Perseroan 

Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas. 
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