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RINGKASAN
Hotel dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen
yang saling mempengaruhi. Dalam kesehariannya, aktivitas hotel sebagai sebuah
perusahaan tidak luput dari munculnya berbagai dampak terhadap masyarakat di
sekitarnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi
permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
dan Pose In Hotel Surakarta, (2) mengidentifikasi program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh hotel terhadap masyarakat di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta, (3) mengidentifikasi
existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan
dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In
Hotel Surakarta, dan (4) menentukan model pemberdayaan untuk masyarakat di
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi
kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta tepatnya pada masyarakat yang
tinggal disekitar bangunan Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) yang beralamat di Jl.
Sugiyopranoto, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon dan Pose In Hotel yang
beralamat di Jl. W. Monginsidi, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian
adalah menggunakan (1) observasi, (2) wawancara, (3) Focus Group Discussion
(FGD), (4) studi dokumen, and (5) kuesioner. Selain itu, uji validitas dilakukan
dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam menganalisis data, peneliti
menggunakan teknik analisis data interaktif (Miles dan Huberman).
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel adalah buruh dan pensiunan. Selain itu, warga di daerah tersebut telah
masuk pada kategori usia non produktif, dan tidak memiliki kualifikasi yang cukup
terkait perhotelan, sedangkan masyarakat sekitar Pose In Hotel Surakarta adalah
wirausaha dan karyawan swasta, tetapi daerah tersebut berada di dalam kawasan
Black Area (area prostitusi), (2) Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
yang telah dilakukan oleh Kusuma Sahid Prince Hotel adalah: (a) Bantuan Peringatan
Hari Raya Kemerdekaan, dan (b) Bantuan Dalam Peringatan Hari Besar Agama.
Sedangkan, Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan
oleh Kusuma Sahid Prince Hotel, yaitu: (a) Pembuatan Taman Lingkungan, (b)
Pembuatan Jembatan, (c) Perbaikan Jalan, (d) Penyediaan Tempat Sampah, (e)
Pembersihan Sungai, dan (f) Pembuatan Pos Keamanan, (3) Existing program
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi warga sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel sudah cukup baik, namun belum bisa dirasakan secara
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merata manfaatnya. Selain itu, CSR tersebut masih sebatas charity dan temporer,
bukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, dan (4) Model tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang sesuai untuk masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel adalah bidang kesenian dan Pose In Hotel Surakarta adalah pengolahan
makanan.
Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan
adanya model pemberdayaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahan (CSR)
yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan
Pose In Hotel, kemampuan softskill masyarakat sekitar tersebut secara tidak langsung
dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Selain itu, pihak hotel juga bisa memberdayakan warga tersebut dalam setiap
kegiatan maupun pemasok makanan tradisional di hotel.
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SUMMARY
Hotels and people are two components that affect each other. In daily life, hotel
activity as a company does not escape from the emergence of various impacts on the
surrounding community. The purpose of this research is to (1) identify the problems
faced by the community around Kusuma Sahid Prince and Pose In Hotel Surakarta,
(2) to identify the corporate social responsibility program (CSR) that has been
conducted by the hotel to the community around Kusuma Sahid Prince and Pose In
Hotel Surakarta, (3) identify the existing corporate social responsibility (CSR)
programs that have been carried out in empowering communities around Kusuma
Sahid Prince and Pose In Hotel Surakarta, and (4) to determine the appropriate
empowerment model for people living around Kusuma Sahid Prince and Pose In
Hotel Surakarta through corporate social responsibility (CSR).
Type of this research was qualitative research with case study research
approach. This research was conducted in Surakarta City, precisely in the community
living around Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) located on Sugiyopranoto Street,
Kampung Baru, Pasar Kliwon Sub-district and Pose In Hotel located on W.
Monginsidi street, Kestalan, Banjarsari Sub-district, Surakarta, Central Java. The data
collection techniques used were (1) observation, (2) interview, (3) Focus Group
Discussion (FGD), (4) document study, and (5) questionnaire. In addition, the
validity test was performed by source triangulation and method triangulation. In
analyzing the data, the researcher employed interactive data analysis techniques Miles
and Huberman.
Results of this research show that (1) the most of people living around Kusuma
Sahid Prince Hotel are laborers and pensioners, non-productive age, and do not have
enough qualified skills related to hospitality, while the people living around Pose In
Hotel Surakarta is partly an entrepreneur and a private employee, but it is included in
the black area (prostitution area), so it finds many residents who work as commercial
sex workers, (2) CSR which has been done by Kusuma Sahid Prince Hotel are: (a)
Independence Day Warning Relief, and (b) Religion. Meanwhile, Corporate Social
Responsibility Program (CSR) which has been done by Kusuma Sahid Prince Hotel,
namely: (a) Environment Park, (b) Bridge Building, (c) Road Repairing, (d) Provision
of Garbage, (3) Existing Social Responsibility Program (CSR) for residents around
Kusuma Sahid Prince Hotel and Pose In Hotel is good enough, but cannot be felt
equally benefit. In addition, the CSR is still limited to charity and temporary, not in
the form of community empowerment aimed at improving the welfare of society in
the long term, and (4) CSR model which is suitable for the community around
Kusuma Sahid Prince Hotel is art and Pose In Hotel Surakarta is making traditional
food.
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Based on the findings above, the researcher can conclude that there needs to be
a model of empowerment as a form of corporate social responsibility (CSR) enabling
to empower the people living around Kusuma Sahid Prince Hotel and Pose In Hotel
which is relevant and able to hone the soft skill ability. Indirectly, it can help improve
the level of community welfare. In addition, the hotel can empower the people in
every activity or food supplier at the hotel.
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GLOSARIUM

AD/ART

: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

CSR

: Corporate Social Responsibility

FGD

: Focus Group Discussion

GM

: General Manager

IRT

: Ibu Rumah Tangga

KGPH

: Kanjeng Gusti Pangeran Haryo

KP

: Kanjeng Pangeran

KRRA

: Kanjeng Raden Aryo

KSPH

: Kusuma Sahid Prince Hotel

PHRI

: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia

PNS

: Pegawai Negeri Sipil

PSK

: Pekerja Seks Komersial
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dewasa ini, hotel dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan
dua komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam aktivitas seharihari. Hal ini pun menjadi salah satu kewajiban hotel untuk menjaga dan membina
hubungan tersebut dalam berbagai hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu
hal yang dilakukan oleh hotel sebagai sebuah perusahaan sebagai bentuk
kepedulian terhadap masyarakat sekitar, yaitu dalam bentuk pelaksanaan tanggung
jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar hotel atau yang dikenal
dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) dan Pose In Hotel adalah contoh hotel
dari sekian banyak hotel yang lokasinya dikelilingi oleh permukiman penduduk
yang beragam baik dari tingkat kepadatan penduduk maupun karakteristiknya.
Secara administratif, kedua hotel tersebut terletak di Kota Surakarta dimana
KSPH beralamat di Jl. Sugiyopranoto No 20, Kestalan dan Pose In Hotel
beralamat di Jl. Jalan W. Monginsidi No. 125, Banjarsari. Terkait pendirian dan
legalitas pendirian hotel di Surakarta, KSPH berdiri pada tahun 1977 dan
beroperasi sesuai Tanda Daftar Usaha pada Badan Penanaman Modal dan Izin
Terpadu Pemerintah Kota Surakarta Nomor: 5556/0079/P-06/HB/IV/2016 dan
mendapat predikat hotel bintang lima sesuai keputusan Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Nomor: 01440/PHRI/2011, sedangkan Pose In Hotel
berdiri pada tahun 2011 dan beroperasi sesuai Tanda Daftar Usaha pada Badan
Penanaman Modal dan Izin Terpadu Pemerintah Kota Surakarta Nomor:
556/0008/b-05/HB/I/2016 dan mendapat predikat hotel bintang tiga sesuai
keputusan

Serfitama

Nomor:

1-033/LSU-SWU/SK-DIR/2016.

Adapun

karakteristik dari lingkungan sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In
Hotel mencakup:
1. Kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dan
dibandingkan dengan hotel berbintang lainnya yang ada di kota Surakarta
1
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ditemukan bahwa warga yang tinggal disekitar bangunan Kusuma Sahid Prince
Hotel yang terletak di wilayah Kelurahan Kampung Baru memiliki jumlah
penduduk paling padat di antara 9 hotel yang disurvei (150 jiwa) dan sebagian
besar warga bekerja sebagai buruh dan pedagang. Hal ini bisa dilihat pada
Tabel 1.1, sebagai berikut:
Tabel 1.1. Hotel Berbintang di Kota Surakarta
No

Nama Hotel

Kelurahan

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hotel Indah Palace***
Hotel Lampion***
Hotel Royal Heritage****
Novotel ****
Kusuma Sahid Prince Hotel****
Pose In Hotel***
Fave Hotel***
Agas***
Solo Paragon****
Total

Tipes
Panularan
Kampung Baru
Timuran
Kampung Baru
Kestalan
Kerten
Mangkubumen
Penumping

Serengan
Laweyan
Pasar Kliwon
Banjarsari
Pasar Kliwon
Banjarsari
Laweyan
Banjarsari
Laweyan

Warga di
sekitar Hotel
94 Jiwa
102 Jiwa
141 Jiwa
97 Jiwa
150 Jiwa
75 Jiwa
60 Jiwa
72 Jiwa
111 Jiwa
902 Jiwa

Ket: *=jumlah bintang hotel
Sumber: Data Lapangan Peneliti

2. Kawasan Prositusi. Lingkungan di sekitar Pose In Hotel termasuk dalam
kategori black area, yaitu area protistusi, hal ini tentu selalu menjadi
paradigma negatif bagi daerah tersebut di masyarakat umum sekitaran kota
Surakarta.
Berdasarkan studi awal melalui wawancara dengan General Manager KSPH
dan Pose In Hotel pada tanggal 09 Oktober 2017 terkait pembinaan hubungan
dengan masyarakat sekitar, dijelaskan bahwa baik KSPH dan Pose In Hotel dalam
membina hubungan dengan masyarakat diwujudkan melalui CSR, yaitu dalam
bentuk bantuan dana partisipasi pada setiap kegiatan masyarakat ataupun
keterlibatan staf hotel dalam kegiatan bersih lingkungan. Namun, implementasi
CSR yang ditemukan pada Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel tidak
berjalan maksimal karena disebabkan oleh beberapa indikator: (1) belum adanya
pengetahuan dan bentuk CSR khusus perhotelan yang sifatnya berkesinambungan
dan tetap serta dapat menyesuaikan dengan kondisi dan permasalahan masyarakat
sekitar yang akan menerima bantuan CSR tersebut, (2) belum adanya model CSR
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dari pihak hotel, dan (3) CSR yang dilakukan selama ini hanya dalam bentuk
charity saja, yaitu sumbangan dalam bentuk uang atau barang untuk kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar kedua hotel tersebut,
itupun diberikan jikalau ada proposal bantuan yang masuk di manajemen hotel.
Selain itu, wawancara dilakukan dengan warga yang tinggal di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel, yaitu 1 orang ketua RT 04
Kelurahan Kestalan dan 1 orang Ketua RT 02 Kelurahan Kampung Baru. Dari
hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017, ditemukan
beberapa permasalahan, yaitu: (1) kedua hotel tersebut melaksanakan program
CSR hanya dalam bentuk sumbangan uang atau hadiah ketika warga
melaksanakan kegiatan, seperti kegiatan lomba 17 Agustus dan terkadang tidak
sesuai dengan yang diajukan, serta bukan dalam bentuk program pemberdayaan;
(2) peluang warga sekitar untuk bekerja pada salah satu hotel tersebut masih
terbatas; (3) terkait mata pencaharian: (a) mayoritas warga yang tinggal di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel bekerja sebagai buruh harian dan pedagang dan (b)
mayoritas warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel bekerja sebagai sebagai
wiraswata; (4) di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel ditemukan adanya sebuah
komunitas kesenian bahasa Jawa bernama “Wijaya Kusuma” yang dikelola secara
mandiri oleh warga RT. 02 Kampung Baru dan masih sebatas mengisi kegiatan
atau acara di sekitar kampung tersebut; (5) di sekitar Pose In Hotel, ditemukan
kelompok pengolah jajan pasar yang terbentuk dari gabungan ibu-ibu warga
RT.04 Kelurahan Kestalan bernama memiliki “Kelompok Tani”, namun selama
ini hanya memasarkan hasil produksinya di minimarket/toko sembako sekitar
kelurahan tersebut; dan (6) belum adanya bentuk pemberdayaan masyarakat
(CSR) ideal dan bermanfaat dari kedua hotel tersebut untuk masyarakat sekitar
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Jika dikaji lebih lanjut berdasarkan penjelasan tersebut, CSR yang
dilaksanakan oleh KSPH dan Pose In Hotel selama ini dapat di tawarkan dalam
bentuk sebuah model pemberdayaan baru di masyarakat sebagai penerima CSR,
masyarakat tidak lagi dibantu hanya dalam bentuk materi saja dari hotel, tetapi
juga diberdayakan dan dikembangkan melalui analisi potensi yang dimilikinya
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dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta
memungkinkan untuk dapat dilibatkan dalam mendukung kegiatan di perhotelan
melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki pada masa yang akan datang.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Untung (2008: 1) yang menjelaskan bahwa CSR
adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Selain itu, CSR merupakan
sebuah kewajiban yang harus dipersiapakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan pada setiap perusahaan tanpa terkecuali hotel sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat
2 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan
kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran. Ditambah lagi, pergeseran paradigma perhotelan yang mulai
memperdulikan lingkungan sekitar seperti penjelasan Ambadar (2008) yang
menjelaskan bahwa paradigma hotel yang hanya berorientasi memperoleh laba
(profit) sebesar-besarnya sudah mulai bergeser dan mulai berupaya memberikan
dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Adapun keunggulan dari model pemberdayaan yang dikembangkan dan
digunakan pada penelitian ini merupakan (1) model pemberdayaan yang belum
pernah dilakukan oleh hotel berbintang, (2) pengembangan dari konsep dan model
pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat oleh
hotel, (3) model pemberdayaan ini adalah representasi dari analisis potensi yang
dimiliki oleh masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel,
dan (4) model pemberdayaan ini didesain dengan mengutamakan kearifan lokal
dan untuk peningkatan softskill warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan
Pose In Hotel. Hal ini berdasarkan pada masih kentalnya tradisi dan budaya di
kota Surakarta sebagai salah satu pusat sejarah dan perkembangan kebudayaan
dan jiwa Jawa yang masih kental dengan tema “Spirit of Java” (Kompasiana,
2015).
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Penelitian-penelitian tentang model pemberdayaan masyarakat telah banyak
dilakukan, tetapi masih terbatas pada penggunaan seperti pada bidang pertanian,
kesehatan, dan industri. Ditinjau dari beberapa penelitian yang relevan mengenai
model pemberdayaan masyarakat tersebut, hasil-hasil penelitian tersebut dapat
dimanfaatkan untuk menentukan teori dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.
Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian ini
dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pada
penelitian Hadi (2013) terkait pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan
tanggungjawab sosial perusahaan di PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa (1) CSR perusahaan telah mempunyai
konsep keberadaan planet, people, dan profit yang sudah terpadu, (2) perusahaan
telah membentuk satu divisi khusus tentang pemberdayaan masyakarat yang
mengakomodasi kebutuhan masyarakat, (3) persepsi dan partisipasi masyarakat
dalam pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan berjalan baik, (4) faktor-faktor
yang mampu membangun keberdayaan penilaian manfaat pemberdayaan melalui
kegiatan CSR perusahaan meliputi keberdayaan penilaian hasil pemberdayaan,
partisipasi masyarakat, persepsi tentang ragam penerima manfaat pemberdayaan,
persepsi tentang dinamika kelompok, persepsi tentang CSR, dukungan dalam
perusahaan, dukungan pemerhati perusahaan, persepsi tentang dukungan
pemerintah, persepsi tentang kinerja CSR dan informasi CSR, (5) rumusan model
pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan mempunyai konsep dasar CSR, yaitu
planet, people, social investment, and profit. Visi, misi, kebijakan, dan aturan
yang relevan pada konsep dasar, sehingga berdampak pada keberdayaan penilaian
manfaat pemberdayaan.
Penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh Nikmatullah (2013) tentang
pemberdayaan

masyarakat

miskin

melalui

program

Corporate

Social

Responsibility (CSR). Hasil dari penelitian menujukkan bahwa (1) kemiskinan
masyarakat sekitar perusahaan tergolong tiga bentuk, yaitu kemiskinan struktural,
natural, dan kultural, akibat dari keterbatasan asset sosial, asset manusia, asset
finansial, asset fisik, asset natural, dan asset kultural, (2) pelaksanaan program
CSR oleh perusahaan sesuai dengan regulasi dan diimplementasikan dengan
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program PK-BL PTPN-7 Peduli, (3) persepsi perusahaan terhadap program CSR
adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan keberlansungan usaha, persepsi birokrasi adalah sebagai
sumbagan pihak ketiga, wajib dilaksanakan dan dianggarkan oleh perusahaan, dan
persepsi masyarakat dipahami sebagai bentuk bantuan bagi masyarakat miskin,
modal bagi usaha kecil, dan bantuan bidang sosial lingkungan, (4) dukungan
kelembagaan pemerintah terhadap program CSR adalaha menginisiasi dan
memnfasilitasi pembentukan Forum CSR, pendampingan dari instansi terkait dan
kelembagaan penyuluhan, (5) Partisipasi masyarakat dalam program CSR adalah
dalam perencanaan, program dan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan,
pertemuan kelompok, pemanfaatan hasil, dan menjaga hasil, (6) Dinamika
kelompok mitra binaan program CSR terkategori baik, (7) Kinerja pemberdayaan
masyarakat melalui program CSR terkategori baik digambarkan dari: Kebijakan,
Kelmebagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Saran dan Prasaran, Pembiayaan,
Pengawan dan Pengendalian, (8) Program CSR telah berhasil meningkatkan
produktivitas kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan, dan tumbuhnya
sikap perilaku masyarakat yang peduli terhadap keseltarian lingkungan, dan (9)
model dan strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui rakyat, mengubah
perilaku menyangkut pola hidup, pengembangan lembaga keuangan mikro, dan
pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga.
Penelitian terdahulu oleh Kim dan Kim (2016) tentang the impacts of
Corporate Social Responsibility, Service Quality, and Transparency on
Relationship Quality and Customer Loyalty in the Hotel Industry. Temuan dari
penelitian menjelaskan bahwa CSR dan reputasi memiliki hubungan yang positif
dengan kepercayaan dan kepuasan, sedangkan kualitas pelayanan memiliki efek
langsung terhadap loyalitas pelanggan.
Penelitian terdahulu oleh Mapisangka (2009) tentang implementasi CSR
terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1)
penerapan program-program CSR PT. BIC tersebar pada berbagai aktivitas utama
seperti: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan
lingkungan hidup, (2) variabel-variabel seperti corporate social responsibility
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goal, corporate social issue dan corporate relation program secara signifikan
memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat,
dan (3) diantara variabel-variabel tersebut, variabel corporate relation program
memiliki pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi peningkatan
kesejahteraan hidup masyarakat di lingkungan kawasan industri Batamindo,
Batam.
Penelitian terdahulu oleh Awuy et al. (2016) tentang Corporate Social
Responsibility (CSR) terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) (Suatu Studi
Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2010-2013). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis
pengaruh dari pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam laporan tahunan perusahaan terhadap respon pasar terhadap laba
perusahaan (Earning Response Coefficient, ERC). Hasil penelitian ini menujukkan
bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh
terhadap ERC perusahaan tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
pengungkapan CSR perusahaan tidak mempengaruhi keputusan investasi oleh
para investor.
Penelitian terdahulu oleh Pranawa (2015) tentang pemberdayaan masyarakat
pertambangan melalui program CSR (Studi Kasus pada Program CSR PT. Aneka
Tambang dalam Pengelolaan Air Bersih di Tiga Desa di Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor). Hasil penelitian menemukan bahwa dasar hukum kebijakan
CSR PT. Antam dan hasil yang ingin dicapai tertulis dengan jelas dan terukur
dalam master plan. Stakeholder terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan
masyarakat. Dinamika stakeholder didasarkan pada kesadaran praktis (practical
consciousness) masing-masing. Pada masyarakat berupa keinginan untuk
mendapatkan informal license (izin informal) penambangan, pada perusahaan
berupa image (citra) sebagai perusahaan yang legitimate dan bertanggung jawab,
dan pada pemerintah untuk mendapatkan incentive (insentif). Ketiga kesadaran
praktis dapat disebut dengan 3I. Dualitas struktur terletak pada titik temu
kesadaran praktis yang dapat disebut dengan meeting point of practical
consciousness, yang ikut menentukan dalam implementasi program CSR
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berkelanjutan. Ketiga stakeholder menciptakan meeting point of practical
consciousness yang menguntungkan semua pihak. Praktik yang ditemukan
dilokasi penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.
Adapun pendapat lain, penelitian Saputro (2010) tentang dampak kegiatan
Corporate Social Resposibility (CSR) PT TELKOM terhadap kemampuan
masyarakat dalam mengakses sumber daya di kawasan Punclut Bandung.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sustainability program CSR PT Telkom
dari sisi kapasitas masyarakat dalam mengakses sumber daya. Hasil penelitian ini
menujukkan bagaimana dampak dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT
Telkom di Kota Bandung terhadap kemampuan masyarakat Kawasan Punclut
untuk mengakses sumber daya dengan melihat perbandingan sebelum dan sesudah
kegiatan SR dari PT Telkom. Selain itu, masyarakat di kawasan tersebut
mendapatkan banyak pelajaran dari program PT Telkom. Dari indikator-indikator
diatas dan dari temuan yang ada, masyarakat belum cukup sustainable dengan ada
atau tidaknya program dari PT Telkom ini dikarenakan program dari PT Telkom
sejauh ini dirasa belum cukup untuk mengukur kemandirian masyarakat. Akan
tetapi, program dari PT Telkom, khususnya petani mendapatkan banyak pelajaran
dan pengetahuan baru dari program-program ini, diantaranya: (1) mampu
menganalisis kemampuan dan kelemahan dari petani sendiri, (2) mampu
menganalisis program dari PT Telkom dengan membandingkan program dari
pihak lain, (3) mampu mengutarakan pendapat dan pemikirannya mengenai
perbaikan program ini untuk di waktu-waktu berikutnya.
Penelitian terdahulu oleh Parengkuan (2017) tentang pengaruh Corporate
Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui Pojok Bursa FEB –UNSRAT.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) dari hasil uji yang dilakukan oleh
peneliti, CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan manufaktur, (2) Corporate Social Responsibility (CSR) tidak
berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset) perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa respon
masyarakat terhadap CSR juga berpengaruh terhadap kinerha keuangan
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perusahaan karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan yang
dimana semakin tinggi tingkat kesuksesan suatu perusahaan dilihat dari baik atau
tidaknya respon masyarakat terhadap perusahaan tersebut, dan (3) dari pengujian
yang digunakan kepada 18 perusahaan yang dijadikan sampel hanya beberapa
yang memperhatikan dengan baik CSR yang diterapkan kepada perusahaan dan
menjalankannya.
Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang
berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR dari hotel kepada
masyarakat sekitar dengan judul “Model pemberdayaan masyarakat sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui Corporate
Social Responsibility (CSR)”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini dapat
dirumuskan, sebagai berikut:
1. Apa permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta?
2. Apa saja program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
dilakukan oleh hotel terhadap masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta?
3. Bagaimana existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
telah dilakukan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta?
4. Bagaimana model pemberdayaan untuk masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang sesuai?
C. Tujuan Penelitian
Sejalan dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk:
1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta.
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2. Untuk mengidentifikasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
telah dilakukan oleh hotel terhadap masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta.
3. Untuk mengidentifikasi existing program tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) yang telah dilakukan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta.
4. Untuk menemukan model pemberdayaan untuk masyarakat di sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang sesuai.
D. Kontribusi Penelitian
Sejalan dari tujuan penelitian diatas, kotribusi yang dihasilkan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kontribusi Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis sebagai tambahan
informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema kajian
seputar Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, model pemberdayaan
masyarakat pada penelitian ini mengembangkan model Corporate Social
Resposibility (CSR) yang telah ada. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada
teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984: 25) yang menyatakan
bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi
dan teori leigitimasi sebagai teori pendukung yang dikemukakan oleh Dowling
dan Pfeffer (1975) bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi,
batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan
reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku
organisasi dengan memperhatikan lingkungan.
2. Kontribusi Praktis
Hasil dari penelitian ini dimanfaatkan dan diimplementasikan sebagai
sebuah rujukan model bagi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dalam
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memberdayakan masyarakat marginal yang bermukim di sekitar hotel berbintang
yang menjadi anggota asosiasi tersebut serta menjadi salah satu masukan untuk
penetapan kebijakan Pemerintah terkait Corporate Social Resposibility (CSR) oleh
perusahaan.
E. Kebaruan Penelitian
Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal: (1) model pemberdayaan.
Model pemberdayaan pada penelitian ini khusus untuk hotel dengan
pengembangan kesenian seni dan olahan makanan yang dimiliki oleh masyarakat
yang bermukim di sekitar hotel, (2) lingkup penelitian. Penelitian ini mencakup
pada hotel dan masyarakat yang bermukim disekitarnya, (3) tujuan penelitian.
Penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep dan bentuk CSR yang dilakukan
oleh hotel kepada masyarakat sekitar, tetapi juga berusaha menemukan model
pemberdayaan melalui CSR bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hotel, dan
(4) metode penelitian. Metode dan penyajian data pada penelitian ini disajikan
dalam bentuk penelitian kualitatif.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Pendukung
Pada subbab ini, peneliti akan membahas tentang (1) pemberdayaan
masyarakat, (2) Corporate Social Responsibility (CSR), dan (3) potensi
masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Masyarakat
Pada item pemberdayaan masyarakat ini, hal tersebut menjelaskan tentang
(a) definisi, (b) penerima manfaat, (c) lingkup kegiatan pemberdayaan
masyarakat, (d) tahapan pemberdayaan masyarakat, dan (e) pendekatan & strategi
pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:
a. Definisi
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menggali potensi yang
dimiliki oleh masyarakat untuk di kembangkan. Ife dan Tesoriero (2008)
menjelaskan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang
berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang
kurang berdaya. Robinson (1994) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah
suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi,
kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Selain itu, World Bank (2001)
mengartikan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan
dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani
bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, gagasan-gagasannya serta
kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda,
produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan
masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses
meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.
Selain itu, Rappaport (1987) menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan
sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap
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keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang. Parsons
et al. (1994) menambahkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar
setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan
atas dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi

kehidupannya.

Pemberdayaan

menekankan

bahwa

orang

memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain

yang menjadi

perhatiannya.
Bila ditinjau dari tujuan pemberdayaan, Payne (1997) berpendapat bahwa
pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan
daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang
akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi
kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah
mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan
merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri
dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka
mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.
Mardikanto

(2010)

menyatakan

bahwa

pemberdayaan

masyarakat

merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat
yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan
dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari
tiga sisi, yaitu:
Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan
bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena
jika demikian sudah akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun
daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
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Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain
dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Upaya memperkuat ini meliputi
langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input),
serta pembukaan akses ke daalam berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi berdaya.
Ketiga, melindungi dan membela masyarakat lemah (protecting).
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat,
tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti
kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok
dari

upaya

pemberdayaan.

Pembaharuan

institusi-institusi

sosial

dan

pengintegrasiannya
Dalam masyarakat, ada yang dinamakan sebagai energi sosial budaya, atau
lazim disebut sebagai energi sosial saja, yang merupakan suatu daya internal yang
menunjukkan pada mekanisme dalam mengatasi masalahnya sendiri. Sayogyo
(1994: 154) memberikan batasan bahwa energi sosial tersebut bersumber pada
tiga unsur, pertama, gagasan (ideas) yaitu buah pikiran progresif yang trampil dan
dapat diterima bersama. Kedua, idaman (ideals) atau harapan bagi kepentingan
bersama, yaitu wujud kesejahteraan bersama sebagai buah realisasi gagasan
sebelumnya. Dalam hal ini berlaku suatu norma dasar “berbuatlah bagi orang lain
sebagaimana orang lain berbuat bagimu”. Ketiga, persaudaraan (friendship) yaitu
wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses
mencapai idaman yang telah dikukuhkan. Energi sosial ini terwujud dalam ragam
kelembagaan lokal dalam masyarakat. Lembaga di sini dipahami sebagai ‘pola
perilaku yang matang’ berupa aktivitas-aktivitas, baik yang terorganisasi maupun
yang tidak.
Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana
kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif-efisien secara
struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun
internasional; termasuk dalam bidang politik, ekonomi maupun lainnya (Pranarka
dan Vidhyandika, 1996). Ditambah lagi, Hikmat (2006: 48) menjelaskan bahwa
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konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (individual selfemployment), tetapi juga secara kolektif (collective self-empowerment). Semua itu
harus menjadi bagian dari aktualiasi diri (self-actualization) dan koaktualisasi
eksistensi manusia dan kemanusiaan.
Subejo dan Narimo (2004) mengartikan bahwa proses pemberdayaan
masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat
lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang
dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka
memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat adalah salah satu upaya dalam memberikan perhatian kepada
masyarakat sekitar dalam bentuk moril maupun materiil, seperti ide, pendapat,
atau gagasan terkait potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar
sehingga bisa terkelola dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat bagi mereka secara bekesinambungan dan mandiri dalam rangka
peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut.
Terkait dengan penelitian ini, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
oleh Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta dengan model
pemberdayaan bertujuan untuk (1) mendorong potensi masyarakat untuk
berkembang dan (2) meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga
Corporate Social Resposibility (CSR) yang ada dapat berjalan dengan efektif
dalam upaya memberdayakan masyarakat di sekitar kedua hotel tersebut.
b. Penerima Manfaat
Ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai penerima manfaat dari
pemberdayaan masyarakat. Soeharto (2005) membagi kelompok lemah yang
menjadi sasaran pemberdayaan meliputi:
1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender
maupun etnis.
2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja,
penyandang cacat, gay dan lesbian serta masyarakat terasing.
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3) Kelompok lemah secara personal, yakni yang mengalami masalah pribadi
dan atau masalah keluarga.
Pembicaraan mengenai pemberdayaan biasanya ditujukan pada penerima
manfaat tersebut karena pada umumnya posisi lebih termarjinalkan dari pada yang
lain walaupun penerima manfaat lain juga perlu terus dilakukan penguatan
kapasitas dan pemberdayaan. Karakteristik penerima manfaat perlu diperhatikan
karena akan menentukan strategi dan pendekatan. Adapun karakteristik penerima
manfaat yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:
1) Karakteristik pribadi yang mencakup jenis kelamin, umur, suku/etnis dan
agama
2) Status social ekonomi, yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan

dan

keterlibatannya

dalam

kelompok/organisasi

kemasyarakatan
3) Perilaku keinovatifan sebagaimana yang terdiri dari innovator, early
adopter, early majority, late majority dan laggards.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
karakteristik penerima manfaat dari pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) dilihat
dari jenis kelamin, umut, suku/ras, atau agama, (2) status sosial, dan (3)
keterlibatan dalam sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat sekitar. Kaitan dengan penelitian ini, penerima manfaat dari CSR
adalah masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel
Surakarta dengan melihat status sosial ekonomi, meliput: pekerjaan, tingkat
pendapatan, dan kesiapan untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan oleh
pihak manajemen Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel.
c. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan
memandirikan

masyarakat.

Kegiatan

memampukan

dan

memandirikan
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masyarakat dengan melalui perubahan perilaku. Perubahan perilaku dapat
dilakukan melalui proses pendidikan bagi masyarakat petani dengan sistem dan
ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan sifat sasaran.
Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan
masyarakat yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: (a) Bina Manusia, (b) Bina
Usaha, dan (c) Bina Lingkungan. Terhadap rumusan tersebut, Mardikanto (2010)
menambahkan pentingnya satu bina lagi, yang diusulkan dengan nama Bina
Kelembagaan. Hal ini disebabkan ketiga bina di atas hanya akan terwujud seperti
yang diharapkan manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang
diperlukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1) Bina Manusia
Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus
diperhatikan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini
dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan
mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Termasuk dalam bina manusia adalah
semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan
kapasitas, yaitu:
a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian,
kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan
b) Pengembangan kapasitas Entitas/kelembagaan yang meliputi:
(1) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi,
(2) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi,
(3) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi,
(4) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya,
(5) Interaksi antar individu di dalam organisasi, dan
(6) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan
(stake holder) yang lain.
c) Pengembangan kapasitas sistem jaringan yang meliputi:
a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang
sama, dan
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b) Pengembangan interaksi dengan entitas di luar sistem,
2) Bina Usaha
Bina usaha juga merupakan hal yang penting dalam setiap pemberdayaan,
sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau membawa
kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku

dan bahkan

menambah kekecewaan. Bina usaha mencakup:
a) Pemilihan komoditas dan jenis usaha,
b) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis,
c) Pembentukan badan usaha,
d) Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pebiayaan,
e) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir,
f)

Manajemen produksi dan operasi,

g) Manajemen logistik dan finansial,
h) Penelitian dan pengembangan,
i)

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis,

j)

Pengembangan jejaring dan keitraan, dan

k) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
3) Bina Lingkungan
Isu lingkungan menjadi sangat penting sejak berkembangnya pemikiran
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pada implementasinya
hal ini terlihat ada kewajiban diberlakukannya AMDAL dalam setiap kegiatan
investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikasi.
Pengertian lingkungan di sini tidak hanya lingkungan fisik, yang
menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi perlu
disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap
keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran ini yang mendorong
diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang di
dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
penanaman modal perseroan. Di lingkungan internasional sejak 2007 telah
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ditetapkan ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility).
Namun di lain pihak, Iskandar (2016) pada penelitiannya tentang Pengaruh
Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan.
mengindikasikan bahwa: (1) Bina lingkungan berpengaruh tidak signifikan
terhadap Return On Asset Perusahaan, (2) Kemitraan berpengaruh tidak signifikan
terhadap Return On Asset perusahaan, dan (3) Kesejahteraan karyawan
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Semakin tinggi biaya CSR
yang dikeluarka menjadi hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan
lingkungan yang juga sebagai konsumen perusahaan akan semakin baik, dalam
hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan penjualan.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkup kegiatan
pemberdayaan masyarakat bisa difokuskan pada (1) bina manusia. Upaya pada
peningkatan kemampuan dan kesejahteraan manusia, (2) bina usaha. Upaya pada
peningkatan manusia terkait kemampuan manajerial dalam mengatur jalannya
usaha atau bisnis yang dilakukan, dan (3) bina lingkungan. Upaya untuk
mewujudkan tanggungjawab sosial kepada lingkungan sekitar pelestarian
sumberdaya dan lingkungan hidup sekitar dalam menjalankan usaha atau bisnis
sehari-hari. Terkait dengan penelitian ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat
lebih difokuskan pada bina lingkungan dimana pemberdayaan melalui CSR
perhotelan berfokus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel.
d. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Axxin (1988) mengartikan bahwa pendekatan sebagai suatu gaya yang harus
menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan
(the style of action within a style). Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel
(1997) mengemukakan bahwa apapun pendekatan yang diterapkan wajib
memperhatikan:
1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan
2. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan
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3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan
pemberdayaan
4. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan yang
berhadapan dengan pilihan-pilihan antara:
a) Publik atau swasta,
b) Pemerintah ataukah non-pemerintah,
c) Dari atas (birokrasi) ataukah dari bawah (partisipatif),
d) Mencari keuntungan ataukah non-profit,
e) Karikatif ataukah harus mengembalikan biaya,
f) Umum ataukah sektoral,
g) Multi-tujuan ataukah tujuan tunggal, dan
h) Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.
Parsons et al. (1994) menyatakan bahwa umumnya proses pemberdayaan
dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi fasilitator
dapat dilakukan melalui kolektivitas, tergantung situasinya dilapangan. Beberapa
situasi memerlukan pendekatan secara individual meskipun pada gilirannya
strategi ini pun tetap berkaitan dengan sistem di luar diri penerima manfaat
(komunitas). Dalam hal ini dikenalkan 3 pendekatan pemberdayaan masyarakat,
yaitu: a) pendekatan mikro, dilakukan pemberdayaan terhadap klien (penerima
manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management dan
crisis intervention, b) pendekatan mezzo, pemberdayaan yang dilakukan terhadap
sekelompok klien. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
ketrampilan dan sikap-sikap penerima manfaat, agar memiliki kemampuan dalam
memecahkan masalah yang dihadapinya. c) pendekatan makro, disebut juga
sebagai strategi Sistem Besar (Large-system Strategy), karena perubahan
diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan,
perencanaan

sosial,

kampanye,

aksi

sosial,

lobbying,

pengorganisasian

masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.
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Ife dan Tesoriero (2008) mengembangkan 3 klasifikasi sebagai landasan
pengembangan masyarakat dari perspektif keadilan sosial dan HAM yang bisa
digunakan dalam analisis dan pertimbangan-pertimbangan isu-isu sosial, yaitu:
a) Perspektif individual, dimana menempatkan sebuah masalah sosial
terutama dalam lingkup individual (seperti patologi individual,
psikologis, cacat moral) oleh karenanya mencari solusi-solusi yang
berbasis individu seperti terapi, perawatan medis, modifikasi perilaku,
dukungan moral dan kontrol.
b) Perspektif reformis kelembagaan menempatkan masalah dalam lingkup
struktur kelembagaan dalam masyarakat. Solusi–solusi yang diusulkan
terpusat pada reformasi, penguatan dan penyempurnaan kelembagaan.
c) Perspektif struktural melihat masalah dalam lingkup struktur sosial yang
opresif dan tidak adil. Solusi dari perspektif ini mensyaratkan
restrukturisasi masyarakat, karena masalah-masalah sosial tertanam
dalam struktur opresif dalam masyarakat yang mungkin dalam bentuk
kelas, gender atau ras.
e. Model Praktik Pengorganisasian Masyarakat
Dalam perkembangan strategi pemberdayaan masyrakat, Rothman dan
Tropman (1987: 10) membaginya dalam 3 model intervensi komunitas model A
(pengembagan masyarakat lokal), model B (perencanaan sosial), dan model C
(aksi sosial). Perbedaan pendekatan pemberdayaan model A (pengembangan
masyarakat lokal), B (perencanaan sosial) dan C (aksi sosial) menurut Rothman
dan Tropman (1987:10) dijabarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
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Tabel 2.1. Model Praktik Pengorganisasian Masyarakat

NO

KOMPONEN

Tujuan

2

Struktur komunitas &
permasalahannya

3

Strategi perubahan dasar

4

Karakteristik dan teknik
perubahan

5

Peran praktisi yg
menonjol

6

Media perubahan

7

Orientasi terhadap
struktur kekuasaan

8

Batasan definisi sistem
klien dalam komunitas
(konstituensi)

Keseluruhan komunitas geografis

MODEL B (Perencanaan Sosial)

MODEL C
(Aksi Sosial)

Pemecahan masalah yang penting pada
masyarakat (task goals)

Pengalihan SD dan relasi, perubahan
institusi dasar (task and process
goals)

Maslah sosial yg sesungguhnya:
kemiskinan, kesehatan, fisik & mental,
perumahan, dll

Populasi yang dirugikan, kesenjangan
sosial, perampasan hak dan ketidak
adilan

Pengumpulan data yg terkait masalah,
memilih dan menentukan bentuk
tindakan yg paling rasional

Kristalisasi isu & pengorganisasian
masa untuk menghadapi sasaran

Konsensus atau konflik

Konflik atau kontes, konfrontasi, aksi
langsung dan negosiasi

Pengumpul dan penganalisis data,
pengimplementasi program dan
fasilitator

Aktivis, advokat, agitator, pialang,
negosiator dan partisan

Manipulasi organisasi formal dan data yg
tersedia

Manipulasi orgnsi massa dan proses
politik

Struktur kekuasaan sbg pemilik dan
sponsor (pendukung)

Struktur kekuasaan sbg sasaran
eksternal dri tindakan yg dilakukan

Keseluruhan komunitas atau suatu
segmen dlm komunitas (termask
komunitas fungsional)

Segmen dlm komunitas
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MODEL A
(Pengembangan Masyarakat
Lokal)
Kemandirian, pengembangan
kapasitas dan pengintegrasian pada
masyarakat (process goals)
Adanya anomie, kesenjangan relasi
dan kapasitas dalam memecahkan
masalah secara demokratis,
komunitas berbentuk tradisional statis
Pelibatan berbagai kelompok warga
dalam menentukan & memecahkan
masalah mereka sendiri
Komunikasi antar kelompok dan
kelompok kepentingan dalam
masyarakat dan diskusi kelompok
Sbg enabler katalis, koordinator,
orang yg mengajarkan ketrampilan
dalam memecahkan masalah dan
nilai-nilai etis
Manipulasi kelompok kecil yang
berorientasi pada terselesaikannya
suatu tugas (small task oriented
groups)
Anggota dri struktur kekuasaan
bertindak sbg kolaborator dlm suatu
ventura yg bersifat umum

library.uns.ac.id

Asumsi mengenai
Kepentingan umum atau
kepentingan kelompok2
permufakatan dari berbagai
dlm komunitas
perbedaan
Konsepsi mengenai
10 populasi klien
Warga masyarakat
(beneficaries)
Konsepsi mengenai
Partisipan pd proses interaksional
11
peran klien
pemecahan masalah
Sumber: Rothman dan Tropman (1987:10)
9

digilib.uns.ac.id

Permufakatan kepentingan atau konflik

Konflik kepentigan yg luas,
kelangkaan SD

Pengguna jasa/konsumen

Korban

Penerima layanan

Employer, konstituen dan anggota
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan
strategi masyarakat dilihat pada (1) tujuan, (2) system yang digunakan, (3)
kesiapan sumber daya manusia, (4) alternatif pemberdayaan dengan bertumpu
pada 3 model praktik pengorganisasi di masyakarat, yaitu (a) model
pengembangan masyarakat local, (b) model perencanaan sosial, dan (c) model
aksi sosial. Terkait dengan penelitian ini, penelitian ini dapat mengadaptasi
pendekatan dan strategi yang telah dijabarkan dengan menentukan satu model
pemberdayaan yang sesuai, dimana model tersebut merupakan hasil analisis yang
telah

dilaksanakan

dan

disesuaikan

dengan

kemampuan

pemberdayaan

masyarakat sekitar dan pihak Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel.
2. Corporate Social Responsibility (CSR)
Pada item Corporate Social Responsibility (CSR) ini, membahas tentang
(a) definisi, (b) pendekatan & strategi CSR, dan (c) undang-undang yang
mengatur CSR, sebagai berikut:
a. Definisi
Corporate Social Responsibility (CSR) secara etimologis diterjemahkan
sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” atau Tanggung Jawab Sosial
Korporasi”. Carroll (1991) mendefinisikan bahwa CSR sebagai sebuah piramida
terdiri dari empat lapisan (ekonomi, tanggung jawab hukum, etis, dan filantropis
masing-masing), dan jelas menyatakan bahwa CSR mencakup kontribusi
filantropi namun tidak terbatas kepada mereka. Bahkan, akan dikatakan di sini
bahwa filantropi sangat diinginkan dan dihargai tetapi sebenarnya kurang penting
dibandingkan tiga kategori lain dari tanggung jawab sosial. Ditambah lagi Jalal
(2013) mendefinisikan bahwa pengertian CSR dalam konteks ISO 26000 adalah
tanggung jawab organisasi untuk dampak keputusan dan kegiatannya terhadap
masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang
berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan; sesuai
dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional;
dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya.
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Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip tanggung jawab sosial adalah 1)
akuntabilitas, 2) transparansi, 3) perilaku Etis, 4) penghormatan kepada
kepentingan Stakeholder, 5) kepatuhan kepada Hukum, 6) penghormatan kepada
norma perilaku internasional, 7) penegakan HAM. Selain itu, tujuan dari CSR
adalah memaksimalkan pendapatan dan kekayaan perusahaan bagi para pemegang
sahamnya (Friedman, 1962).
Ditinjau dari penelitian terdahulu,

Agandona dan Hoivik (2009)

menyimpulkan bahwa isu mengenai tradisi eropa yang dapat diberikan mengenai
CSR dan menghadirkan hipotesis utama mengenai CSR tersebut. CSR adalah
konsep etika yang meminta tindakan pertanggungjawaban secara sosial yang telah
berkembang sejak sebelum Revolusi Industri dan perusahaan telah meresponnya
khususnya perusahaan-perusahaan di Eropa yang telah menyertakan CSR dalam
keterlibatan perusahaan setelah era Revolusi Industri pada pengelola secara
historis, cultural, politik, sosial ekonomi. Kondisi Khusus dalam Negara yang
berbeda juga menghasilkan sudut pandang yang berbeda dari waktu ke waktu,
oleh karena itu bisa dikatakan bukan merupakan suatu hal yang unik mengenai
definisi yang tepat dari CSR: suatu standar global oleh CSR adalah hal yang
mungkin.
Jika ditinjau dari perkembangan CSR, hubungan antara perusahaan dan
masyarakat mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan paradigma
ekonomi pada masanya (Kakabadse et al., 2005). Mulai dari 1776 Adam Smith
opus, The Wealth of Nations, dianggap sebagai tengara kapitalisme modern,
menyatakan proposisi Smith bahwa ketika bisnis bebas untuk mengejar
keuntungan dan efisiensi, akhirnya menguntungkan kepentingan bersama, yakni
melayani kepentingan masyarakat yang

terbaik (Lantos, 2001). Selain itu,

perkembangan konsepsi Corporate Social Responbility (CSR) sebetulnya sudah
lama, akan tetapi jika dilihat dari sejarah dan semangat yang mendasari timbulnya
CSR. Menurut Matten (2006), ada 4 hal utama yang pada akhirnya bermuara
kepada pengertian CSR seperti yang sekarang:
1) Perspektif

politik,

kapitalisme

yang

melahirkan

liberalisasi

ekonomi

berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ternyata
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menimbulkan dampak dan kesenjangan antara negara maju dan berkembang,
pemilik modal dan buruh. Selain itu juga kapitalisme mengakibatkan dominasi
korporasi yang semakin besar sehingga peran pemegang teritori ekonomi
disetiap kedaulatan negara semakin mengecil (Zimmerli dan Holzinger, 2006).
Titik penting dalam pandangan ini adalah bahwa kehidupan masyarakat di
seluruh dunia semakin dikendalikan dan dibentuk tidak lagi oleh pemerintah
tetapi oleh perusahaan (Matten, 2006). Dari sini lahirlah konsep “perusahaan
negara (Corporate citizenship)” sebagai konsep politik.
2) Perspektif etika, dilatarbelakangi pemikiran banyaknya praktek korporasi yang
hanya memperhatikan profit oriented semata sehingga seringkali terjebak
kepada jalan pintas yang menjanjikan keuntungan yang egois dan
menimbulkan kerugian bagi yang lain (Young and Straub, 2006). CRT percaya
bahwa prinsip-prinsip untuk bisnis responsible memberikan fondasi yang
diperlukan untuk masyarakat, adil dan transparan bebas global. Selain itu juga
pedoman bagaimana berperilaku etis kepada stakeholder perusahaan yaitu,
pelanggan, karyawan, pemilik dan investor, pemasok, pesaing dan masyarakat
(Young and Straub, 2006).
3) Perspektif ekologi, kerusakan ekologi sebagai akibat praktek perusahaan,
secara berkelanjutan juga menyebabkan masalah-masalah sosial dan ekonomi
seperti kemiskinan, kesenjangan sosial di masyarakat. Konsep yang terkenal
adalah dari Elkington (1997) yang terkenal dengan nama “Triple Bottom Line”
dalam bukunya Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth
Century Bussiness. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam
istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice.
Berdasarkan penjelasan diatas, konsep Triple Boottom Line CSR dapat
digambarkan pada Gambar 2.1, sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Tripple Bottom Lines CSR
Sumber: Elkington (1997)

Melalui konsep ini, Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang
ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu profit, people,
dan planet. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya
mengejar keuntungan semata (profit), tetapi mereka juga harus terlibat pada
pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam
menjaga kelestarian lingkungan (planet). Ketiga prinsip tersebut saling
mendukung dalam pelaksanaan program CSR (Gambar 2.1). Sejak cetusan
Elkington ini, bisa dikatakan CSR kian bergulir kencang.
4) Perspektif ekonomi, Young and Straub (2006) menjelaskan bahwa bisnis harus
menguntungkan dengan menciptakan kekayaan dan berkontribusi pada
masyarakat. Meraih keuntungan merupakan kewajiban bisnis dengan melayani
stakeholder dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ketrampilan kepemimpinan
manajemen

ditantang untuk mendamaikan/mengintegrasikan tuntutan yang

saling bertentangan: etika dibanding laba jangka pendek, permintaan pelanggan
akan harga yang rendah versus tuntutan upah yang tinggi dari pemilik dan
karyawan. Bagi banyak perusahaan, pasar saham memberikan insentif lebih
lanjut untuk terlibat dalam CSR. Porter dan Kramer (2002) menyatakan bahwa
dalam situasi tertentu, CSR - investasi filantropis tertentu menjadi penyebab
sosial - akan menciptakan keuntungan jangka panjang

tidak hanya untuk

perusahaan individual, tetapi juga untuk seluruh cluster di mana perusahaan
beroperasi.
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Selain itu, Kakabadse; Rozuel; Lee-Davies (2005) menjelaskan bahwa
Elemen inti CSR adalah:
1. CSR vs Philanthropy
Filantropi perusahaan pada dasarnya mengacu pada ide “memberikan
kembali” (secara finansial) kepada masyarakat perusahaan beberapa kekayaan
telah tercipta berkat masukan masyarakat. Frederick (1987; Mitnick, 1995)
memperkenalkan 'prinsip amal' sebagai kewajiban bagi orang kaya untuk
mendukung yang kurang beruntung. Carroll (1991) menyatakan bahwa filantropi
sangat diinginkan dan dihargai tetapi sebenarnya kurang penting dibandingkan
tiga kategori lain dari tanggung jawab sosial.
2. A long-term perspective
Karakteristik pertama dari CSR adalah bahwa hal itu merupakan bagian dari
perspektif jangka panjang keuntungan ekonomi yang mungkin secara finansial
tidak bisa diukur tetapi dapat memberikan aset berharga bagi profitabilitas masa
depan, dan akhirnya untuk "kekuatan sosial" (Carroll, 1991). Ide ini mengingatkan
pada konsep keberlanjutan yaitu, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan jangka
pendek, tetapi lebih banyak gol yang semua bergabung untuk menjamin
kelangsungan hidup bisnis dan kemakmuran dalam lingkungan yang berubah. Hal
ini selaras dengan definisi dari WBCSD dan OECD.
3. Beyond the law
Karakteristik kedua yang disepakati oleh akademisi tahun 1970 adalah
bahwa CSR tentang "di luar persyaratan ekonomi, teknis, dan hukum yang sempit
dari perusahaan" (Carroll, 1991). Oleh karena itu, mematuhi hukum tidak segera
berarti bertanggung jawab secara sosial dan CSR secara implisit ekspresi dari
upaya sukarela oleh perusahaan yang memenuhi standar etika, yang bertentangan
dengan imperatif murni ekonomi atau hukum (Carroll, 1991).
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4. Tanggung jawab pada Stakeholder
Karakteristik ketiga dari CSR adalah gagasan bahwa bisnis bertanggung
jawab kepada berbagai pihak yang dapat diidentifikasi dan memiliki klaim, baik
secara hukum disebutkan atau segi moral, pada kegiatan bisnis yang
mempengaruhi mereka (Frederick, 1987).
5. Kontrak Sosial
Sehubungan dengan argumen stakeholder, CSR juga sering dikaitkan
dengan tema 'kontrak sosial' atau alternatif dari 'lisensi untuk beroperasi'. gagasan
lisensi untuk beroperasi menyiratkan bahwa masyarakat memungkinkan usaha
untuk beroperasi dengan asumsi bahwa ia akan berperilaku adil dan menunjukkan
akuntabilitas atas tindakan-tindakannya melampaui persyaratan hukum. Moir
(2001) mengacu pada Gray, Owen dan Adams untuk definisi tentang masyarakat
untuk menjelaskan mengapa bisnis dapat terlibat dalam CSR. Dia berpendapat
bahwa perspektif kontrak sosial memungkinkan perusahaan untuk bertindak
secara bertanggung jawab tidak "karena itu adalah kepentingan komersial, tetapi
karena

itu

adalah

bagian

dari

bagaimana

masyarakat

secara

implisit

mengharapkan usaha untuk beroperasi". Lantos (2001) menunjukkan bahwa isi
dari kontrak sosial mungkin telah berevolusi dari waktu ke waktu. Pada awal
terutama diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan dalam batasan hukum,
'kontrak sosial baru' dipopulerkan di klaim tahun 1950 bahwa kemajuan sosial
harus dikaitkan dengan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu "tanggung jawab
perusahaan itu harus sesuai dengan kekuatan ekonomi, sosial dan politik".
6. Gagasan Kekuasaan
CSR terkait dengan berbagai lapisan perilaku yang ekstrem adalah di satu
sisi, "kebutuhan dasar untuk memenuhi umum diterima prinsip-prinsip etika
perilaku baik, dan di sisi lain , "penekanan bahwa perusahaan memiliki tanggung
jawab sosial untuk membantu memecahkan masalah sosial yang mereka miliki
yang pasti mempengaruhi kinerja mereka". Dia mendefinisikan CSR sebagai
'seperangkat aturan baru' suatu tempat di antara dua posisi, yang menentukan
harapan etika masyarakat, dan yang berkaitan dengan tema legitimasi,
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pemerintahan, ekuitas, lingkungan, pekerjaan, hubungan publik-swasta dan sektor
etika (Wilson, 2000).
Masih menurut Wilson (2000), aturan legitimasi menyiratkan bahwa "untuk
mendapatkan

dan

mempertahankan

legitimasi

sosial,

perusahaan

harus

mendefinisikan misi dasar dalam hal tujuan sosial yang dirancang untuk melayani
bukan sebagai maksimalisasi keuntungan".
7. Legitimasi Aktivitas Bisnis
Hal ini menunjukkan bahwa bisnis diberikan kekuasaan dan pengaruhnya di
bawah beberapa kondisi tertentu ditetapkan oleh masyarakat dan bahwa
pemenuhan non-kewajiban itu dengan serius menantang posisi bisnis ekonomi,
sosial dan politik, dan bahkan keberadaannya. Memang, masyarakat akhirnya
memiliki kekuasaan untuk memutuskan apa yang benar dan salah, yaitu, kekuatan
untuk menilai, untuk memantau kepatuhan anggota masyarakat 'dengan penilaian,
dan untuk menekan mereka yang tidak mengikuti aturan. Dengan kata lain,
"perusahaan

dimaksudkan

untuk

masyarakat;

masyarakat

bukan

untuk

perusahaan" (Takala, 1999). Perusahaan harus bertindak sebagai "pelayan publik"
atau sebagai warga negara berhak atas tanggung jawab sosial seperti yang
diharapkan dari warga negara lain (Takala, 1999). Ini adalah argumentasi yang
menarik yang sebenarnya menyeimbangkan kekuasaan dan kekuatan antara
masyarakat dan bisnis, yang terakhir menjadi salah satu bagian dari yang pertama.
8. Sebuah Proses Kontekstual
Pertama adalah pandangan dari CSR sebagai proses bukan "satu set hasil"
(Carroll, 1991). CSR tidak bisa menjadi konsep statis karena lingkungan anggota
masyarakat hidup dalam adalah dinamis. Sebagai hubungan antara perubahan
konstituen, dan karena perubahan lingkungan, tanggung jawab dari konstituen
berubah juga. CSR menjadi "proses yang berkelanjutan terus-menerus memantau
lingkungan dan hubungan dan tidak misi tetap sehubungan dengan kelompokkelompok tertentu dengan prioritas yang telah ditentukan yang tetap statis.
Perbandingan dengan perbaikan terus-menerus terdengar tepat karena membantu

library.uns.ac.id

31
digilib.uns.ac.id

gambar CSR sebagai produk, sedang dikaji terus-menerus, yang muncul dari
siklus dialog antara perusahaan dan stakeholdernya .
Elemen kedua adalah bahwa CSR dalam praktek yaitu, di luar kerangka
filosofis atau agama, cenderung sangat kontekstual, sangat sensitif terhadap
lingkungan, organisasi, bahkan individu kekhususan. Karakteristik ini membuat
CSR konsep yang sangat kaya tetapi sangat kompleks, dan tentunya sulit untuk
menentukan sekali dan untuk semua. Singkatnya, CSR cocok dengan perspektif
jangka panjang dan mengacu pada prinsip-prinsip etika yang tidak perlu
dikodifikasi oleh hukum.
CSR dterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam
konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Navaro and Anson (2009)
menyatakan bahwa komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada
aspek-aspek perilaku perusahaan (firm’s behavior), termasuk kebijakan dan
program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci:
1) Good corporate governance: etika bisnis, manajemen sumberdaya
manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan
kerja,
2) Good

corporate

responsibility:

pelestarian

lingkungan

hidup,

pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak
asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan
penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. Ahli
pemasaran Kotler dan Lee (2005) menyatakan ada tiga syarat yang
dibutuhkan untuk menjadikan CSR sebagai bagian dari Corporate
Sustainability.
Sedangkan Craig Semit (1994) dalam (Aryani, 2005) berpendapat bahwa
CSR harus disikapi secara strategis dengan melakukan penyelarasan inisiatif CSR
yang relevan dengan produk inti (core product) dan pasar inti (core market),
membangun indentitas merek, bahkan untuk menggaet pangsa pasar atau
menghadapi pesaing.
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah salah
satu bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar
yang tidak hanya berfokus untuk keuntungan (profit) sebagai salah satu prinsipnya,
tetapi juga fokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar
perusahaan (people), dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Adapun kaitan dengan penelitian ini dengan elemen CSR yang menjadi
acuan dalam penentuan data dan pengembangan model pemberdayaan adalah (1)
a long-term perspective dimana hasil pemberdayaan yang bisa dirasakan dalam
jangka panjang, (2) tanggung jawab pada stakeholder yang pada hal ini adalah
masyarakat sekitar KSPH dan Pose In Hotel, (3) legitimasi aktivasi bisnis dimana
masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan kapabilitas perusahaan.
b. Pendekatan dan Strategi CSR
Kays (1991) kemudian menggunakan ketiga prinsip untuk membangun
model Kinerja Sosial Perusahaan atau Corporate Social Performance (CSP). Ini
lebih komprehensif daripada model CSR karena melibatkan "identifikasi domain
tanggung jawab sosial organisasi, pengembangan proses untuk mengevaluasi
tuntutan lingkungan dan stakeholder dan pelaksanaan program-program untuk
mengelola isu-isu sosial". Tiga prinsip utama: 1) Prinsip legitimasi adalah tentang
harapan masyarakat dari bisnis pada tingkat kelembagaan, 2) Prinsip tanggung
jawab publik beroperasi pada tingkat organisasi dan menyangkut potensi dampak
kegiatan bisnis, 3) Prinsip individu yang berfokus kebijaksanaan manajerial
melihat manajer sebagai "aktor moral" (Wood, 1991; Robertson dan Nicholson,
1996).
Freeman, Velamuri dan Moriaty (2006) mengemukakan bahwa pendekatan
stakeholder yang disebut sebagai Company Stakeholder Responsibility. Company
Stakeholder Responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam manajemen
berpendekatan stakeholders, terdiri dari 4 (empat) level yaitu: 1) proposisi nilai
dasar, 2) kerjasama stakeholder yang berkelanjutan, 3) memahami isu-isu sosial
secara luas dan 4) kepemimpinan yang etis. Ada 10 prinsip yang harus dipegang
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oleh manager atau pebisnis dalam melaksanakan 4 tingkatan dalam pendekatan
stakeholder di atas, yaitu:
1) Memperhatikan selalu kepentingan pemangku kepentingan bersamasama kepentingan perusahaan secara terus menerus.
2) Mengakui bahwa stakeholder adalah orang-orang yang nyata dan
kompleks dengan perbedaan nama, wajah, dan nilai-nilai.
3) Mencari solusi terhadap isu-isu yang memuaskan stakeholder secara
bersamaan.
4) Terlibat dalam komunikasi yang intensif dan dialog dengan para
pemangku kepentingan tidak hanya mereka yang "ramah".
5) Berkomitmen

untuk

filosofi

kerelawanan-mengelola

hubungan

pemangku kepentingan diri sendiri, daripada meninggalkannya kepada
pemerintah.
6) Generalisasi pendekatan pemasaran.
7) Jangan menggantikan kepentingan salah satu stakeholder dengan yang
lain terlalu sering.
8) Negosiasi dengan para pemangku kepentingan primer dan sekunder.
9) Terus-menerus memantau dan merancang ulang proses untuk lebih
melayani stakeholder.
Andrew (1987) dalam Filho, Wanderley, Gomez dan Farache (2010)
menyatakan ada 4 komponen penting dari strategi sosial perusahaan (Corporate
Social Strategi) yaitu a) peluang pasar, b) sumberdaya perusahaan, termasuk di
dalamnya ketrampilan manager, c) nilai dan aspirasi dan d) pengetahuan tentang
tanggung jawab terhadap masyarakat dan shareholders. Sementara itu Husted dan
Allen (2001) menggunakan konsep dan perangkat strategi bisnis untuk
merumuskan model baru dari strategi sosial korporasi, dimana Corporate Social
Strategi berkaitan dengan elemen: a) struktur industri (1986), b) sumber daya
internal perusahaan (Barney, 1991), c) nilai dan ideologi perusahaan dan d)
hubungan dengan stakehoders.
Husted and Salazar (2006) menganalisis strategi CSR dari beberapa
perusahaan dalam menghasilkan laba dan performan sosial yang maksimal.
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Peneliti mengidentifikasi 3 tipe investasi sosial yaitu altruistic, selfish dan strategic
dan didapatkan kesimpulan bahwa strategic invesment memberikan hasil yang lebih baik
dalam menghasilkan keuntungan dan perfoma sosial yang maksimal bagi perusahaan.

Investasi strategis terdiri dari penciptaan keuntungan yang positif dan
mensejahterakan bagi masyarakat dan masyarakat setempat, juga berupa manfaat
tambahan untuk perusahaan, seperti meningkatnya reputasi, tenaga kerja yang
lebih baik dan lebih berkualitas, diferensiasi produk dan menurunkan harga.
Perkembangan konsep CSR, di cari terus menerus model dan instrumen
untuk mengeksplorasi dan mengatur CSR dalam organisasi. Model pengelolaan
CSR generik sebagai presentasi konsep CSR, titik kunci: pengembangan
kompetensi dan kemampuan untuk menghubungkan pendekatan bisnis dan
konteks sosial (CSR) sebagai bagian dari proses inovasi sosial). Beberapa model
manajemen CSR dikemukakan dalam buku Management Models for Corporate
Social Responsibility oleh Jan Jonker dan Marco de Witte (Editor) seperti: Model
Manajemen Sigma/The Sustainability – Integrated Guidelines for Management
(Knight, 2006). The Sustainability adalah output kunci, merupakan panduan yang
komprehensip bagi organisasi yg ingin meningkatkan keberlanjutan, manajemen
CSR dan kinerjanya. Panduan manajemen Sigma terdiri dari 2 bagian:
1) Panduan prinsip, Mendukung pengembangan prinsip organisasi yang
spesifik dan memungkinkan praktisi untuk memahami organisasi mereka
menuju berkelanjutan.
2) Kerangka Manajemen, memungkinkan pendekatan sistematis untuk
pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan komunikasi strategi
pembangunan berkelanjutan suatu organisasi dan kinerja.
Model ini mengikuti model: Plan, Do, Check, Act diwakili empat fase:
kepemimpinan dan visi, perencanaan, pengantaran, monitor, review dan
pelaporan. “The four-phase framework” menyediakan suatu struktur yang
mempertimbangkan bagaimana semua kegiatan saling hubungan & saling
mendukung serta menunjukkan proses bagaimana meningkatkan manajemen CSR
secara keseluruhan.
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Reputasi perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain visi,
kebijakan formal perusahaan, budaya organisasi, komunikasi, identitas perusahaan
dan citra negara atau industri. Faktor-faktor ini harus dapat dikonmunikasikan
dengan baik melalui strategi komunikasi korporasi.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pendekatan dan strategi CSR dapat dilakukan melalui (1) identifikasi domain
tanggung sosial, (2) evaluasi tuntutan dari lingkungan sekitar dan stakeholders, (3)
peluang pasar, dan (4) tanggung jawab terhadap masyarakat dan stakeholders
dengan memperhatikan pada faktor penunjang lainnya, yaitu (1) visi dan misi, (2)
kebijakan perusahaan, (3) budaya kerja di organisasi, dan (4) karakteristik
perusahaan.
c. Undang-Undang CSR
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan perusahaan baik yang tertuang secara implisit maupun
eksplisit cukup banyak. Peraturan perundangan tentang CSR secara implisit dapat
dilihat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan UU No. 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Regulasi yang secara eksplisit mengatur CSR di
antaranya adalah undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(PT), Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1
mewajibkan perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan sumberdaya alam
wajib melaksanakan TJSL dan adanya sanksi jika tidak melakukan yang bunyi
selengkapnya sebagai berikut:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.
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2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

merupakan

kewajiban

perseroan

yang

dianggarkan

dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas, pasal 2 dan 3 menyebutkan:
Pasal 2 “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial
dan lingkungan.” Pasal 3, ayat (1) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam berdasarkan Undang-Undang. Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.”
Hal yang perlu dicermati dalam PP tersebut adalah bahwa TJSL bisa
dilakukan di dalam dan diluar lingkungan perusahaan, yang artinya harus
memperhatikan stakeholder internal dan eksternal. Undang-Undang Penanaman
Modal 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab
sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah :
1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar
keuntungan;
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2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak;
3) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi;
4) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Pasal 88 Undang-undang ini menyebutkan: “Ayat (1) BUMN dapat
menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha
kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ayat (2) Ketentuan
lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.”
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa
menjadi ke-wajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk
melaksanakannya, yang disebutkan sebagai berikut: “Ayat (1) Perum dan Persero
wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.”
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara resmi,
Pemerintah Indonesia telah mengatur CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial
dan lingkungan dalam beberapa peraturan resmi dan mengikat. Sehingga, setiap
perusahaan wajib dan sadar untuk pelaksanaan CSR tersebut kepada masyarakat
atau lingkungan sekitarnya karena landasan hokum yang jelas mengatur CSR
tersebut.
3. Teori Legitimasi
Legitimasi merupakan salah satu indikator strategis dalam mendukung
eksitensi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini berkembang dari
pendapat Dowling dan Pfeffer (1975) yang menyatakan bahwa legitimasi adalah
hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-
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norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong
pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Selain
itu, Dowling dan Pfeffer (1975) juga menambahkan bahwa terdapat dua dimensi
agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi
perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat, dan (2)
pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.
Menurut Hadi (2011: 88), legitimasi merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah
individu, dan kelompok masyarakat. Selain itu, Meutia (2010: 78) menjelaskan
bahwa legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan
oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai
dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara
sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan
keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan
norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar
dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.
Pattern (1992) berpendapat bahwa ada beberapa upaya yang perlu dilakukan
perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif, yaitu:
1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan publik
2. Melakukan

komunikasi

kemasyarakatan

dan

atau

dialog

lingkungan,

serta

tentang

masalah

membangun

nilai

persepsi

sosial
tentang

perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR.
Dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui
antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah
masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan
sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya.
Jadi dalam pelaporan CSR perusahaan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di
masyarakat. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang
tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap
sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada
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bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap
perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat.
Medley (1996) menggambarkan ilustrasi esensi teori legitimasi lewat
penggambaran keterhubungan para pihak yang berkepentingan (stakeholder baik
internal maupnu eksternal) yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak
langsung dan saling mempengaruhi terhadap perusahaan. Keterhubungan tersebut
dapat memunculkan potensi mendukung (legitimate) maupun (illegitimate)
terhadap

perusahaan.

Penekanan

terhadap

perusahaan

manakal

terjadi

incongruence (senjangan legitimasi) antara harapan dengan kenyataan, seperti
pada gambar 2.2, sebagai berikut:
Legislators
Good
Citizenship

Market
Force

Communities

Bankers

The
Organization

Geen Group

Employee

Directors

Acquirers
Shareholders

Gambar 2.2 Sumber Tekanan Gap Legitimasi

Jika dikaitkan antara teori legitimasi pada pelaksanaan penelitian ini, hal ini
bertujuan untuk menjaga keseimbangan maupun eksistensi hotel maupun
masyarakat sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari melalui pemberdayaan atau
pembinaan seperti yang dijelaskan oleh O’Donovan (2002) yang berpendapat
bahwa Legitimacy theory menginsyaratkan bahwa dalam rangka menjaga
atmosfer bisnis kondusif dibutuhkan legitimasi stakeholder, yaitu congruence
antara keberadaan perusahaan dengan harapan (Expectation) masyarakat dan
lingkungan.
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi
merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memacu perusahan
untuk peduli pada lingkungan dengan memperhatikan batasan-batasan yang
berlaku di lingungan tersebut. Selain itu, akan terjadi penekanan terhadap
perusahaan dari para pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan jika
terjadi ketidakseimbangan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat.
4. Teori Stakeholder
Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam jalannya suatu
organisasi atau perusahaan. Hal ini dikemukakan pada sebuah teori yang dikenal
dengan stakeholders theory dimana dijelaskan bahwa stakeholder merupakan
kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh
proses pencapaian tujuan suatu organisasi (Freeman, 1984: 25). Sembiring (2003:
2) menambahkan bahwa stakeholders theory (Teori Stakeholder), mengasumsikan
bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Perusahaan
berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi
perusahaannya. Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula
kecenderungan

perusahaan

mengadaptasi

diri

terhadap

keinginan

para

stakeholdersnya. Selain itu, Nor Hadi (2009: 33-34) menggambarkan konsepsi
segi empat tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder, yang merupakan
ranah implisit dan eksplisit operasional perusahaan terhadap para pemangku
kepentingan. Persuahaan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas
(stakeholder), sehingga eksistensinya tak dapat dipisahkan dengan kepentingan
stakeholder, baik dari sisi fisik maupun psikis. Disamping itu, keberadaan
perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan orang-perorang mauapun
kelompok (sosial), seperti pada gambar 2.3, sebagai berikut:
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Gambar 2.3. Rentang Tanggungjawab Perusahaan

1. Pada sisi tanggungjawab perusahaan secara ethic, perusahaan berkewajiban
melakukan aktivitas bisnis didasarkan etika bisnis yang sehat.
2. Tanggungjawab dari aspek legal, maksudnya perusahaan sebagai bagian
masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan legal
formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemagku kepentingan.
3. Tanggungjawab dalam aspek ekonomi, maksudnya keberadaan perusahaan
didasarkan tujuan utama yang selama ini diperjuangkan, yaitu untuk
memperoleh keuntungan dalam rangka menjaga going concern perusahan, serta
meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (stakeholder).
4. Tanggungjawab bersifat citizenship, maksudnya perusahaan bukan hanya
bertanggungjawab terhadap pemegang saham, namun juga bertanggungjawab
terhadap masyarakat dan lingkungan fisik sekitarnya.
Selain itu, Hadi (2011: 93) juga mendefinisikan stakeholder adalah semua
pihak baik internal maupun eskternal yang memiliki hubungan baik bersifat
mempengaruhi, maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung
oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal
maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahan pesaing, masyarakat sekitar,
lingkungan internasionl, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya),
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lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain
sebagainya

yang keberadaaanya sangat

mempengaruhi dan dipengaruhi

perusahaan.
Menurut Freeman (1964), Stakeholders Theory memiliki beberapa asumsi
sebagai berikut:
1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi
perusahaan dan stakeholdersnya.
3. Kepentingan seluruh stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak
membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.
Berdasarkan asumsi tersebut, Hadi (2011: 94) juga menyimpulkan bahwa
perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting)
sekitarnya. Teori stakeholder menjelaskan bahwa CSR perusahaan sebagai cara
untuk berkomunikasi dengan stakeholders. Implikasinya adalah perusahaan akan
secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan
bagian dari peran perusahaan ke stakeholders. Teori ini jika diterapkan akan
mendorong perusahaan melaksanakan CSR. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan
keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga menghasilkan hubungan
yang harmonis antara perusahaan dengan para stakeholder. Hadi (2011: 95)
menambahkan bahwa hubungan yang harmonis berakibat pada perusahaan dapat
mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (sustainability). Oleh
karena itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya, yaitu dengan menggeser
pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan economic
measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan
faktor sosial (social factors) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap
masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder orientation).
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder
adalah situasi dimana para pihak yang berkepentingan memilih pengaruh dan
dipengaruhi baik secara langsung maupaun tidak langsung dalam jalannya sebuah
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organisasi perusahaan. Melalui para stakeholder ini lah, perusahaan dapat
didorong untuk penerapan CSR seusai dengan apa yang diinginkan.
Terkait penelitian ini, teori legitimasi dan stakeholder sebagai teori
pendukung dapat digunakan dalam menentukan model pemberdayaan masyarakat
sekitar hotel Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui
Corporate Social Responsibility (CSR). Ada dua alasan peneliti dalam memilih
kedua teori tersebut, yakni (1) teori tersebut berorientasi pada keterlibatan
masyarakat sebagai salah satu komponen stakeholder eksternal yang ada disektiar
lingkungan hotel, (2) hasil dari penelitian berfokus pada pemberdayaan
masyarakat sekitar, dan (3) teori tersebut sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan
penelitian ini.
5. Potensi Masyarakat sekitar KSPH dan Pose In Hotel
Potensi adalah suatu kemampuan yang belum tergali secara maksimal dari
dalam diri seseoran yang bermanfaat bagi kehidupannya. Menurut Slamet Wiyono
(2006), potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih
terpendam di dalam diri seseorang yang menunggu untuk diwujudkan menjadi
sesuatu kekuatan nyata. Menurut Endra K (2004), potensi bias juga diebut sebagai
kekuatan, energy atau kemampuan yang terpendam dimiliki dimiliki seseorang
dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang dimaksud disini adalah
sesuatu kekuatan yang masih terpendam berupa fisik, karakter, minat, bakat,
kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri kehidupan manusia.
Dari penjelasan di atas, potensi pemberdayaan masyarakat dalam penelitian
ini dapat terbagi menjadi dua dari masing-masing masyarakat yang tinggal
disekitar bangunan hotel berbintang di Kota Surakarta, yaitu: (a) pengolahan jajan
pasar dan (b) pranatacara (pambiwara), sebagai berikut:
a. Pengolahan Jajan Pasar (Makanan Tradisional)
Jajan pasar (makanan tradisional) menurut Alamsyah (2006) merupakan
salah satu komponen penting dalam pusaka kuliner Indonesia. Bukan saja karena
jajanan tradisional enak rasanya atau unik warna dan tampilanya, melainkan juga
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karena jajanan tradisional sangat sarat dengan unsur budaya Indonesia misalnya
seperti acara pernikahan, kelahiran dan ulang tahun.
Seperti yang diungkapkan Hartini (2009), jajanan tradisional adalah warisan
budaya yang unik, dan sering terlupakan tapi sesungguhnya cukup diminati.
Meskipun kecil, kue tradisional adalah bagian dari atribut tradisi bangsa Indonesia
yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebagai local jewel untuk memajukan
pariwisata di Indonesia lewat jajanan kuliner. Salah satu upaya untuk menjaganya
adalah dengan mengenal lebih jauh tentang bagaimana jenis-jenis jajanan
tradisional itu, bukan hanya resep, bahan dasar cara membuat, cara menyajikan,
namun juga cerita dibalik jajan pasar itu sendiri, mitologi, serta hubunganya
dalam acara adat tradisional masyarakat Jawa. Kue-kue tradisional mempunyai
cita rasa yang khas terbuat dari bahan-bahan alami yang tetap layak dan bisa
digali lagi untuk dijadikan sebagai salah satu pelestarian budaya yang menjadi
daya Tarik wisatawan.
b. Pranatacara (Pambiwara)
Pranatacara atau sering disebut atau sering disebut dengan pambiwara,
pranata, adicara, pranata titilaksana atau pranata laksitaning adicara adalah salah
satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan suatu pertemuan atau acara dalam
masyarakat Jawa. Pranatacara (pambiwara) dalam bahasa Indonesia disebut juga
sebagai pewara. Pranatacara (pambiwara) merupakan pembawa acara dalam
upacara adat jawa seperti pernikahan (temanten), kematian (kasripahan),
pertemuan (pepanggihan) perjamuan (pasamuan), pengajian (pengaosan), pentas
dan sebagainya (Al qura, 2009).
Selain itu, Amrih (2008) menjelaskan bahwa profesi Pranatacara
(pambiwara) sudah mendapat pengakuan dan memperoleh penghargaan yang baik
dari masyarakat dan berkembang menjadi suatu profesi yang menguntungkan.
Peran Pranatacara (pambiwara) dalam acara-acara resmi maupun hiburan, tetap
menjadi tolak ukur dari sukses tidaknya suatu acara, sehingga dapat dibayangkan
bagaimana bila suatu acara tidak ada Pranatacaranya, maka acara tersebut akan
terasa tidak urut dan tidak enak dilihat. Untuk menjadi seorang Pranatacara
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(pambiwara) tidak hanya mempunyai bekal keberanian, tetapi juga harus
mempunyai bekal kemampuan. Keberanian akan timbul apabila seseorang
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, dan rasa percaya diri ini timbul apabila
seseorang tersebut mempunyai keyakinan atas kemampuan yang dimiliki.
Menurut Bratawijaya (2006), seorang Pranatacara (pambiwara) harus dapat
melafalkan dengan benar kata-kata bahasa Jawa Krama Inggil. Kita diwajibkan
mampu mengendalikan suaranya agar tetap menarik dan tidak menjemukan.
Selain suara, nafas juga harus dikendalikan secara teratur. Beberapa syarat yang
biasanya yang menjadi dasar bagi seseorang Pranatacara (Pambiwara) agar
mampu melaksanakan tugasnya yaitu, (1) olah swara (teknik vocal), (2) olah raga
busana (penampilan), (3) olah bahasa dan sastra (kemampuan berbahasa jawa), (4)
pangrengga swara (sound system), (5) papan (tempat), (6) pawiyatan
(pendidikan), (7) mental, (8) ketewajuhan (kedisiplinan), (7) gladhen (gladi), dan
(8) kesamaptaan (persiapan).
Pada penelitian ini, pelatihan pengolahan jajan pasar dan pranatacara
(pambiwara) ditentukan sebagai model pemberdayaan masyarakat melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) dimana pelatihan pengolahan jajan pasar
akan dilaksanakan di Pose In Hotel dengan keterlibatan masyarakat sekitar
tersebut dan pelatihan pranatacara (pambiwara) akan dilaksanakan di Kusuma
Sahid Prince Hotel dengan keterlibatan masyarakat sekitar tersebut.
B. Skema Konseptual Pemikiran
Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu, teori stakeholder sebagai
teori utama, teori legitimacy sebagai teori pendukung, dan sumber penelitianpenelitian terdahulu yang relevan, maka dalam penelitian ini dapat ditentukan
bahwa kerangka pemikiran tersebut disusun sebagai berikut:
Pertama, program pemberdayaan masyarakat melalui CSR oleh PHRI Kota
Surakarta telah teragendakan dalam AD/ART-nya yakni memperdayakan
masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat di sekitar hotel Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta.
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Kedua, berdasarkan needs analysis hasil FGD antara pengurus PHRI,
Manajemen Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel serta tokoh masyarakat
di sekitar kedua hotel tersebut terkait: (1) kondisi Masyarakat Sekitar KSPH dan
Pose In Hotel, (2) permasalahan di sekitar KSPH dan Pose In Hotel, dan (3)
program CSR apa saja yang telah dilaksanakan KSPH dan Pose In Hotel
disepakati untuk diadakan pelatihan kuliner berbentuk pengolahan jajan pasar dan
penyedia jasa pambiwara dimana pelatihan peyedia jasa pambiwara tersebut akan
diselenggarakan di KSPH dan pelatihan pengolahan jajan pasar akan dilaksanakan
di Pose In Hotel dengna alokasi waktu seminggu sekali selama 20 kali pelatihan
sampai dinyatakan kompeten dalam mengolah jajanan pasar dan menjadi
pambiwara. Selanjutnya, pihak manajemen KSPH dan Pose In Hotel melakukan
kerjasama dengan kelompok masyarakat tersebut menjadi pemasok kebutuhan
jajan pasar di KSPH dan Pose In Hotel pada acara-acara pertemuan pemerintah
maupun swasta yang diselenggarakan di kedua hotel tersebut maupun hotel
berbintang lainnya di Kota Surakarta.
Ketiga, kelompok masyarakat yang telah dilatih juga diharapkan akan
menjadi penyedia jasa pambiwara bagi hotel berbintang lainnya bahkan bagi
masyarakat umum yang akan menyelenggarakan hajatan bernuansa budaya Jawa
di Kota Surakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan skema konseptual
pemikiran Gambar 2.4, sebagai berikut:
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Kebijakan &
Permasalahan CSR

 Permasalahan di sekitar KSPH
dan Pose In Hotel
 Program CSR yang telah
dilaksanakan KSPH dan Pose In
Hotel
 Existing Program CSR yang
telah dilaksankan KSPH dan
Pose In Hotel
 Potensi Masyarakat: Kuliner
(Jajan Pasar ) dan Budaya
(Pambiwara) Sebagai Atraksi
Wisata

Pelaksanaan
Pemberdayaan

Keberdayaan
Masyarakat

Kerjasama

Gambar 2.4 Skema Konseptual Pemikiran
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C. Dimensi Penelitian
Pada penelitian ini, dimensi penelitian dimulai dari analisis kebijakankebijakan terkait CSR yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Pemerintah
Pusat Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Surakarta. Selain itu juga,
dapat dianalisis apa dan bagaimana saja kebijakan-kebijakan CSR yang selama ini
dijalankan oleh Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta. Dalam
mendukung analisis terkait CSR, hal lain yang dapat dilakukan adalah
mengindentifikasi permasalahan-permasalahan dan kondisi sosial yang ditemukan
pada masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta,
program CSR yang telah dilaksanakan dan existing program CSR yang telah
dilaksanakan.
Dalam menentukan arah kebijakan CSR yang dilaksanakan, peneliti
melakukan analisis potensi apa saja yang dimiliki warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta. Dimana dari hasil analisis potensi
tersebut ditemukan bahwa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel memiliki
potensi dalam mengembangkan kesenian, sedangkan warga Pose In Hotel
memiliki potensi dalam mengembangkan olahan makanan tradisional. Oleh
karena itu, potensi-potensi yang dimiliki oleh warga tersebut dapat dikembangkan
dan hal ini merupakan salah satu kesempatan bagi pihak Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta untuk mengubah kebijakan CSR yang selama
ini dijalankan menjadi kebijakan atau konsep CSR yang terbaru dan lebih
cenderung pada pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat
sekitar.
Setelah adanya kesepakatan antara peneliti, pihak hotel, PHRI, dan
perwakilan masyarakat untuk pelaksanaan pelatihan tersebut dimana warga
Kusuma Sahid Prince Hotel berlatih pambiwara dan warga Pose In Hotel
Surakarta berlatih jajan pasar, maka ditentukan tempat dan tahapan-tahapan yang
diikuti oleh peserta pada pelatihan tersebut. Pada penelitian ini, pelatihan
dirancang dalam 2 tahap yang dijelaskan pada bab IV hasil dan pembahasan.
Pada tahap keberdayaan masyarakat, peserta yang mengikuti pelatihan
dinilai atas proses pelatihannya untuk ditentukan apakah layak atau tidak. Jika

library.uns.ac.id

49
digilib.uns.ac.id

layak, maka akan dilanjutkan melalui kerjasama. Jika tidak layak, maka akan
dilakukan pembinaan kembali melalui kesepakatan bersama antara peneliti, pihak
hotel, dan masyarakat apakah dilakukan pelatihan kembali dengan sistem
pelatihan yang sama atau berbeda.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian
studi kasus dengan didukung data kuantitatif. Menurut Fraenkel et al. (2012: 426),
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk investigasi kualitas
dari hubungan, aktivitas, situasi, atau materi. Selain itu, Moleong (2014: 6)
menambahkan bahwa penelitian kualitiatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam
implementasinya, peneliti

memulai penelitiannya dengan mengumpulkan

informasi sebanyak mungkin dari para partisipan, lalu membentuk informasi ini
menjadi kategori-kaegori atau tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian
dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk
nantinya diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan
literatur-literatur yang ada (Creswell, 2013: 96).
Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena (1) mampu
memberikan pemahaman secara mendalam tentang suatu realitas sosial dalam
masyarakat, khususnya terkait implementasi CSR yang kurang maksimal
dilakukan oleh pihak hotel dalam mensejahterakan masyarakat disekitarnya yang
mana implementasi CSR hanya sebatas charity saja dan tidak berkelanjutan, dan
(2) karakteristik dari penelitian yang sesuai dengan desain kebutuhan pada
penelitian ini dimana persentase besaran untuk data kualitatif 80% dan data
kuantitatif 20% dalam bentuk kuesioner. Fraenkel et al. (2012: 426-427)
menyebutkan bahwa karakteristik umum penelitian kualitatif, yaitu (a) latar
alamiah adalah sumber langsung dari data, dan penelitian adalah kunci instrumen
pada penelitian kualitatif, (b) kualitatif data dikumpulkan dari kata-kata atau
50

library.uns.ac.id

51
digilib.uns.ac.id

gambar-gambar, (c) para peneliti kualitatif berfokus pada proses dan produk, (d)
peneliti kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, dan (d) cara orang
memaknai hidup mereka adalah fokus utama pada penelitian kualitatif.
Terkait studi kasus yang digunakan sebagai strategi pada penelitian ini,
Rianse dan Abdi (2008) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu metode studi
eksploratif dan analitis yang sangat cermat mengenai keadaan suatu unit
(kesatuan). Selain itu, Yin (2012) menjelaskan bahwa studi kasus adalah strategi
dalam penelitian sosial yang lebih cocok bila pertanyaan penelitian “bagaimana”
dan “mengapa”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol
peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bila fokus penelitiannya terletak pada
fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian
studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam
konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak
tampak dengan tegas dengan memanfaatkan bukti dari berbagai sumber. Dalam
analisis studi kasus, peneliti di beri kebebasan membangun sruktur tulisan
bedasarkan domain yang dikaji serta keinginan-keingin penelitian tentang domain
mana yang dikembangkan (Bungin, 2011: 238).
Data studi kasus ini terutama sangat berguna untuk menemukan suatu
asumsi atau teori, untuk kemudian diperluas dan dicek dengan metode penelitian
yang lainnya secara ekstensif (Rianse dan Abdi, 2008). Yin (2012) menyatakan
studi kasus, seperti halnya eksperimen dapat digeneralisasikan ke proposisi
teoritis dan bertujuan mengembangkan dan menggeneralisasikan teori yang
disebut generalisasi analitis. Selanjutnya dikatakan generalisasi bukanlah sesuatu
yang otomatis, tetapi harus diuji melalui replika pada lingkungan yang lain. Dilain
sisi, Gunawan (2015: 139-140) menjelaskan kelebihan dan kelemahan studi kasus.
Adapun kelebihan studi kasus, yaitu (1) studi kasus mampu mengungkap hal-hal
yang spesisfik, unik, dan hal-hal yang mendetail yang tidak dapat diungkap oleh
studi yang lain, (2) studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi juga
memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam
kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat diangkap oleh penelitian
kuantiatif yang ketat, (3) peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan
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menyeluruh, dan (4) fleksibilitas tinggi, memberi penekanan pada konteks,
sumber data banyak, melibatkan banyak faktor sehingga dimungkikan penemuanpenemuan lain di luar peranyaan permasalahan, dan apabila penelitian dilakukan
dengan benar maka teori yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan.
Adapun kelemahan studi kasus, yaitu (1) kacamata penelitian kuantitatif,
studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi, (2) studi
kasus bukan untuk menguji hipotesis, melain hasil studi kasus dapat menghasilkan
hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut, dan (3) terlalu subjektif,
karena meliatkan interpretasi individual, kemungkinan menjadi kompleks besar
karena melibatkan banyak data, hasil riset tidak bersifat general sehingga tidak
bisa diterapkan kembali dan sulit untuk diuji kebenarannya.
Fokus pada penelitian ini adalah mengenai model pemberdayaan
masyarakat sekitar hotel Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini juga menggunakan
sub unit analisis manajemen perusahaan, sehingga pada penelitian ini
menggunakan penelitian desain kasus tunggal holistik. Yin (2012) menyatakan
bahwa sebuah studi kasus tunggal dapat dianalogikan dengan eksperimen tunggal.
Studi kasus holistik hanya mengkaji sifat umum program.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta tepatnya pada masyarakat
yang tinggal disekitar bangunan Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) yang
beralamat di Jl. Sugiyopranoto, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon dan
Pose In Hotel yang beralamat di Jl. W. Monginsidi, Kelurahan Kestalan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi
penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan secara purposive, yaitu:
(1) banyak masyarakat yang tinggal di kedua hotel tersebut sebagian kurang
mampu dan memang perlu diberdayakan, (2) masyarakat disekitar kedua hotel
tersebut memiliki potensi dalam pengembangan jajanan pasar dan memiliki
komunitas kesenian tradisional, dan (3) masyarakat yang tinggal disekitar kedua
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hotel tersebut masing-masing memiliki jumlah penduduk yang padat sedangkan
waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2017-Februari 2018.
C. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan penelitian ini terbagi dua, yaitu: (1) data
sekunder dan (2) data primer dengan penjelasan sumber data, sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data responden
yang diteliti secara langsung, yaitu, (a) informan atau key informant dan (b)
tempat atau peristiwa yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Informan atau Key Informant
Data tersebut diperoleh dari informan yang berlokasi di sekitaran lokasi
penelitian, yaitu manajemen hotel KSPH dan Pose In Hotel, Pemerintah Daerah,
dan warga yang tinggal di sekitaran Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH), yaitu
warga RT. 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Pose In
Hotel Surakarta, yaitu warga RT.04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bungin (2011: 107) menjelaskan bahwa
menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami
masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat di mana
penelitian iu dilaksanakan. Pada penelitian ini, kriteria informan yang di ambil
datanya dengan indicator, sebagai berikut: (1) memiliki informasi dan pengalaman
yang berhubungan dengan kebutuhan data penelitian, dan (2) kesediaan untuk
memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan sesuai kebutuhan penelitian.
b. Tempat atau Peristiwa
Tempat atau peristiwa yang menjadi sumber data pada penelitian ini
meliputi kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Secara fisik,
permukiman yang berada diwilayah Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) terdiri
atas rumah-rumah permanen yang cukup bagus dan dilengkapi dengan akses jalan
yang cukup lebar, sedangkan permukiman yang berada disekitar Pose In Hotel
terdiri atas rumah-rumah dan bangunan pertokoan yang cukup bagus dan memiliki
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banyak gang kecil sebagai akses menuju rumah warga serta jalan utama sebagai
akses menuju dan dari Stasiun Solo Balapan.
Selain itu, data yang diambil sebagai sumber data pada penelitian ini adalah
observasi terhadap kegiatan-kegiatan, aktivitas, dan aspek perilaku sehari-hari
yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH)
dan Pose In Hotel Surakarta dengan cara mendokumentasikannya dalam bentuk
wawancara dan dokumentasi foto-foto.
Ditambah lagi, sumber data dari wawancara terkait kondisi sosial ekonomi
masyarakat serta peran Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
yaitu akses modal masyarakat untuk mendukung mata pencaharian mereka dan
pemahaman tentang CSR dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang ada dan
bisa diberdayakan, sehingga potensi tersebut akhirnya dapat menjadi sebuah hasil
pemberdayaan yang bisa menjadi sebuah model pemberdayaan masyarakat dan
menjadi salah satu bentuk rujukan CSR bagi pihak hotel kepada masyarakat
sekitar. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel (KSPH) dan Pose In Hotel dalam keikutsertaan pada kegiatan
pemberdayaan tersebut.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer
yang telah diolah dan dianalisis dengan baik secara mandiri maupun dengan
keterlibatan pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk
kepentingan penelitian ini serta melengkapi data yang masih belum lengkap pada
saat pengumpulan data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini,
meliputi sumber data dari: (a) pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh
hotel berbintang di Kota Surakarta yakni Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In
Hotel Surakarta sebagai pelaksanaan program CSR, (2) Hasil program
pemberdayaan yang dilakukan oleh hotel berbintang di Kota Surakarta sebagai
pelaksanaan program CSR, (3) dokumentasi aktivitas masyarakat sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel (KSPH) dan Pose In Hotel Surakarta, dan (4) dokumen
penunjang terkait kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan CSR.
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Terkait penjelasan sumber data yang dimaksud, jenis dan sumber data
tersebut di klasifikasikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut:
Tabel 3.1 Jenis dan sumber data
No

I

II

III

IV

V

VI

VII

Data
Sumber
Pr
Sk
Kondisi keberdayaan Akses terhadap modal
a. Ekonomi
√
√  Masyarakat sekitar KSPH dan
Pose In Hotel
b. SDM
√
 Pihak manajemen KSPH dan Pose
In Hotel
Kebijakan dan Pemahaman tentang CSR
 Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal
 Undang-Undang No. 40 Tahun
a. Kebijakan dan Peraturan
2007 tentang Perseroan
pemerintah tentang Perhotelan &
√
Terbatas.
CSR
 Perda Kota Surakarta Nomor 5
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Usaha
Pariwisata
 Anggaran Dasar & Anggaran
b. Kebijakan (PHRI) tentang CSR
√
Rumah Tangga PHRI Kota
Surakarta
 Masyarakat sekitar KSPH dan
c. Pemahaman warga tentang CSR
√
Pose In Hotel
Pelaksanaan Pemberdayaan
a. Lingkup kegiatan (pelatihan)
√
√  Masyarakat sekitar KSPH dan
Pose In Hotel
b. Penerima manfaat
√
 Pihak manajemen KSPH dan
Pose In Hotel
Hasil Pemberdayaan
c. Kemampuan membuat jajan pasar
√
 Masyarakat sekitar KSPH dan
d. Kemampuan
Pose In Hotel
√
pranatacara(pambiwara)
 Pihak manajemen Pose In Hotel
e. Potensi hasil pelatihan untuk dijual
√
di Hotel
Keberdayaan Masyarakat
a. Pendapatan
√
√  Masyarakat sekitar KSPH dan
b. Well-Being (Kepemilikan)
√
Pose In Hotel
 Pihak manajemen KSPH dan
c. Sustainability (Keberlanjutan)
√
Pose In Hotel
Partisipasi
a. Keterlibatan dalam kegiatan
√  Masyarakat sekitar KSPH dan
Pose In Hotel
b. Tingkat kesukarelaan
√  Pihak manajemen KSPH dan
Pose In Hotel
Peran pihak KSPH dan Pose In Hotel
a. Bentuk keterlibatan
√
 Pihak manajemen KSPH dan
b. Manfaat
√
Pose In Hotel
Jenis Data

Keterangan: Pr: Primer; Sk: Sekunder
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D. Teknik Sampling
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat atau warga yang tinggal
disekitar bangunan Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose in Hotel di Kota
Surakarta. Informan kunci dalam penelitian ini adalah (1) warga RT. 02
Kelurahan Kampung Baru yang bermukim di sekitaran bangunan Kusuma Sahid
Prince Hotel (KSPH), (2) warga RT.04 Kelurahan Kestalan yang bermukim di
sekitaran bangunan Pose In Hotel, (3) Manajer hotel KSPH dan Pose In Hotel,
dan (4) Informan-informan yang mengetahui dan berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti. Sistem pengambilan sampel seperti tersebut menggunakan teknik
purposive sampling. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa teknik purposive
sampling adalah penentuan informan berdasarkan pertimbangan peneliti yang
kriterianya

disesuaikan

dengan

tujuan

tertentu.

Moleong

(2014:

224)

menambahkan bahwa tujuan dari purposive sampling adalah (1) untuk merinci
kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik, dan (2) menggali
informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.
Pada penelitian ini, teknik sampling digunakan pada masyarakat yang
tinggal disekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta yang
dianggap layak diberdayakan dengan jumlah sebanyak 30 orang, yaitu (1)
komunitas kelompok ibu-ibu pengelola jajan pasar (makanan tradisional) RT 04
Kelurahan Kestalan, Kecamatan Pasar Kliwon yang berjumlah 20 orang dan
bermukim di sekitar Pose In Hotel Surakarta dan (2) anggota komunitas
pranatacara (pambiwara) RT 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Banjarsari
yang berjumlah 10 orang dan bermukim di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
(KSPH). Adapun alasan pemilihan 30 orang tersebut, yaitu (1) kelayakan dan
kesiapan utnuk berpartisipasi pada kegiatan pelatihan, (2) kemampuan untuk
mengikuti dan memahami materi pelatihan, dan (3) sesuai dengan tujuan dari
penelitian ini.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui (1)
observasi, (2) wawancara, (3) Focus Group Discussion (FGD), (4) studi dokumen,
dan (5) kuesioner, sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian
dalam bentuk pengamatan. Bungin (2011: 118) mendefinisikan metode observasi
sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data
penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Selain itu, Lincoln dan Guba
(1981: 191-193) menambahkan bahwa alasan pemanfaatan observasi/wawancara,
yaitu (a) teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalamn secara langsung, (b)
memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, (c) memungkinkan peneliti
mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional
maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (d) adanya keraguan
pada peneliti, (e) memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang
rumit, dan (f) dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak
dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.
Pada penelitian ini, observasi ditujukan untuk mengidentifikasi proses
pemberdayaan, implementasi program dan partisipasi masyarakat disekitar
bangunan hotel berbintang di Kota Surakarta. Adapun jenis observasi yang
digunakan lebih banyak kepada observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat
dalam kegiatan pemberdayaan. Sugiyono (2013: 310) menambahkan bahwa
dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
2. Wawancara
Wawancara merupakan sebuah kegiatan dengan meminta seseorang untuk
memberikan pendapat secara langsung. Sugiyono (2013: 317) berpendapat bahwa
wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahn yang harus diteliti,
tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
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mendalam. Moleong (2014: 186) menambahkan bahwa percakapan dalam
wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
wawanacara.
Pada

penelitian

ini,

wawancara

semistruktur

digunakan

untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Jenis wawancara ini sudah termasuk
kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2013: 320). Wawancara
yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji kebijakan program CSR dan
implementasi CSR. Wawancara semi terstruktur (semistructure interview) paling
banyak digunakan dalam penelitian ini karena sifat penelitian yang kualitatif
fenomenologik,

seperti

untuk

menganilis

implemantasi

CSR,

proses

pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar hotel. Tujuan
dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih
terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, dan ide-idenya.
3. Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu kegiatan yang
dilaksanakan dengan mengundang beberapa kolega atau pakar untuk mebahas
suatu masalah dan menemukan solusinya. Freitas et al. (1998: 2) berpendapat
bahwa FGD adalah sebuah jenis dari in-depth interview yang dilaksanakan pada
sebuah kelompok diskusi, yang dimana menampilkan karakteristik yang
didefinisikan dengan proposal, ukuran, komposisi, dan prosedur wawancara.
Focus atau analisa objek adalah sebuah interaksi dari dalam kelompok tersebut.
Pada penelitian ini, kegiatan FGD dilaksanakan di (1) Ruang Pertemuan
Kusuma Sahid Prince Hotel dan (2) Ruang Pertemuan Pose In Hotel dengan
mengundang beberapa perwakilan sebagai peserta pada kegiatan FGD. Adapun
peserta yang dilibatkan pada FGD ini, yaitu (a) sekitaran Pose In Hotel terdiri dari
(1) Perwakilan PHRI Kota Surakarta, (2) Ketua RT 04 Kelurahan Kestalan, (3)
Perwakilan warga RT 04 Kelurahan Kestalan, dan (4) Pihak Manajemen Pose In
Hotel, dan (b) sekitaran Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) terdiri dari (1)
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Perwakilan PHRI Kota Surakarta, (2) Ketua RT 02 Kelurahan Kampung Baru, (3)
Perwakilan warga RT 02 Kelurahan Kampung Baru, dan (4) Pihak Manajemen
Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH).
Selain itu, FGD dilaksanakan dengan beberapa fokus diskusi, yaitu: (a)
kondisi umum warga sekitar hotel, (b) potensi keterampilan Warga sekitar Hotel
yang bisa dikembangkan, (c) pengetahuan tentang hotel, (d) permasalahan yang
terjadi pada warga sekitar hotel, (e) bentuk peran dan partisipasi CSR dari pihak
hotel, dan (f) harapan warga.
4. Studi Dokumen
Disamping itu, studi dokumen juga diperlukan untuk mendukung data
dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2013: 328) menjelaskan bahwa dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ditambah lagi, Moleong (2014:
217) menjelaskan bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian
sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
Pada penelitian ini, studi dokumen dilakukan terutama yang kaitannya
dengan data-data kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan tentang CSR, laporan
tahunan, dan laporan pelaksanaan CSR.
5. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya (Sugiyono, 2013: 199).
Pada penelitian ini, kuesioner digunakan dengan tujuan untuk menilai dan
melihat sejauh mana sikap, pendapat dan persepsi tamu atau konsumen yang saat
penilaian sedang berada atau menginap di KSPH dan Pose In Hotel terhadap
potensi warga dan hasil pasca pelatihan yang telah dilakukan. Peneliti
menggunakan konversi data melalui skala likert yaitu untuk mengukur. Adapun
skala pengukuran yang digunakan pada kuesioner penelitian ini adalah skala likert.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013: 134). Dengan
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menggunakan skala likert, maka variabel yang diukur

dijabarkan menjadi

dimensi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indilatorindikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat
dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau
pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan
dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan katakata. Dalam mengklasifikasikan dan membantu interpretasi hasil penelitian, nilai
interval kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
I = Skor Tertinggi- Skor Terendah
Jumlah Kelas
= 5 - 1 = 0,8
5
Nilai rata-rata yang dihasilkan dari perhitungan dikonfirmasikan oleh Tabel
3.2, sebagai berikut :
Tabel 3.2. Skala Likert
Skala Persepsi Tamu atau Konsumen

No

Persepsi

Skor

Rentang

1

Sangat Baik

5

4,3 - 5,0

2

Baik

4

3,5 - 4,2

3

Cukup

3

2,7 - 3,4

4

Buruk

2

1,9 - 2,6

5

Sangat Buruk

1

1,0 - 1,8

Sumber: Sugiyono (2013: 134)

F. Validitas Data
Uji keabsahan dan validitas data ditujukan untuk menguji apakah data yang
diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan atau kondisi yang
sesungguhnya. Pada penelitian kualitatif, Sugiyono (2013: 330) berpendapat
bahwa uji validitas data dapat dilakukan dengan triangulasi data yaitu
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada, bisa dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber data yang sama atau untuk mendapatkan data dari
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sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Pengumpulan data dengan
triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas data.
Selain itu, Yin (2012) menjelaskan bahwa penetapan kualitas desain
penelitian studi kasus adalah sebagai berikut: a) Validitas Konstruk: menetapkan
ukuran operasional yang benar untuk konsep-konsep yang diteliti. Validitas
konstruk dilakukan pada saat pengumpulan data dan pembuatan laporan. Validitas
konstruk dilakukan dengan jalan: menggunakan multi sumber, membangun
rangkaian bukti dan menyuruh semua informan untuk meninjau ulang draft
laporan studi kasus. b) validitas internal dan reliabilitas: menunjukkan bahwa
pelaksanaan suatu penelitian (seperti prosedur pengumpulan data) dapat
diinterpretasikan dengan hasil yang sama. Uji reliabilitas dilakukan pada saat
pengumpulan data caranya dengan menggunakan protokol studi kasus.
Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan
triangulasi metode. Menurut Guion et al. (2002:2-3), triangulasi sumber
menggunakan sumber data atau informasi yang berbeda untuk meningkatkan
validitas dari sebuah studi. Sedangkan, triangulasi metode melibatkan
penggunaaan metode kualitatif atau kuantitatif berganda untuk mempelajari
sebuah program.
Triangulasi sumber digunakan dengan melakukan cross cek data yang sama
dengan menggunakan sumber yang berbeda, misalnya untuk data proses
pemberdayaan pertanyaan yang senada ditujukan untuk (1) pihak manajemen
KSPH dan Pose In Hotel, (2) masyarakat sekitar KSPH dan Pose In Hotel, dan (3)
studi dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CSR yang
digambarkan pada Gambar 3.1, sebagai berikut:
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Manajemen
Hotel KSPH
dan Pose In
Hotel

Triangulasi
Sumber
Masyarakat
sekitar KSPH
dan Pose In
Hotel

Studi
Dokumen

Gambar 3.1. Triangulasi Sumber
Sumber: Guion et al. (2002:2-3)

Triangulasi metode digunakan dengan menggali data yang sama dari (1)
observasi & wawancara, (2) kuesioner, dan (3) FGD yang digambarkan pada
Gambar 3.1, sebagai berikut:
Observasi &
wawancara

Triangulasi
Metode

FGD

Kuesioner

Gambar 3.2. Triangulasi Metode
Sumber: Guion et al. (2002:2-3)

G. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan untuk
menentukan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan
pada saat pengumpulan data di lapangan, setelah selesai pengumpulan data dalam
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periode tertentu. Bahkan pada saat wawancara, sudah harus dilakukan analisis
terhadap jawaban hasil wawancara. Pada penelitian ini, analisis didasarkan pada
proposisi teoritis yang menuntun studi kasus, seperti yang digambarkan pada
kerangka pikir penelitian dan dijelaskan pada dimensi penelitian (halaman 90).
Hal ini didasarkan pada pendapat Yin (2012) bahwa ada dua strategi umum studi
kasus: (1) mendasarkan pada proposisi teoritis yang menuntun studi kasus dan (2)
mengembangkan kerangka kerja deskripsif untuk mengorganisasikan studi kasus.
Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013: 338), aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan dalam analisis data yaitu data
reduction, data display dan conclusion/verification. Proses analisis data interaktif
tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.3, sebagai berikut:

Pengumpulan

Penyajian

Data

Data

Reduksi
Data
Penarikan
Kesimpulan

Gambar 3.3. Teknik Analisis Data dengan Metode Interaktif
(Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013: 338)

1. Reduksi

data

adalah

memilih,

menyederhanakan, mengabstraksi

dan

mentransformasi data kasar yang baru diperoleh dari lapangan. Reduksi data
dan penyajian hasilnya dilakukan terus menerus selama pengumpulan data
berlangsung, kemudian ditarik kesimpulan sementara. Jika pada penyajian
masih terdapat kejanggalan-kejanggalan segera dilakukan reduksi melalui
verifikasi (misalnya mencocokkan data data yang ada) atau mencari yang baru.
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Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan kemudian melakukan
reduksi data terkait:
a. Pemahaman dan kebijakan CSR oleh perusahaan, PHRI, Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel serta implementasi program CSR yang telah
dilakukan.
b. Masalah sosial ekonomi warga yang tinggal di Kusuma Sahid Prince Hotel
dan Pose In Hotel yang meliputi:
1) Lokasi dan Lingkungan Fisik
2) Kondisi Fisik warga sekitar
3) Struktur Penduduk (meliputi usia)
4) Identifikasi karakteristik warga sekitar
5) Identifikasi potensi warga
2. Penyajian data dalam tabel dalam tahap analisis masih untuk kepentingan
peneliti sendiri, sifatnya disajikan sementara. Jika data belum dapat
disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali dengan menguji kebenaran
dan mencocokkan data yang lain untuk diperbaiki. Pada penelitian ini, peneliti
melakukan reduksi kembali terhadap data-data yang telah dikumpulkan
dilapangan dan kemudian mencocokan kembali sebagai langkah penyusunan
data hasil temuan dan pembahasan pada Bab IV penelitian ini.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi
dilakukan secara terus menerus, pada awalnya berupa kesimpulan sementara,
jika belum jelas dan masih terdapat kejanggalan, diadakan reduksi, verifikasi,
kembali kedata, begitu seterusnya sampai tidak ada kejanggalan lagi. Pada
penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan hasil yang telah dilakukan reduksi
dan disajikan sebelumnya, agar hasil kesimpulan yang dibuat bisa sinkron
dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan pada
Bab I penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada mulai bulan September 2017-Februari 2018
pada warga RT.02 Kelurahan Kampung Baru yang tinggal sekitar bangunan
Kusuma Sahid Prince Hotel dan warga RT.04 Kelurahan kestalan yang tinggal
sekitar bangunan Pose In Hotel. Selain itu, data yang diambil untuk kebutuhan
penelitian melalui oservasi, wawancara, dan FGD dengan pihak manajemen
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel serta warga RT.02 Kelurahan
Kampung Baru dan warga RT.04 Kelurahan Kestalan dimana hasil penelitian
tersebut dijelaskan pada (1) permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta, (2) program tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh hotel terhadap
masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta, (3)
existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan
dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan
Pose In Hotel Surakarta, dan (4) model pemberdayaan untuk masyarakat di sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta melalui tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang sesuai, sebagai berikut:
1. Permasalahan yang dialami oleh Warga Sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Permasalahan yang dialami oleh warga sekitar permukiman hotel sangatlah
penting untuk dideskripsikan agar bisa diketahui bersama bagaimana kehidupan
yang sebenarnya disekitar bagunan Kusuma Sahid Prince Hoel dan Pose In Hotel
Surakarta. Pada penelitian ini, hal tersebut dijelaskan mengenai: (a) kondisi warga
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta dan (b)
permasalahan yang dialami oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan
Pose In Hotel Surakarta, sebagai berikut:
65
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a. Kondisi warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel
Surakarta
Pada subbab ini, kondisi warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose
In Hotel Surakarta dijelaskan dalam dua bagian, yaitu: (1) kondisi warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan (2) kondisi warga sekitar Pose In Hotel
Surakarta.
1) Kondisi Warga Sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
Berdasarkan hasil observasi pada warga RT.02 Kelurahan Kampung Baru
yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel, menunjukkan bahwa warga
sekitar hotel tersebut memiliki jumlah penduduk yang padat. Data jumlah kepala
keluarga yang tercatat di RT 02 Kelurahan Kampung Baru, terdapat 50 kepala
keluarga (atau sekitar 150 jiwa). Adapun, jumlah kepala keluarga yang tercatat di
RT 01 berjumlah sebanyak 40 kepala keluarga atau sekitar 120 jiwa, sedangkan
warga di RT 03 berjumlah sebanyak 35 kepala keluarga atau sekitar 105 jiwa
secara rinci pada Tabel 4.1, sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel, Kelurahan Kestalan
Lokasi
Jumlah Kepala Keluarga
Penduduk
RT 01
40 Kepala Keluarga
120 Jiwa
RT 02
50 Kepala Keluarga
150 Jiwa
RT 03
35 Kepala Keluarga
105 Jiwa
Total
125 Kepala Keluarga
375 Jiwa
Sumber: Data Peneliti di lapangan

Berdasarkan data tabel 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah
penduduk RT.02 kelurahan Kestalan yang tinggal disekitar bangunan Kusuma
Sahid Prince Hotel adalah yang terpadat dibanding penduduk di RT lainnya
sekitaran kelurahan Kestalan. Selain itu, berdasarkan informasi dari ketua RT.02
kelurahan Kestalan menyatakan bahwa walaupun berdiri hotel megah disekitar
lingkungan mereka, namun kesempatan kerja bagi warga daerah sekitar hotel
tersebut sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan tidak adanya kualifikasi dan skill
yang mumpuni untuk bekerja di hotel tersebut dan lebih memilih pekerjaan lain.
Hal ini juga yang mengakibatkan semakin banyaknya kehadiran pendatang yang
bekerja dengan kualifikasi dan skill yang mumpuni untuk bekerja di Kusuma
Sahid Prince Hotel dan semakin memperkecil peluang warga sekitar Kusuma
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Sahid Prince Hotel untuk bekerja di hotel tersebut. Sebagai akibatnya, semakin
berkurangnya warga asli yang tergantikan oleh warga pendatang yang tidak
tercatat sebagai warga asli di RT 02 Kelurahan Kampung Baru. Jika ditinjau dari
usia produktif dan non produktif, usia produktif (18-40 Tahun) semakin berkurang
dan mempengaruhi proses marjinalisasi yang terjadi di sekitar lingkungan RT 02
Kelurahan Kampung Baru dikarenakan usia produktif dianggap sebagai usia yang
memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi. Selain itu, hal tersebut juga
dijelaskan oleh penuturan Bapak Pariman (42 Tahun) selaku ketua RT 02,
Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Hampir sebagian dari warga saya adalah pensiunan, sehingga yang
tersisa hanyalah para golongan tua. Banyak dari warga saya yang anak
mudanya pergi merantau ke daerah lain untuk bekerja. Karena mencari
peluang kerja disekitar daerah sendiri sangat susah, apalagi tingkat
pendidikan anak muda di daerah tempat tinggal kami tidak terlalu tinggi,
sehingga banyak anak muda yang memilih bekerja di daerah lain.”.
(Wawancara: Pariman, 09 November 2017).
Berdasarkan hasil penuturan Bapak Pariman selaku ketua RT 02 Kelurahan
Kampung Baru mengindentifikasikan bahwa semakin berkurangnya usia
produktif, membuat aktivitas ekonomi warga sekitar semakin lumpuh karena yang
tersisa hanya warga usia non produktif yang tinggal disekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel. Warga yang tergolong dalam usia non produktif (41-60) tahun di
sekitar lingkungan Kusuma Sahid Prince Hotel tidak memiliki aktivitas yang
memungkinkan dapat memperpanjang usia harapan hidup. Sebagian dari mereka
hanya bekerja serabutan dan pensiunan pegawai negeri. Adapun penjelasan usia
produktif dan non produktif penduduk sekitar KSPH dijelaskan secara rinci pada
Tabel 4.2, sebagai berikut:
Tabel 4.2 Usia Produktif dan Non Produktif Penduduk Sekitar KSPH, Kelurahan Kestalan
Lokasi
Penduduk
Usia Produktif
Usia Non Produktif
RT 01
120 Jiwa
95 Jiwa
25 Jiwa
RT 02
150 Jiwa
60 Jiwa
90 Jiwa
RT 03
105 Jiwa
85 Jiwa
20 Jiwa
Total
375 Jiwa
240 Jiwa
135 Jiwa
Sumber: Data Peneliti di lapangan
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Berdasarkan data Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak usia
non produktif pada warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel terutama pada
warga di lingkungan RT 02 Kelurahan Kampung Baru yang berjumlah kurang
lebih 90 Jiwa lebih banyak dari usia produktif yang hanya sekitar 60 jiwa. Hal ini
sangat berbanding terbalik dengan warga RT lain disekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel, yaitu pada warga RT 01 dan RT 03. Pada RT 01, warga yang tinggal
disekitar Kusuma Sahid Prince Hotel memiliki penduduk usia Produktif 95 jiwa
lebih banyak dari penduduk ssia non produktif sebanyak 25 jiwa, sedangkan Pada
RT 03 warga yang tinggal disekitar Kusuma Sahid Prince Hotel memiliki
penduduk usia Produktif 85 jiwa lebih banyak dari penduduk usia non produktif
sebanyak 20 jiwa. Walaupun demikian, beberapa warga usia non produktif telah
memiliki aktivitas yang bermanfaat dalam mengisi kegiatan keseharian mereka
dalam sebuah komunitas binaan, yaitu melantunkan tembang pranatacara
(pambiwara) dan belum tergali potensinya secara maksimal. Kegiatan ini
merupakan salah satu agenda rutin di dalam kegiatan RT yang jika digali
potensinya dapat menjadi sebuah mata pencarian baru bagi warga sekitar. Dengan
kata lain, mereka berlatih pambiwara dengan tujuan “seni untuk seni” atau
menyenangkan diri sendiri. Pelatihan pranatacara (pambiwara) biasanya
dilakukan dua kali dalam sebulan dan bertempat di gedung serba guna milik
Kelurahan Kampung Baru. Kemampuan pranatacara (pambiwara) yang mereka
lakukan baru sebatas dipergunakan untuk mengisi acara-acara hajatan disekitar
Kelurahan Kampung Baru, seperti mengisi acara pernikahan (temanten), kematian
(kesripahan), pertemuan (pepanggihan) perjamuan (pasamuan), pengajian
(pengaosan). Hal tersebut seperti penuturan Bapak Pariman (42 Tahun) selaku
ketua RT 02, Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Aktivitas warga saya dalam mengisi kekosongan yang ada, biasanya kami
melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti arisan dan biasanya
setiap dua minggu sekali warga disini aktif dalam kegiatan kesenian
melantunkan tembang bahasa jawa atau orang sering menyebutnya
kesenian pranatacara (pambiwara). Kegiatan ini mereka lakukan sebgai
penghilang rasa jenuh tetapi juga memberi manfaat. Ya, itung-itung dapat
melestarikan budaya jawa yang semakin mulai memudar”. (Wawancara:
Pariman, 09 November 2017).
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Kegiatan yang mereka lakukan tersebut awalnya merupakan sebuah bentuk
kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar Kelurahan Kampung Baru dalam
melastarikan kesenian bahasa Jawa yang memang tidak dapat dipungkiri seiring
perkembangan zaman dan arus modernisasi membuat kesenian pranatacara
(pambiwara) sudah semakin jarang dipergunakan apalagi bagi kalangan anak
muda dalam mengisi acara-acara hajatan seperti pernikahan (temanten), kematian
(kesripahan), pertemuan (pepanggihan), perjamuan (pasamuan), dan pengajian
(pengaosan). Keadaan seperti ini tentunya membuat warga sekitar Kelurahan
Kampung Baru berinisiatif untuk melestarikan bahasa Jawa tersebut dalam bentuk
kesenian pranatacara (pambiwara) sebagai suatu bentuk agenda rutin warga
sekitar RT 02 Kelurahan Kampung Baru.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian
besar warga yang tinggal disekitaran Kusuma Sahid Prince Hotel adalah buruh
dan pensiunan serta dikategorikan pada usia non-produktif, namun permasalahan
yang dialami warga yang tinggal di sekitaran Kusuma Sahid Prince Hotel
sebenarnya dapat diatasi, hanya saja belum adanya komunikasi dan kemauan
antara masyakarat dan pihak Kusuma Sahid Prince Hotel untuk membicarakan
dan memberdayakan potensi yang dimiliki warga tersebut untuk terlibat di
kegiatan-kegiatan

yang

ada

di

Kusuma

Sahid

Prince

Hotel.

Peneliti

menindaklanjuti potensi pambiwara tersebut untuk dikembangkan melalui sebuah
pelatihan yang dimana pelatihan tersebut dapat mengakomodir dan melatih untuk
peningkatan penguasaan pambiwara menjadi lebih baik. Hal ini dilanjutkan
dengan mengkomunikasikannya bersama pihak manajemen Kusuma Sahid Prince
Hotel.
2) Kondisi Warga Pose In Hotel Surakarta
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga RT.04 Kelurahan
Kestalan yang tinggal disekitar Pose In Hotel, ditemukan bahwa warga yang
tinggal di sekitar Pose In Hotel berada di kawasan Black Area (area prostitusi)
dimana adanya kegiatan transaksi seks antara Pekerja Seks Komersial (PSK)
dengan pelanggannya setiap harinya. Hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi

library.uns.ac.id

70
digilib.uns.ac.id

peneliti dalam menyoroti permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar
Pose In Hotel. Kehadiran pendatang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks
Komersial (PSK) lama kelamaan mempengaruhi citra negatif masyarakat
Kampung Kestalan dengan predikat kampung prostitusi. Kelurahan Kestalan,
khususnya warga sekitar Pose In Hotel menjalani aktivitas prositusi telah
berlangsung sejak lama. Banyaknya warga pendatang yang bekerja sebagai
Pekerja Seks Komersial (PSK) membuat lingkungan RT 04 semakin sesak, padat
dan kumuh. Kegiatan perekonomian warga sekitar Pose In biasanya berlangsung
dimalam hari, tidak hanya bekerja sebagai PSK tetapi mereka juga memanfaatkan
predikat kampung prostitusi, tetapi juga sebagian dari warga RT 04
memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat penginapan bagi mereka yang ingin
menggunakan jasa PSK. Tidak hanya itu saja, bahkan ada sejumlah warga RT 04
yang juga ikut bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Meskipun jika dilihat dari umur mereka sebenarnya profesi
tersebut sudah sangat tidak pantas lagi bagi mereka yang berusia antara 40-50
tahun tergolong usia non produktif. Dengan kata lain, sudah tidak menjalani
profesi sebagai PSK sehingga digolongkan kelompok marjinal. Adapun
penjelasan terkait jumlah penduduk sekitar Pose In Hotel dijelaskan secara rinci
pada Tabel 4.3, sebagai berikut:
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Sekitar Pose In Hotel
Lokasi
Penduduk Tetap
Pendatang
RT 01
95 Jiwa
13 Jiwa
RT 02
43 Jiwa
18 Jiwa
RT 03
56 Jiwa
8 Jiwa
RT 04
75 Jiwa
37 Jiwa
Total
269 Jiwa
76 Jiwa
Sumber: Data Peneliti di lapangan

Hal tersebut juga diperjelas oleh penuturan Bapak Siswanto (47 Tahun)
warga sekitar RT 04, Kelurahan Kestalan, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Memang tidak bisa dipungkiri pak, daerah kami khususnya warga
sekitar mulai dari RT 01 sampai dengan RT 04 warga tetap lebih sedikit
dibandingkan warga pendatang karena Keluruhan Kestalan ini
merupakan salah satu daerah yang dijadikan peluang bagi para Pekerja
Seks Komersial untuk mencari penghidupan dan saya yakin semua warga
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Solo pasti sudah tahu. Walaupun sebenarnya mereka yang bekeja
sebagai PSK semuanya hampir berasal dari luar Solo tetapi lamakelamaan mereka berdomisili di lingkungan sini”. (Wawancara:
Siswanto, 11 November 2017).
Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 4.2 dan hasil penuturan Bapak
Siswanto (47 Tahun) menunjukkan bahwa warga sekitar Pose In Hotel yang
terdiri dari RT 01 sampai RT 04 adalah penduduk tidak tetap atau pendatang.
Selain itu, data tersebut juga dapat dikatakan bahwa RT 04 Kelurahan Kestalan
memiliki jumlah penduduk tidak tetap yang paling banyak, yaitu sebesar 37 Jiwa,
sedangkan penduduk tidak tetap pada warga RT 01 sebesar 13 jiwa, RT 02
sebanyak 18 jiwa, dan RT 03 sebanyak 8 jiwa. Penduduk tidak tetap yang datang
dikawasan sekitar Pose In Hotel sebagian besar mereka berprofesi sebagai Pekerja
Seks Komersial (PSK). Penduduk tidak tetap tersebut sebagian besar berada diluar
Kota Surakarta, mereka berasal dari sejumlah Kabupaten yang tersebar di Provinsi
Jawa Tengah, seperti: Kabupaten Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo,
Klaten dan bahkan ada pendatang yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, seperti:
Ngawi dan Madiun. Tidak hanya itu saja, warga sekitar Pose In Hotel juga ada
yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial maupun yang tidak, hampir
sebagian besar penduduknya memiliki umur rata-rata 40-50 tahun, sedangkan
untuk usia produktif rata-rata masih aktif bekerja baik sebagai Pekerja Seks
Komersial maupun bekerja secara normal di luar daerah Kota Surakarta. Adapun
penjelasan terkait usia produktif dan non produktif penduduk sekitar Pose In
Hotel dijelaskan secara rinci pada Tabel 4.4, sebagai berikut:
Tabel 4.4 Usia Produktif dan Non Produktif Warga Pose In Hotel
Lokasi
Usia Produktif
Usia Non Produktif
RT 01
50 Jiwa
45 Jiwa
RT 02
21 Jiwa
22 Jiwa
RT 03
27 Jiwa
29 Jiwa
RT 04
22 Jiwa
53 Jiwa
Total
118 Jiwa
149 Jiwa
Sumber: Data Peneliti di lapangan
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Selain itu juga, hal tersebut diperjelas oleh penuturan Bapak Sarwana (48
Tahun) selaku ketua RT 04, Kelurahan Kestalan, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Ya, mau bagaimana lagi pak, memang sebagian dari warga saya ini
dahulunya mantan Pekerja Seks Komersial. Itu pun sebenarnya dahulunya
berasal dari warga pendatang, tapi alhamdulillah semenjak ada bantuan
dana dari kelurahan, mereka semua diberikan modal untuk membuat
makanan ringan yang dititipkan sejumlah warung kelontong dan
supermarket untuk dijual, sehingga mereka semua memiliki keterampilan
sendiri yang bernilai ekonomi. Walaupun hal tersebut tidak tersosialisasi
secara menyeluruh dirasakan oleh ibu-ibu disekitar sini. Jadi, tidak dapat
saya pungkiri juga bahwa ada sejumlah warga juga yang masih bekerja
sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)”. (Wawancara: Sarwana, 10
November 2017).
Berdasarkan data dan hasil penuturan Bapak Sarwana (48 Tahun) selaku
ketua RT 04, Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta, menunjukkan bahwa
usia non produktif pada warga sekitar Pose In Hotel didominasi oleh warga RT 04
berjumlah 53 Jiwa yang memang sebagian dari warga sekitar dahulunya
berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Hasil observasi dan wawancara
mendalam ditemukan juga fakta bahwa sebagian dari mereka yang tidak lagi
bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial sebenarnya memiliki potensi membuat
makanan ringan, khususnya jajan pasar. Potensi tersebut memang secara sengaja
di gali dengan harapan warga sekitar Pose In Hotel dapat meninggalkan pekerjaan
lama mereka sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dianggap sebagai suatu
pekerjaan rendahan dan kurang pantas yang sebenarnya sangat berpengaruh
negatif bagi perkembangan psikologis warga sekitar RT 04 secara keseluruhan.
Maka dari itu, pemerintah setempat melalui Kelurahan Kestalan Kota Surakarta
mengambil sikap dengan membentuk suatu komunitas kelompok yang diberi
nama “Kelompok Tani” yang dikelola oleh RT setempat beranggotakan ibu-ibu
sekitar yang dahulunya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) pada tahun
2009.
Kelompok tani yang dibentuk tersebut terdiri lebih dari sekitar 30 anggota
ibu-ibu yang dilatih untuk mengikuti seminar memasak jajanan makanan ringan
yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hasil
dari seminar dan pelatihan yang telah dilakukan oleh ibu-ibu sekitar RT 04 telah
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membuahkan hasil yang cukup signifikan bagi warga. Ibu-ibu di lingkungan RT
04 telah dapat membuat aneka jajanan dan makanan ringan yang memiliki nilai
jual seperti risoles, tahu isi, kelepon, dan kue dadar gulung. Diantara jajanan
tersebut ada satu produk yang telah menunjukkan penjualan yang cukup
membuahkan hasil bagi pendapatan masyarakat, contohnya kripik kentang dan
kripik pare. Kripik kentang dan kripik pare yang dibuat warga sekitar telah
dipasarkan disejumlah supermarket terkemuka di kota Solo seperti Alfamart dan
Indomaret.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa warga
yang tinggal disekitaran Pose In Hotel memiliki sebuah kelompok pengolah jajan
pasar bernama “Kelompok Tani” dan berkeinginan menjadi pemasok olahan jajan
pasar pada Pose In Hotel, hanya saja belum adanya komunikasi yang dilakukan
oleh pihak warga setempt dengan pihak manajemen Pose In Hotel. Apalagi,
lingkungan di sekitaran Pose In Hotel tersebut masuk pada area prostitusi,
sehingga keengganan pihak manajamen Pose In Hotel untuk memberdayakannya
dan tentu memiliki standardisasi tersendiri terkait menu makanan yang disajikan
bagi tamu yang menginap di hotel tersebut. Peneliti menindaklanjuti potensi
warga tersebut melalui pertemuan dengan pihak manajemen Pose In Hotel.
b. Permasalahan yang dialami oleh Warga Sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Pada subbab ini, peneliti menjelaskan permasalahan yang dialami oleh
warga pada (a) permasalahan yang dialami oleh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel, dan (b) permasalahan yang dialami oleh warga sekitar Pose In Hotel
Surakarta, sebagai berikut:
1) Permasalahan yang dialami oleh Warga Sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga RT. 02
Kelurahan Kampung Baru yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
ditemukan bahwa warga sekitar memiliki potensi kesenian pranatacara
(pambiwara) yang dikelola secara mandiri oleh warga sekitar RT 02 Kelurahan
Kampung Baru tersebut, namun sangat disayangkan potensi kesenian tersebut
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sampai saat ini belum diketahui oleh pihak Kusuma Sahid Prince Hotel dan
sebenarnya warga sekitar menaruh harapan kepada pemangku kepentingan
khususnya pihak pengelola hotel untuk dapat memberikan apresiasi terhadap
potensi yang mereka miliki tersebut. Padahal jika kita kaji lebih dalam lagi bahwa
keberadaan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen
yang saling mempengaruhi. Pihak hotel bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki
oleh masyarakat disekitar hotel sebagai bagian dari bina manusia.
Pihak hotel tidak komunikatif terhadap warga sekitar. Jarang adanya
pembicaraan khusus antara warga dengan pihak pengelola, sehingga terlihat jelas
adanya sekat antar keduanya. Dengan kata lain pihak hotel sama sekali tidak
mengetahui bahwa warga memiliki bakat kesenian pranatacara (pambiwara) yang
dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk mata pencarian baru bagi warga
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel. Hal ini seperti penuturan yang diungkapkan
oleh Bapak Pariman (42 Tahun) selaku ketua RT 02, Kelurahan Kampung Baru,
Kota Surakarta sebagai berikut:
“Jarang sekali pihak hotel berkomunikasi dengan saya selaku ketua RT,
apalagi dengan warga sekitar. Sebenarnya sangat saya sayangkan sekali.
Tapi mau gimana lagi, kita cuma orang biasa kok pak dan kami semua
paham karena orang-orang diatas sana adalah orang-orang sibut yang
memiliki banyak kepentingan jadi saya rasa kecil kemungkinan untuk
beliau-beliau tersebut meluangkan waktu untuk warga disekitar sini.
Karena kurangnya komunikasi tersebut pak, semua aspirasi kami tidak bisa
tersalurkan. Padahal warga saya, pernah berkeinginan meminta bantuan
dana ke pihak hotel untuk mengembangkan bakat kami dalam kesenian
pranatacara (pambiwara) tapi sampai sekarang belum kami lakukan. Ya,
karena itu tadi pak, kami semua merasa perkewo (sungkan)”. (Wawancara:
Pariman, 09 November 2017).
Berdasarkan hasil penuturan Bapak Pariman (42 Tahun) selaku ketua RT 02,
Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta terlihat adanya sekat pembatas yang
sangat jelas antar warga dengan pihak pengelola hotel. Sebaliknya warga juga
tidak pernah berkonsultasi dengan pihak manajemen hotel tentang kemungkinan
potensi pranatacara (pambiwara) yang dimiliki dapat dikomersialkan, seperti
diantaranya disewakan untuk mengisi acara-acara yang bernuansa budaya jawa di
Kusuma Sahid Prince Hotel.
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Sebenarnya ini merupakan sebuah peluang bagi pihak hotel, jika mereka
memang jeli dalam melihat peluang yang saling menguntungkan antara pihak
hotel maupun warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel. Berdasarkan hasil
penuturan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak pengelola hotel
ditemukan bahwa penabuh gamelan yang ada di Kususma Sahid Prince semuanya
berasal dari pihak luar dan mereka yang menabuh gamelan merupakan orangorang yang telah profesional dibidangnya. Hal tersebut membuat kecemburuan
sosial tersendiri yang dirasakan warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
terhadap pihak pengelola hotel. Mereka menganggap bahwa pihak pengelola hotel
tidak peduli terhadap warga sekitar, sehingga apapun yang terjadi dalam
lingkungan warga RT 04 pihak hotel tidak memiliki bentuk perhatian khusus
terhadap warga sekitar. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri apabila warga sekitar
selalu berpikiran negatif terhadap Kusuma Sahid Prince Hotel dan masyarakat
juga tidak mau ikut campur tangan tentang apa-apa yang terjadi dilingkungan
hotel tersebut.
Disisi lain juga, pihak hotel dahulunya pernah berkeinginan ingin merekrut
warga sekitar untuk bekerja di Kusuma Sahid Prince Hotel, tapi sampai sekarang
keinginan tersebut belum juga terlaksana karena seiring sering terjadinya
pergantian pimpinan dan kebijakan yang berbeda membuat hal tersebut tidak
pernah terwujud. Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada
warga sekitar, sampai saat ini belum ada warga sekitar yang bekerja di hotel
tersebut, karena memang pihak hotel memiliki standar tersendiri dalam
mempekerjakan karyawannya, bahkan pihak hotel mempekerjakan hampir seluruh
karyawan berasal dari orang-orang pendatang di luar lingkungan warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel.
2) Permasalahan yang dialami oleh Warga Sekitar Pose In Hotel
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga RT.04 Kelurahan
Kestalan yang tinggal di sekitar Pose In Hotel ditemukan fakta bahwa warga
sekitar ada yang tergabung dalam sebuah komunitas olahan jajan pasar dengan
nama “Kelompok Tani” dan memiliki keinginan agar produk jajanan pasar yang
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mereka buat dapat dijual dan dikonsumsi oleh tamu-tamu yang menginap di Pose
In Hotel. Selama ini, jajan pasar yang mereka buat hanya dipasarkan pada
sejumlah supermarket disekitar lingkungan RT 04 Keluruhan Kestalan, seperti
keripik pare dan kentang yang selama ini mereka olah dan produksi. Namun,
usaha pembuatan jajanan ringan yang dikelola ibu-ibu sekitar RT 04 Kelurahan
Kestalan melalui komunitas kelompok tani sudah tidak terlalu intens memasarkan
produk buatan mereka dikarenakan keterbatasan modal dan akses untuk
pemasaran. Hal ini diungkapkan melalui penuturan oleh satu warga, yaitu Ibu
Fitrianingsih (52 tahun) selaku anggota kelompok tani di lingkungan sekitar RT
04, Kelurahan Kestalan Kota Surakarta yang mengatakan bahwa:
“Ibu-ibu disini memiliki keterampilan pak membuat jajanan makanan
ringan. Biasanya makanan ringan yang kami buat kami titipkan disejumlah
warung kelontong dan supermarket karena ibu-ibu disini tergabung dalam
ikatan kelompok tani yang dibentuk oleh kelurahan, tapi sekarang ini kami
sudah mulai jarang menjual produk yang kami buat karena lagi-lagi ya
keterbatasan modal serta akses pemasaran dan tidak dipungkiri pak,
bahwa sekarang harga-harga kebutuhan pokok seperti gula, minyak
semuanya naik di pasaran. Anggota yang tergabung dalam kelompok tani
sampai dengan saat ini berjumlah kurang lebih 20 orang”. (Wawancara:
Fitrianingsih ,12 November 2017).
Menyikapi hal tersebut, sebenarnya pihak pengelola Pose In Hotel bisa
memberdayakan potensi olahan tersebut untuk kebutuhan hotel. Berdasarkan hasil
wawancara dengan General Manager Pose In Hotel dijelaskan bahwa Pose In
Hotel memilih bentuk pemberdayaan lain dan telah mengeluarkan dana tanggung
jawab sosial masyarakat (CSR) kepada masyarakat berupa pembangunan sarana
dan prasarana bagi masyarakat, pemberian dana, bantuan kepada warga ketika
memiliki hajatan, dan ikut berpartisipasai kegiatan warga seperti perayaan 17
Agustus maupun perayaan hari besar agama Idul Fitri dan Idul Adha. Semua
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh Pose In
Hotel hanya bersifat Charity (sekedar memberikan bantuan) yang sebenarnya hal
ini tidak membuat masyarakat menjadi mandiri dan hanya bertujuan untuk
memperlihatkan bahwa ada perhatian dari pihak hotel semata terhadap lingkungan
sekitar dengan harapan citra hotel bagus di mata masyarakat sekitar. Pertimbangan
tersebut dilakukan pihak Pose In Hotel, karena memang pengetahuan mereka
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mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya sebatas paradigma
lama. Pihak hotel menganggap CSR hanya diperuntukan bagi perusahaanperusahaan yang secara umum memberikan dampak negatif bagi masyarakat
sekitar, seperti perusahaan pertambangan dan pabrik-pabrik besar.
Bertolak dari itu semua, pihak Pose In Hotel sendiri juga belum memiliki
tingkat kepercayaan yang cukup tinggi untuk memberikan pelatihan pengolahan
jajan pasar kepada warga sekitar lingkungan RT 04 dikarenakan memang faktor
lingkungan warga yang padat dan kumuh, sehingga pihak Pose In Hotel merasa
belum siap untuk memasarkan dan menjual produk warga di hotel mereka. Pihak
Pose In Hotel memiliki standar dan kualifikasi sendiri terkait bahan makanan apa
saja yang digunakan, baik pengemasan (packing) dan higienitas (kebersihan). Hal
ini seperti penuturan yang diungkapkan oleh satu warga yaitu Ibu Fitrianingsih
(52 tahun) selaku anggota kelompok tani di lingkungan sekitar RT 04, Kelurahan
Kestalan Kota Surakarta yang mengatakan bahwa:
“Sebenarnya ibu-ibu disini melalui perantara ketua RT 04 pernah
membicarakan hal ini dengan pihak hotel untuk menjualkan produk kami
disana tapi sampai sekarang pihak hotel belum merespon hal tersebut. Saya
juga tidak tahu. tapi menurut pengungkapan pak Sarwana selaku ketua RT
04 mengatakan kepada ibu-ibu disini bahwa produk jajanan yang kami buat
harus memiliki standar sesuai dengan kriteria yang ditentukan baik dari
segi rasa, nilai gizi, higienitas, dan tampilan atau kemasan yang menarik.
Sebenarnya kami bisa menyangupi hal tersebut, tapi untuk mencapai itu
semua kami harus memiliki modal sedikit. Sedangkan modal kami hanya
berasal dari dana kelurahan, itu pun dananya tidak besar dan tidak setiap
saat jika kami butuhkan dana tersebut dapat cepat kami terima”.
(Wawancara: Fitrianingsih , 12 November 2017).
Berdasarkan penuturan warga sekitar Pose In Hotel tersebut juga, warga
merasa kesulitan mengenai prosedur dan kriteria olahan makanan yang ditawarkan
pihak hotel, sehingga hal ini justru membuat warga merasa jalan mereka dalam
menjual produk olahan mereka di hotel tidak bisa terwujud karena memang
keterbatasan modal dan pengetahuan tentang pengolahan makanan yang mereka
miliki dan didapatkan secara otodidak. Warga yang tergabung dalam kelompok
tersebut juga sangat berharap bahwa pihak Pose In Hotel memberikan pelatihan
kepada mereka serta bantuan modal agar mereka dapat melaksanakan kriteria
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yang diiginkan pihak hotel dan kedepannya bisa menjadi salah satu pemasok
olahan jajan pasar di hotel tersebut.
2. Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang Telah dilakukan Oleh
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Program tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh Kusuma
Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel dijelaskan pada (a) program tanggung jawab
sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh Kusuma Sahid Prince Hotel, dan (b)
program tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh Pose In Hotel
Surakarta, sebagai berikut:
a. Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang Telah dilakukan Oleh
Kusuma Sahid Prince Hotel
Kusuma Sahid Prince Hotel merupakan salah satu hotel berbintang 3 di
Kota Surakarta berdasarkan Serfitama Nomor: 1-033/LSU-SWU/SK-DIR/2016
dan tergabung dalam Ikatan Perhimpunan Hotel dan Restorant Indonesia (PHRI)
Kota Surakarta yang secara khusus memiliki dana tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) tersendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel ditemukan informasi bahwa selama 5
tahun terakhir terhitung dari tahun 2014-2018, kepedulian pihak Kusuma Sahid
Prince Hotel dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) masih dalam bentuk charity (hanya sebatas bantuan) yang belum bersifat
memberdayakan dalam jangka waktu yang panjang. Padahal, tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk
memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan
Undang-Undnag Perseroan Terbatas Pasal 74 No. 40 Tahun 2007 tentang
tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, diharapakan muncul
tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat tersebut.
Paradigma yang terjadi di industri perhotelan, khususnya di Kusuma Sahid
Prince Hotel saat ini belum melibatkan masyarakat sekitar dalam proses kegiatan
ekonomi industri di lingkungan hotel. Kepedulian manejemen Kusuma Sahid
Prince Hotel kepada warga sekitar RT 02, Kelurahan Kampung Baru hanya
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sebatas diwujudkan dalam bentuk bantuan seperti penuturan yang diungkapkan
oleh General Manager Kusuma Sahid Ibu Sendang (46 Tahun) dari hasil
wawancara mengatakan bahwa :
“Pihak kami memiliki anggaran tersendiri mengenai dana tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang memang diperuntukan bagi warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan anggaran tersebut sudah menjadi program
kerja tahunan yang rutin kami berikan kepada warga sekitar. Dana CSR
yang pihak kami berikan kepada warga sekitar dalm bentuk bantuan seperti
setiap 17 agustus kami memberikan dana bagi warga yang ingin
mengadakan kegiatan dan dana sembako pada hari raya idhul fitri maupun
Idhul Adha”. (Wawancara: Sendang, 08 November 2017).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, memang pada
kenyataanya pihak Kusuma Sahid Prince hotel telah menjalankan program
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada warga sekitar, tetapi bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan pihak Kusuma Sahid Prince
Hotel masih bersifat charity yaitu hanya memberikan bantuan bukan
memberdayakan masyarakat sekitar. Kepedulian manajemen yang dilakukan
Kusuma Sahid Price Hotel sebatas diwujudkan dalam bentuk bantuan seperti:
1) Bantuan Peringatan Hari Raya Kemerdekaan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada
sejumlah reponden yakni warga sekitar RT 02 Kelurahan Kampung Baru dan
pengelola Kusuma Sahid Prince Hotel menunjukkan bahwa Kusuma Sahid Prince
Hotel setiap tahunnya memberikan bantuan kepada warga sekitar pada saat acara
hari peringatan kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus. Bentuk bantuan yang
diberikan kepada warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dalam bentuk uang
yang diperuntukan bagi warga yang ingin merayakan perlombaan 17 Agustus.
Biasanya untuk mendapatkan dana tersebut warga melalui pengurus RT setempat
sebelumnya mengajukan proposal terlebih dahulu mengenai kegiatan apa saja
yang dilakukan beserta rincian anggaran dana yang akan digunakan. Kemudian,
diusulkan kepada pihak manajemen Kusuma Sahid Prince Hotel.
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2) Bantuan Peringatan Hari Besar Agama.
Setiap tahunnya Kusuma Sahid Prince Hotel tidak hanya memberikan
bantuan kepada warga sekitar pada saat acara hari peringatan kemerdekaan RI saja,
melainkan juga memberikan bantuan kepada warga sekitar RT 02 dalam
peringatan hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Pada saat peringatan hari besar Idul
Fitri, pihak Kusuma Sahid Prince Hotel memberikan bantuan Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada warga sekitar Hotel. Selain memberikan bantuan Tunjangan
Hari Raya (THR), Kusuma Sahid Prince Hotel juga ikut berpartisipasi dalam amal
zakat. Biasanya seminggu sebelum lebaran pihak manajemen hotel memberikan
sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, gula dan
sejumlah uang tunai. Sejumlah bantuan tersebut dibagikan kesemua warga yang
tinggal disekitar Kusuma Sahid Prince Hotel.
Sedangkan pada peringatan hari besar Idul Adha, pihak manajemen Kusuma
Sahid Prince Hotel juga selalu ikut berpartisipasi merayakan Idul Adha setiap
tahunnya. Bentuk parsipasi tersebut berupa keikutsertaan Kusuma Sahid Prince
Hotel dengan memberikan bantuan hewan kurban untuk dipotong. Hewan kurban
yang biasanya disumbangkan adalah kambing dan sapi dan kemudian daging dari
hewan kurban tersebut dibagikan kepada seluruh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel.
b. Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang Telah dilakukan Oleh Pose
In Hotel
Tidak jauh berbeda dengan Kusuma Sahid Prince Hotel, Pose In Hotel
merupakan salah satu hotel berbintang lima di Kota Surakarta berdasarkan
keputusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nomor:
01440/PHRI/2011 dan tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restorant
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta yang secara khusus memiliki dana tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) tersendiri. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan pihak manajemen Pose In Hotel ditemukan informasi bahwa
selama 5 tahun terakhir kepedulian pihak Pose In Hotel masih bersifat charity.
Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diberikan oleh pihak
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pengelola Pose In Hotel tidak hanya sekedar memberikan bantuan dana, tetapi
pihak pengelola mengalokasikan dana CSR tersebut pada pembangunan fasilitas
umum yang dibutuhkan bagi warga sekitar sebagaimana penuturan yang
diungkapkan oleh General Manager Pose In Hotel dari hasil wawancara
mengatakan bahwa :
“Manajemen Pose In Hotel telah menjalankan program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) kepada warga sekitar. Dana CSR yang kami
berikan pada warga sekitar tidak hanya berupa uang dan pemberian bahan
sembako pada hari peringatan kemerdekaan dan peringatan hari raya saja,
melainkan dana CSR tersebut kami alokasikan pada pembangunan fasilitas
yang dibutuhkan warga seperti pemmbuatan taman lingkungan, penyediaan
tempat sampah, pembuatan jembatan, perbaikan jalan dan pembersihan
sungai. Semua itu Pose In lakukan agar masyarakat sekitar dapat
merasakan terus manfaatnya” (Wawancara: MSU. Adji, 05 November
2017).
Berdasarkan penuturan tersebut bahwa pihak Pose In Hotel tidak hanya
memberikan bantuan berupa uang dan sembako kepada warga sekitar melainkan
pihak Pose In juga memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas umum bagi
warga sekitar. Dengan adanya bantuan fasilitas umum tersebut, warga bisa
memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari, walaupun tanggung jawab sosial
perusahaan tidak dalam bentuk soft skill dan bersifat memberdayakan masyarakat.
Adapun bentuk bantuan pembangunan fasilitas bagi warga sekitar yang dilakukan
oleh pihak manajemen Pose In Hotel, sebagai berikut :
1) Pembuatan Taman Lingkungan
Pembuatan taman lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh pihak manajemen Pose In Hotel
kepada warga yang tinggal di sekitar hotel tersebut pada tahun 2011. Taman ini
dimanfatkan oleh warga sekitar terutama pada warga RT 04, RT 03, RT 02, dan
RT 01. Fokus pembuatan taman lingkungan diarahkan pada penanaman sejumlah
tanaman hias disekitar lingkungan warga. Langkah kerja dilakukan pihak hotel
sebagai bentuk perhatian mereka terhadap kondisi lingkungan warga sekitar
terutama warga yang berada di lingkup RT 04 yang memang kondisi lingkungan
sekitar sangat kumuh dan padat agar menjadi kelihatan asri.
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2) Pembuatan Jembatan
Pembangunan Jembatan di sekitar lingkungan sekitar RT 01 sampai dengan
RT 04 Kelurahan Kestalan dibangun bersamaan dengan pembuatan taman
lingkungan. Pembangunan Jembatan dibangun sebagai fasilitas pendukung taman
lingkungan dengan desain dan model yang cukup menarik diterangi lampu-lampu
di sepanjang jembatan yang semakin menambah keindahan taman lingkungan
warga sekitar Pose In Hotel pada malam hari. Fungsi pembuatan jembatan di
sekitar lingkungan warga tidak hanya sebagai fasilitas pendukung taman
lingkungan saja, melainkan juga sebagai akses penghubung antara RT 04 dan RT
03 Kelurahan Kestalan. Sampai saat ini, jembatan tersebut tetap kokoh berdiri
bahkan banyak anak muda yang berkumpul dan bersantai sembari menikmati
suasana malam di sekitar lingkungan Pose In Hotel Kota Surakarta.
3) Perbaikan Jalan
Perbaikan Jalan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan yang dilakukan oleh Pose In Hotel di sekitar lingkungan warga sekitar
Pose In Hotel terutama lingkungan RT 04 Kelurahan Kestalan yang memang
secara langsung letaknya sangat berdekatan dengan Pose In Hotel. Perbaikan jalan
yang dilakukan pihak hotel ialah dengan membuat paping blok pada gang utama
menuju hotel yang langsung menghubungkan akses utama menuju lingkungan
warga RT 04 Kelurahan Kestalan. Sebelum program perbaikan jalan dilakukan,
dahulunya akses gang menuju lingkungan RT 04 Kelurahan Kestalan sering
terjadi genangan air apabila terjadi hujan. Hal ini tentu membuat semakin tidak
nyamannya orang yang melintas di gang tersebut, tetapi setelah program
perbaikan jalan dilakukan oleh pihak Pose In Hotel. Kini, akses jalan utama
menuju RT 04 Kelurahan Kestalan tidak lagi tergenang oleh air saat terjadi hujan,
sehingga akses utama menuju lingkungan RT 04 Kelurahan Kestalan kini ramai
dikunjungi oleh orang-orang ataupun kenderaan yang melintas.
4) Penyediaan Tempat Sampah
Bentuk Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lainnya adalah
mengatasi masalah di bidang lingkungan. Masalah lingkungan yang terjadi
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dilingkungan warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel dan tidak bisa dipungkiri
adalah aktivitas Pekerja Seks Komersial dan mengakibatkan banyaknya warga
pendatang yang memadati kawasan tersebut. Ditambah lagi, aktivitas perdagangan
seperti warung kelontong yang berjualan disekitar warga RT 01 sampai dengan
RT 04 Kelurahan Kestalan semakin menambah deretan masalah. Salah satunya,
yaitu penumpukan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah dari
aktivitas perdagangan. Menyikapi hal tersebut, pihak manajemen Pose In Hotel
menggunakan sebagian pendapatanya untuk ikut serta peduli menyiapkan bak
sampah yang dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel.
Bantuan penyediaan tempat sampah tersebut direalisasikan oleh pihak hotel pada
tahun 2011 sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi
penyediaan tempat sampah tersebut terhenti ditahun 2011 saja. Sampai sekarang
alokasi dana untuk penambahan tempat sampah tersebut bagi warga sekitar tidak
berlanjut lagi sampai sekarang.
5) Pembersihan Sungai
Kelurahan Kestalan merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam area
rawan banjir. Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta
membangun sejumlah aliran air yang cukup besar di lingkungan warga sekitar,
tetapi sayangnya saat musim hujan aliran sungai yang ada disekitar lingkungan
warga sering mengalami penyumbatan akibat tumpukan sampah warga yang
menghambat aliran sungai. Tingkat kesadaran warga sekitar dalam membuang
sampah disekitar aliran sungai tidak dapat dipungkiri masih sangat kurang. Oleh
sebab itu, pada tahun 2012 pihak Pose In Hotel bersama warga sekitar
mengadakan gotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di aliran
sungai dengan melibatkan sejumlah dinas-dinas terkait didalamnya. Tidak hanya
itu saja, pihak manajemen Pose In Hotel memberikan penyuluhan kepada warga
sekitar agar tidak lagi membuang sampah disekitar aliran sungai.
6) Pembuatan Pos Keamanan
Tidak hanya berfokus pada lingkungan saja, fokus tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh manajemen Pose In Hotel juga pada
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keamanan lingkungan warga yang tinggal disekitar hotel. Bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan pihak Pose In Hotel, yaitu dengan
memberikan bantuan pendirian Pos Keamanan warga. Pembangunan pos
keamanan warga tersebut lebih diperuntukan bagi warga sekitar RT 04 Kelurahan
Kestalan. Hal tersebut dilakukan karena dari data yang ada menyatakan bahwa
warga sekitar RT tersebut memiliki aktivitas malam yang cukup padat dan
ditambah lagi di lingkungan RT 04 memiliki jumlah penduduk pendatang yang
terpadat. Warga sekitar memanfaatkan pos keamanan tersebut sebagai salah satu
agenda harian warga untuk dapat berjaga malam dilingkungan sekitar mereka.
Berdasarkan program CSR yang telah dilakukan pihak Pose In tersebut,
warga sekitar terutama warga RT 04 Kelurahan Kestalan menyambut baik
keberadaan Pose In hotel di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini seperti
pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sarwana (48 Tahun) selaku ketua RT
04, Kelurahan Kestalan, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Saya selaku ketua RT disini sangat senang dengan bentuk perhatian yang
telah dilakiukan oleh pihak Pose In Hotel terutama saya ucapkan terima
kasih kepada direktur utama Pose In Hotel yaitu Bapak MSU. Adji yang
telah sudi memberikan bantuan pendirian fasilitas di sekitar lingkungan
tempat tinggal warga saya. Saya akui bahwa sebelum berdirinya Pose In
Hotel, lingkungan sekitar sangat kumuh dan tidak banyak yang
memperhatikan”. (Wawancara: Sarwana, 10 November 2017).
3. Existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
dilakukan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Terkait existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
telah dilakukan oleh Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel, hal ini
dijelaskan pada (a) tingkat keberdayaan program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang telah dilakukan untuk masyarakat di sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel dan (b) tingkat keberdayaan program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang telah dilakukan untuk masyarakat di sekitar Pose In Hotel
sebagai berikut:
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a. Existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
dilakukan untuk masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
Terkait existing program CSR yang telah dilakukan, hasil wawancara
dengan ketua RT. 02 Kelurahan Kampung Baru menyatakan bahwa program
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan untuk masyarakat
di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel bukan dalam bentuk CSR jangka panjang
dan memberdayakan masyarakat sekitar, serta hanya dalam bentuk bantuan
peringatan hari kemerdekaan, bantuan sembako pada saat Idul Fitri, dan bantuan
daging hewan kurban pada saat Idul Adha. Ditambah lagi, iuran bulanan untuk
kas kampung seperti kutipan wawancara berikut:
“Selama kemarin tidak ada...tapi kalau setahu saya...itu ada bantuan dari
pihak hotel...disini kan ada 3 RT...tiap bulan tiap RT dikasih tambahan
seperti kas kampung..setiap RT 50 ribu...itu sudah berlanjut sudah lama”.
(Wawancara: Ketua RT.02, 09 November 2017)
“Idul fitri itu ya ada sembako...trus nanti kalau idul adha itu nanti ada
kupon-kupon ambil daging”. (Wawancara: Ketua RT.02, 09 November
2017)
Terkait hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa existing program CSR yang
sebaiknya dilakukan harus bisa lebih dirasakan manfaatnya. Tidak hanya dari sisi
materi saja, tetapi juga dari sisi soft skill untuk pemberdayaan masyarakat.
b. Existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
dilakukan untuk masyarakat di sekitar Pose In Hotel
Terkait existing program CSR yang telah dilakukan, hasil wawancara
dengan ketua RT 04 Kelurahan Kestalan menyatakan bahwa program tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan untuk masyarakat di sekitar
Pose In Hotel cukup baik, yaitu pembuatan taman lingkungan, perbaikan jalan,
pembuatan jembatan, penyediaan tempat sampah, pembersihan sungai, dan
pembuatan pos keamanan. Ditambah lagi, rekrutmen pegawai dari warga sekitar
sebanyak 1 orang. Namun, ada beberapa program tersebut yang masih belum ideal
dan hanya bersifat sementara, yaitu sumbangan uang kegiatan 17 Agustus dan
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buka puasa bersama pada saat bulan Ramadhan. Selain itu, konsep CSR yang
diberikan masih sebatas charity, belum menyentuh pada ranah CSR untuk
memberdayakan masyarakat seperti seharusnya. Hal ini seperti kutipan
wawancara berikut:
“Eee.. kalau warga mengundang beliau iya..terus juga pernah terjadi
buka bersama dari mereka mengundang kita juga pernah..ya baru tahun
ini...kemarin adakan buka dengan warga disini...biarpun tidak secara total
warga disini..tapi ada juga yang lain..yang jelas mengundang untuk buka
bersama...dari warga mengadakan halal-bilhalal..kita ngundang dari
pengusaha lingkungan juga pernah” (Wawancara: Ketua RT.04, 10
November 2017)
“Kalau secara langsung dengan saya mengatakan sia-sia...apapun
diminta bantuannya untuk kegiatan...bukan hanya 17-an mas dalam
bentuk sosial apapun...kalau kita mengundang pasti dia akan membantu”.
(Wawancara: Ketua RT.04, 10 November 2017)
Terkait hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa existing program CSR yang
sebaiknya dilakukan oleh pihak hotel bukan hanya dalam bantuan pembangunan
fisik lingkungan sekitar saja, namun juga perlu melihat dari sisi warga nya. Perlu
adanya perhatian bersama untuk menemukan solusi yang tepat dalam
meningkatkan kesejahteraan dengan bantuan peningkatan soft skill masyarakatnya.
4. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) yang Sesuai Untuk Masyarakat di Sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta.
Untuk menentukan model pemberdayaan masyarakat melalui tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai, peneliti melalui pengurus PHRI Kota
Surakarta berkoordinasi dengan manajemen KSPH dan Pose In Hotel Surakarta
memutuskan perlunya mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan
perwakilan masyarakat di sekitar kedua hotel tersebut untuk menentukan solusi
yang tepat terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti apa
yang sesuai untuk dilaksanakan oleh pihak hotel. Pada subbab ini, peneliti
menjelaskan terkait (a) pemberdayaan yang sesuai masyarakat sekitar Kusuma
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Sahid Prince Hotel, dan (b) pemberdayaan yang sesuai masyarakat sekitar Pose In
Hotel, sebagai berikut:
a. Pemberdayaan yang sesuai masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel
Berdasarkan hasil observasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang telah
dilakukan peneliti terhadap warga yang tinggal di sekitar bangunan Kusuma Sahid
Prince Hotel ditemukan bahwa warga RT.02 Kelurahan Kampung Baru di sekitar
bangunan hotel tersebut memiliki potensi membawakan pranatacara dalam bahasa
Jawa atau yang lebih dikenal dengan Pambiwara. Selain itu, beberapa warga,
khususnya bapak-bapak dari RT.02 Kampung Baru tergabung dalam komunitas
tersebut dan dikelola secara mandiri.
Warga sekitar sering kali melakukan latihan di gedung kelurahan setiap
minggu ke 1 dan minggu ke 3 disetiap bulanya. Komunitas kesenian Pambiwara
sendiri sudah menjadi agenda rutin RT sebagai bentuk kegiatan warga dalam
memperkokoh rasa persaudaraan sesama warga dan sekaligus sebagai bentuk
upaya pelestarian budaya Jawa. Komunitas kesenian Pambiwara yang dimiliki
warga sekitar Kusuma Sahid Price Hotel, tidak hanya tampil dalam acara di
lingkup Kelurahan saja, tetapi mereka biasanya juga di undang untuk mengisi
upacara di lingkup kraton. Pihak kraton mengundang mereka untuk mengisi
acara-acara seperti pernikahan (temanten), kematian (kesripahan), pertemuan
(pepanggihan), perjamuan (pasamuan), dan pengajian (pengaosan). Seperti
penuturan Bapak Pariman (42 Tahun) selaku ketua RT 02, Kelurahan Kampung
Baru, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Warga saya ini memiliki potensi Pak, sebagai pengisi acara dalam bahasa
jawa atau yang kenal dengan nama pambiwara. Warga bersama saya
sendiri telah membentuk komunitas bahasa Jawa di tingkat Kelurahan
Kampung Baru. Semua anggota komunitas tersebut, semuanya berasal dari
warga saya yaitu warga RT 02. Kami biasanya latihan di kelurahan yaitu
pada bulan pertama dan bulan ketiga setiap bulanya. Komunitas yang kami
bentuk ini sudah sering tampil untuk mengisi acara-acara seperti
pernikahan (temanten), kematian (kesripahan), pertemuan (pepanggihan)
perjamuan (pasamuan), dan pengajian (pengaosan) di lingkup Kelurahan.
Tidak hanya itu, komunitas kami juga pernah di undang oleh pihak kraton
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untuk mengisi acara disana, tepatnya pada tahun 2013 lalu”. (Wawancara:
Pariman, 09 November 2017).
Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) juga menunjukkan adanya
keinginan kuat warga untuk menampilkan potensi sebagai pranatacara/Pambiwara
di sekitar hotel Kusuma Sahid Prince Hotel. Akan tetapi, warga belum
mendapatkan kesempatan tampil di hotel tersebut karena memang mereka belum
mengetahui sama sekali cara untuk bisa tampil dan standar apa yang sesuai
permintaan di hotel tersebut. Seperti penuturan Bapak Pariman (42 Tahun) selaku
ketua RT 02, Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Saya bersama komunitas Pambiworo di RT 02, Kelurahan Kampung Baru
sebenarnya ingin sekali seandaikan pihak hotel Kusuma Sahid Prince Hotel
memakai jasa kami untuk menampilkan kesenian Pambiworo yang kami
bentuk dapat tampil di hotel tersebut. Tapi, bagaimana ya mas, kita ini kan
cuma warga biasa, yang sebenarnya tidak terlalu paham mengenai dunia
perhotelan dan saya bersama warga disini sedikit sungkan jika harus
menawarkan jasa kami ke pihak pengelola hotel. Jadi seandaikan memang
ada pihak hotel yang mengiginkan kami untuk mengisi acara disana, ya
saya dengan senang hati menerima, paling tidak warga kami memiliki
kebangaan tersendiri karena sudah bisa tampil di hotel. syuku-syukur
komunitas kami dapat bekerja disana”. (Wawancara: Pariman, 09
November 2017)
Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Pariman di atas, menunjukkan bahwa
sebenarnya warga RT 02 Kelurahan Kampung Baru sebenarnya sangat antusias
jika pihak hotel memakai jasa mereka untuk mengisi acara di hotel. Hal ini
merupakan suatu kebanggan bagi ketua RT 02 Bapak Pariman, karena dengan
adanya pihak hotel memakai jasa mereka, setidaknya warga RT 02 Kelurahan
Kampung Baru dapat terus berlatih dan mengasah kemampuan warganya sebagai
pranatacara pambiwara.
Sesuai hasil diskusi dan kesepakatan pada FGD yang telah dilakukan,
pelaksanaan pemberdayaan pelatihan pranatacara pambiwara dilaksanakan di
Kusuma Sahid Prince Hotel dengan melibatkan instruktur pelatih pranatacara
pambiwara profesional, yaitu Bapak Is Slamet untuk memberikan pengarahan dan
pelatihan kepada warga agar standar pementasan pambiwara yang dihasilkan
dapat dipentaskan sesuai dengan standar dan kualifikasi hotel berbintang, baik
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dari susunan acara, penampilan, dan kekompakan. Pelatihan pranatacara
pambiwara yang biasanya dilaksanakan di gedung serba guna Kelurahan
Kampung Baru, kini dialihkan atau dipindahkan di ruangan khusus yang
disediakan pihak hotel di gedung wijaya, Kusuma Sahid Prince Hotel. Hal
tersebut dilakukan agar pihak pengelola hotel dan peneliti sendiri dapat terus
mengevaluasi perkembangan warga secara berkala selama proses pelatihan
berlangsung. Untuk memperkuat penilaian pada tahapan evaluasi, pihak PHRI
Kota Surakarta dan peneliti memberikan selebaran kuesioner kepada warga
mengenai tanggapan atau persepsi warga selama proses pelatihan. Dengan cara
tersebut, diharapkan pihak PHRI Kota Surakarta dan peneliti dapat melihat dan
menganalisa perkembangan warga serta dapat langsung menentukan apakah
pemberdayaan tersebut telah sesuai atau layak untuk dijadikan model
pemberdayaan bagi masyarakat sekitar hotel berbintang melalui tanggung jawab
sosial perusahaan di Kota Surakarta.
b. Pemberdayaan yang sesuai masyarakat sekitar Pose In Hotel
Berdasarkan hasil need analysis dan Focus Group Discussion (FGD) yang
telah dilakukan peneliti terhadap warga yang tinggal di sekitar bangunan Pose In
Hotel ditemukan bahwa warga sekitar hotel tersebut memiliki potensi dalam
mengelola jajan pasar seperti membuat jajan kue tradisional. Pengolahan jajan
pasar ini biasanya dilakukan oleh warga sekitar terutama ibu-ibu yang tergabung
dalam komunitas memasak yang diberi nama “Kelompok Tani” yang dikelola
oleh Kelurahan Kestalan sendiri. Warga sekitar terutama ibu-ibu RT 04 Kelurahan
Kestalan sering kali mengikuti pelatihan memasak dan seminar-seminar tentang
pengolahan makanan. Banyak produk-produk olahan makanan yang telah dibuat
dan dijual di beberapa supermarket yang tersebar di Kota Surakarta seperti di
Indomaret dan Alfamart. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sarwana (48
Tahun) selaku Ketua RT 04, Kelurahan Kestalan, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Iya pak warga saya memiliki potensi dalam mengelola jajanan pasar
terutama ibu-ibu-nya dan mereka sering kali mengikuti acara pelatihan
memasak dalam tingkat Kelurahan. Hasil produk yang mereka buat
biasanya, mereka titipkan di sejumlah supermarket untuk dijual”. Saya
sebagai ketua RT 04 sangat berbangga sekali jika pihak hotel berminat
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mengadakan pelatihan memasak bagi warga saya, karena memang
beberapa tahun ini warga kami sudah jarang sekali ikut seminar-seminar
pelatihan memasak sehingga hasil olahan yang mereka buat tidak terlalu
variatif lagi”. (Wawancara: Sarwana, 10 November 2017)
Berdasarkan penuturan pak Sarwana mengindikasikan bahwa sebenarnya
warga sekitar Pose In Hotel khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam
komunitas memasak tersebu sudah memiliki bekal yang cukup dalam pengolahan
jajanan tradisional, hanya saja hasil olahan yang bisanya mereka buat sudah tidak
variatif lagi karena sudah semakin jarangnya mereka mengikuti seminar dan
pelatihan memasak. Hal ini disebabkan karena semakin kurangnya dukungan
pemerintah, khususnya dari pihak Kelurahan Kestalan dalam mengembangkan
potensi warganya. Warga mengeluhkan kurangnya dana yang diberikan
pemerintah kepada warga RT 04 dalam mengelola jajanan pasar yang nyatanya
dalam mengelola makanan warga memerlukan bahan-bahan pembuat makanan
seperti gandum, telur, mentega dan lain sebagainya yang harganya sekarang ini
relatif mahal di pasaran. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Sumiati (39
Tahun) selaku bagian dari anggota komunitas memasak ibu-ibu RT 04, Kelurahan
Kestalan, Kota Surakarta sebagai berikut:
“Iya pak, ibu-ibu disini sudah sangat jarang membuat kue lagi dan ikut
pelatihan memasak, karena kami terbentur masalah dana. Apalagi
kebutuhan pokok di pasaran semakin mahal seperti gandum, telur, mentega,
dan susu semuanya mahal. Kami tidak sanggup membeli itu semua. Dana
yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah melalui tingkat kelurahan tidak
pernah keluar lagi. Padahal saya bersama-sama ibu-ibu disini melaui RT
04 sering kali mengajukan dana, tapi sampai sekarang dana dari kelurahan
tidak pernah keluar lagi”. (Wawancara: Sumiati, 10 November 2017)
Berdasarkan hasil need analysis juga menunjukkan keinginan kuat warga
untuk membuat dan memasarkan produk mereka sekitar hotel terutama di Pose In
Hotel Surakarta, Akan tetapi warga di RT 04 belum mengetahui sama sekali jenis
makanan yang sesuai dengan standar hotel tersebut, seperti bahan dan kualitas
serta pengemasan yang dipersyaratkan oleh hotel berbintang. Setelah diadakan
pertemuan warga sekitar RT.04 Kelurahan Kestalan dan pihak pengelola Pose In
hotel sendiri melalui Focus Group Discussion yang dimediasi oleh PHRI, maka
telah disepakati bahwa pemanfaatan potensi warga sekitar melalui olahan jajan
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pasar (makanan tradisional) yang sesuai dengan standar hotel. Pelaksanaan
pemberdayaan

pengolahan

jajan

pasar

(makanan

tradisional)

tersebut

dilaksanakan di Kusuma Sahid Prince Hotel dengan melibatkan instruktur Chef
profesional yang memberikan pengarahan dan pelatihan kepada warga agar
standar makanan yang dihasilkan dapat dijual sesuai dengan standar dan
kualifikasi hotel berbintang, baik dari segi rasa, kemasan, komposisi nilai gizi,
dan tampilan makanan. Proses pelatihan sendiri dilaksanakan secara berkala
kepada warga mulai dari penjelasan menu makanan yang akan dibuat, alat dan
bahan, proses pembuatan, sampai dengan pengemasan. Setelah semua proses
tersebut dilakukan, tahapan terakhir yang dilakukan adalah evaluasi secara terusmenerus dengan memberikan selebaran kuesioner kepada warga mengenai
tanggapan atau persepsi warga selama proses pelatihan yang diharapkan hal
tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melihat perkembangan warga selama
proses pelatihan, Dengan cara tersebut, diharapkan pihak PHRI Kota Surakarta
dan peneliti dapat melihat dan menganalisa perkembangan warga serta dapat
langsung menentukan apakah pemberdayaan tersebut telah sesuai atau layak
untuk dijadikan model pemberdayaan bagi masyarakat sekitar hotel berbintang
melalui tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Surakarta.
Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa kesepakatan telah tercapai, yaitu:
(1) program pemberdayaan masyarakat di Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In
Hotel perlu untuk dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kedua hotel
tersebut kepada masyarakat sekitar, (2) pada pertemuan FGD di KSPH, disepakati
untuk diadakan program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan pranatacara
(pambiwara). Hal tersebut berdasarkan pada diskusi pada FGD tersebut dan
pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa sebagian warga
khususnya bapak-bapak RT 02 Kelurahan Kampung Baru tergabung dalam
sebuah komunitas kesenian bahasa Jawa yang dikelola sendiri, dimana komunitas
ini sudah sering tampil, namun masih sebatas diundang untuk mengisi acara di
sekitar lingkungan RT.02 Kelurahan Kampung Baru, (3) pada pertemuan FGD di
Pose In Hotel, disepakati untuk diadakan program pemberdayaan dalam bentuk
pelatihan pembuatan olahan jajan pasar. Hal tersebut berdasarkan pada diskusi
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pada FGD tersebut dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya bahwa sebagian warga khususnya ibu-ibu RT 04, Kelurahan Kestalan
tergabung dalam sebuah komunitas kelompok yang diberi nama “kelompok tani”
dan secara khusus diperuntukan dalam mengelola jajan pasar (masakan
tradisional). Hasil produk olahan tersebut dijual ke beberapa supermarket yang
tersebar di Kota Surakarta, salah satu produknya adalah olahan makanan kripik
pare, dan (4) pelatihan kedua kegiatan tersebut dipusatkan di Kusuma Sahid
Prince Hotel dengan instruktur pelatih pranatacara pambiwara profesional untuk
pelatihan pranatacara (pambiwara) dan instruktur Chef profesional untuk
pelatihan pengolahan jajan pasar, dan (5) program pemberdayaan tersebut
diharapkan tidak hanya sementara tetapi juga harus berkelanjutan.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, tentu saja akan menjadi sebuah
kemandirian baru bagi warga disekitar hotel berbintang tersebut. Melalui PHRI
Kota Surakarta dan pemangku kepentingan lainya terutama pihak hotel yang
bersangkutan, diharapkan pemberdayaan ini mampu mewadahi masyarakat sekitar
untuk dapat mengembangkan potensinya melalui program pelatihan dan
pendidikan yang lebih maksimal dan terarah, sehingga potensi yang dimiliki
warga dapat dijadikan sebuah pertimbangan tersendiri bagi PHRI Kota Surakarta
dan pihak hotel untuk dapat menjadikan potensi tersebut sebagai sebuah mata
pencaharian baru bagi warga sekitar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi
yang berkelanjutan.
Adapun

model

pemberdayaan

yang dikembangkan

sesuai

dengan

masyarakat sekitar KSPH dan Pose In hotel adalah model pengembangan
masyarakat lokal dimana model tersebut ditujukan untuk pengembangan kapasitas
pada masyarakat dengan melibatkan masayarakat sekitar dalam menentukan dan
memecahkan masalah mereka sendiri terkait potensi yang bisa diberdayakan..
Berikut merupakan penjelasan terkait (a) peserta pelatihan pambiwara di
Kusuma Sahid Prince Hotel, (b) peserta pelatihan pengolahan jajan pasar di Pose
In Hotel, dan (c) Proses dan Prosedur Pelatihan, sebagai berikut:
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a. Peserta Pelatihan Pambiwara di Kusuma Sahid Prince Hotel
Progam pelatihan bagi warga ditunjuk oleh pihak PHRI Kota Surakarta
sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Untuk warga yang tinggal di
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dipilih sebanyak 10 peserta yang diberikan
pelatihan pranatacara (pambiwara) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari daftar
Tabel 4.5, sebagai berikut :
Tabel 4.5 Daftar Peserta Pelatihan Pambiwara
No
Nama Peserta
Usia
Pekerjaan
1
Bpk. Pariman
42
Buruh
2
Bpk. Legiman
45
Pedagang
3
Bpk. Kaswarni
56
Buruh
4
Bpk. Agus Solohin
63
Pensiunan
5
Bpk. Kiswoyo
47
Pegawai Swasta
6
Bpk. Sudiro
50
Pegawai Swasta
7
Bpk. Slamet
52
Pedagang
8
Bpk. Widodo
52
Pegawai Swasta
9
Bpk. Sahid
53
Guru
10
Bpk. Sutaryo
47
PNS
Sumber: Data Peneliti di lapangan

b. Peserta Pelatihan Olahan Jajan Pasar di Pose In Hotel
20 warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel dipilih sebagai peserta
pelatihan pengolahan jajan pasar. Peserta tersebut dipilih oleh PHRI karena
memang warga tersebut tergabung dalam kelompok tani yang secara khusus
memiliki keterampilan dalam membuat aneka makanan tradisional. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dari daftar Tabel 4.6, sebagai berikut :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel 4.6 Daftar Peserta Pelatihan Jajan Pasar
Nama Peserta
Usia
Pekerjaan
Ibu. Pariman
41
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Legiman
43
Pedagang
Ibu. Kaswarni
52
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Agus Solohin
51
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Kiswoyo
46
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Sudiro
50
PNS
Ibu. Slamet
47
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Widodo
51
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Sahid
51
Pedagang
Ibu. Sutaryo
47
Pedagang
Ibu. Sudiro
47
Ibu Rumah Tangga
Ibu. Slamet
43
Ibu Rumah Tangga
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13
14
15
16
17
18
19
20

Ibu. Widodo
Ibu. Sahid
Ibu. Sutaryo
Ibu. Sudiro
Ibu. Slamet
Ibu. Widodo
Ibu. Saju
Ibu. Sutaryo

43
40
39
57
55
53
53
47

Ibu Rumah Tangga
Guru
Ibu Rumah Tangga
Ibu Rumah Tangga
Ibu Rumah Tangga
Ibu Rumah Tangga
Ibu Rumah Tangga
Ibu Rumah Tangga

Setelah ditentukan dan disepakati warga-warga yang akan diberikan
pelatihan, maka peneliti, pihak PHRI Kota Surakata bersama hotel-hotel yang
berada disekitar lingkungan tersebut, yaitu Kusuma Sahid Prince dan Pose In
Hotel kemudian menyusun jalannya proses pelatihan dan pemberdayaan di
masing-masing warga.
c. Proses dan Prosedur Pelatihan Pambiwara dan Pengolahan Jajan Pasar
Proses pelatihan pranatacara (Pambiwara) bagi warga sekitar RT 02
Kelurahan Kampung Baru dilaksanakan dengan menyiapkan pelatih atau
instruktur pambiwara yang profesional dibidangnya. Pelatih atau instruktur
pambiwara yang dipersiapkan oleh pihak PHRI Kota Surakarta adalah pelatih
yang berasal dari lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta yaitu Bpk. Drs.
KRRA. Is Slamet Darsodiningrat yang telah berpengalaman melatih para abdi
dalem di lingkungan keraton dalam melantunkan pranatacara (pambiwara),
seperti pernikahan (temanten), kematian (kesripahan), pertemuan (pepanggihan)
perjamuan (pasamuan), pengajian (pengaosan). Sedangkan Proses pelatihan
pengolahan jajan pasar yang dilaksanakan bagi warga sekitar RT 04 Kelurahan
Kestalan, pihak PHRI Kota Surakarta dan Pose In Hotel menyiapkan pelatih atau
chef memasak yang profesional dibidangnya. Pelatih atau chef yang dipersiapkan
oleh pihak PHRI Kota Surakarta adalah chef yang berasal dari Kusuma Sahid
Prince Hotel yaitu Bapak Afandi yang telah berpengalaman memasak makanan
kelas hotel bintang lima.
Untuk kelancaran proses pelatihan, pihak PHRI Kota Surakarta bersama
Kusuma Sahid Prince dan Pose In Hotel membuat prosedur pelatihan pada
masing-masing warga yang diberikan pelatihan pranatacara (Pambiwara) dan
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pengolahan jajan pasar yaitu proses pelatihan dilksanakan dua kali tahapan
pelatihan. Untuk pelatihan tahap I dilakukan pelatihan pengolahan jajan pasar dan
kemudian dilanjutkan penilaian kelayakan konsumsi baik dari segi rasa, kesehatan
dan tampilan. Setelah itu dilanjutkan pelatihan tahap II yaitu penyempurnaan
kompetensi olahan jajan pasar yang kemudian dilakukan uji kelayakan.
Sedangkan untuk pelatihan tahap I dilakukan pelatihan pranatacara (pambiwara)
yang kemudian dilanjutkan penilaian kelayakan tampil. Setelah itu dilanjutkan
pelatihan tahap II yaitu penyempurnaan kompetensi pelatihan pranatacara
(pambiwara) yang kemudian dilakukan uji kelayakan konsumsi. Untuk lebih
jelaslanya mengenai prosedur proses pelatihan tahap II penyempurnaan
kompetensi pelatihan pranatacara (pambiwara) dan kompetensi pengolahan jajan
pasar yang dilakukan warga sekitar hotel berbintang dapat dilihat dari Gambar 4.1,
sebagai berikut:

Sumber: Data Peneliti di lapangan
Gambar 4.1 Proses Pelatihan Jajan Pasar dan Pambiwara
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Untuk detail mengenai proses pelatihan yang dilakukan oleh pihak PHRI
Kota Surakarta bersama Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel dijelaskan
dalam proses berikut ini :
a) Potensi Produk Jajan Pasar dan Skill Pranatacara (Pambiwara)
Potensi masyarakat yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince dan Pose
In Hotel melalui pengolahan jajan pasar dan pranatacara (pambiwara) merupakan
langkah yang tepat untuk dikembangkan menjadi sebuah model pemberdayaan
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terutama Kusuma Sahid Prince
dan Pose In Hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta. Potensi masyarakat tersebut dianggap layak
karena masyarakat yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince dan Pose In Hotel
telah memiliki komunitas sendiri yang mewadahi mereka dalam mengembangkan
potensi yang mereka miliki, namun belum dikelola secara baik. Warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel memiliki komunitas Panguyuban Pasimarta Pasinaon
Pambiwara dan Budaya Jawi “ Wijaya Kusuma” yang dibentuk pada tahun 2012.
Komunitas ini sudah sering mengisi acara di lingkungan Kelurahan Kampung
Baru seperti seperti pernikahan (temanten), kematian (kesripahan), pertemuan
(pepanggihan) perjamuan (pasamuan), pengajian (pengaosan), sedangkan warga
sekitar Pose In Hotel memiliki komunitas “Kelompok Tani” yang dibentuk oleh
Kelurahan Kestalan pada tahun 2010. Komunitas kelompok tani yang
beranggotakan ibu-ibu sekitar Pose In Hotel selalu mengisi kegiatan mereka
membuat aneka makanan ringan dan selalu mengikuti acara-acara pelatihan
seperti diklat lomba memasak baik ditingkat RT maupun RW.
Komunitas-komunitas yang dimiliki kedua warga tersebut yaitu warga
sekitar Kusuma Sahid Prince dan Pose In Hotel sangat cocok dan potensial untuk
dikembangkan dalam industri perhotelan, karena kedua potensi tersebut memiliki
aspek yang cukup sentral dalam industri jasa pelayanan. Industri perhotelan
memerlukan jasa pranatacara (pambiwara) dalam mengisi paket pernikahan
(wedding) dan industri perhotelan juga membutuhkan aneka produk makanan
ringan untuk dijual di hotel. Kesemua potensi warga sekitar Kusuma Sahid Prince
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Hotel dan Pose In Hotel memberikan sumbangsih yang saling menguntungkan di
kedua belah pihak baik itu industri perhotelan maupun warga sekitar. Pihak hotel
mendapatkan income melalui jasa kuliner dan kesenian, sedangkan warga sekitar
mendapatkan pekerjaan.
Dalam pemanfaatan potensi warga yang di sekitar hotel, Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama Kusuma Sahid Prince dan
Pose In Hotel memilih potensi warga sesuai dengan kebutuhan masing-masing
hotel yang bersangkutan. Warga yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel lebih memfokuskan potensi pranatacara (pambiwara) yang dilakukan warga
sekitar RT 02 Kelurahan Kampung Baru dalam penampilanya lebih difokuskan
pelatihan pranatacara (pambiwara) pernikahan (temanten). Hal tersebut dilakukan
karena Kusuma Sahid Prince Hotel lebih menekankan pada konsep budaya jawa,
sehingga hal tersebut sangat cocok bagi manajemen Kusuma Sahid Prince hotel
dalam menjual paket pernikahan (Wedding) yang bernuansa budaya jawa.
Sedangkan Warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel lebih memfokuskan
potensi jajan pasar yang dilakukan warga sekitar RT 04 Kelurahan Kestalan lebih
difokuskan pada pembuatan makanan tradisional dan makanan ringan. Hal
tersebut dilakukan karena Pose In Hotel lebih menekankan pada konsep meeting
yang secara tidak langsung sangat berpengaruh pada penyediaan makanan yang
dibutuhkan tamu, sehingga hal tersebut sangat cocok bagi manajemen Pose In
hotel dalam memasarkan produk warga sekitar dalam bentuk jajanan kuliner.
b) Pelatihan Tahap I Pengolahan Jajan Pasar
Proses pelatihan tahap I pengolahan jajan pasar yang dilakukan oleh warga
sekitar Pose In Hotel diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas
“Kelompok Tani”. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh warga sekitar,
yaitu tahap I pengolahan jajan pasar terdiri dari : (1) pendidikan pelatihan
memasak secara umum, (2) pengetahuan pemilihan bahan, (3) cara pembuatan, (4)
praktik memasak, (5) praktik penyajian menu masakan, dan (6) praktik
pengemasan yang dijelaskan, sebagai berikut:
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1) Pendidikan Pelatihan Memasak Secara Umum
Dalam pelatihan tahap I ini warga sekitar Pose In Hotel, pertama-tama
diberikan pendidikan pelatihan memasak secara umum selama tiga hari.
Pendidikan pelatihan memasak dikepalai langsung oleh chef profesional Bapak
Afandi yang telah berpengalaman memasak makanan kelas hotel bintang lima.
Hal tersebut dilakukan agar warga sekitar memiliki pengetahuan yang cukup
sebelum mereka memulai praktik memasak, karena lingkup kegiatan memasak di
hotel berbintang pada dasarnya sangat berbeda dengan lingkup kegiatan di
tempat-tempat biasa. Hotel berbintang sangat menjunjung tinggi kualitas makanan
yang mereka suguhkan kepada tamu baik dari segi rasa, higienitas, komposisi
nilai gizi, tata cara penyajian, tampilan dan kemasan (packing). Pada tahapan ini,
chef tidak hanya memberikan pelatihan memasak secara umum, tetapi juga pada
chef memberikan informasi mengenai menu jajan tradisional yang dibuat selama
proses praktik memasak. Menu tersebut terdiri dari tiga menu diantaranya adalah
menu donat, roti goreng cokelat, dan roti wijen, sedangkan pada menu makanan
ringan chef hanya memodifikasi ulang hasil produk buatan warga, yaitu keripik
kentang dan kripik pare.
2) Pengetahuan Pemilihan Bahan dan Cara Pembuatan
Setelah dilakukan pendidikan pelatihan memasak secara umum selama tiga
hari dan dirasa penguasaan materi telah cukup dimengerti oleh peserta, maka
selanjutnya chef melakukan tahapan selanjutnya yaitu memberikan penjelasan
mengenai pengetahuan pemilihan bahan. Pemilihan bahan dalam pelatihan jajan
pasar disesuaikan dengan kualifikasi dan standar hotel berbintang berdasarkan
menu yang yang telah disepakati antara chef dan peserta pelatihan, maka itu pada
tahap ini chef menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan
jajan pasar yang terdiri menu donat, roti coklat, dan roti wijen.
3) Praktik Memasak
Setelah diberikan pendidikan memasak serta pengetahuan pemilihan dan
cara pembuatan bahan, maka pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Surakarta bersama Pose In Hotel memberikan praktik memasak
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kepada warga sekitar hotel tersebut. Kusuma Sahid Prince Hotel dijadikan tempat
praktik memasak bagi warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel. Dalam proses
praktik memasak, pihak Pose In Hotel menyediakan segala perlengkapan yang
dibutuhkan warga dalam membuat menu yang telah direncanakan sebelumnya
yaitu: donat, roti goreng coklat, dan roti wijen. Tentu dalam pembuatan menu
tersebut, pihak hotel menyiapkan 1 orang chef dan 2 orang asisten chef yang
bertugas mengawasi jalannya proses memasak. Praktik memasak sendiri
dilaksanakan selama 3 hari sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta dan hotelhotel yang tergabung di dalamnya, khususnya Pose In Hotel, serta peneliti sendiri
melalui rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama warga yang tinggal di
sekitar Pose In Hotel.
4) Praktik Penyajian Menu Masakan
Setelah melakukan praktik memasak jajan tradisional oleh warga yang
tinggal di sekitar Pose In Hotel Surakarta, selanjutnya pihak Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta dan Pose In Hotel memberikan
praktik penyajian menu masakan yang merupakan salah satu hal penting yang
harus dilakukan oleh warga sekitar agar produk yang mereka jual tidak hanya
unggul dalam citra rasa tetapi juga menarik dalam segi penampilan dan penyajian.
Praktik penyajian menu masakan dilakukan setelah menu jajan pasar yang dibuat
benar-benar telah unggul alam segi rasa, kebersihan dan kompisisi gizi. Jika
kesemua kriteria tersebut telah terpenuhi, chef kepala bersama assisten chef I dan
assisten chef II memberikan penjelasan kepada warga mengenai penyajian menu
masakan berstandar hotel kepada warga sekitar yang terlibat langsung dalam
proses pelatihan.
Dalam dunia seni memasak sendiri, bukan saja rasa enak yang menjadi
tujuan utamanya, faktor keindahan dan keserasian juga memegang peranan
penting dalam menentukan kualitas produk makanan yang dijual di hotel
berbintang.

Dalam praktik penyajian menu masakan jajan tradisional, untuk

mempercantik tampilan donat, roti coklat, dan roti wijen perlu menggunakan
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garnish. Maksud hiasan/garnish pada suatu hidangan adalah untuk memberikan
daya tarik serta keindahan pada hidangan tersebut. Kedua faktor ini akan
mempengaruhi penglihatan tamu hotel, sehingga menimbulkan selera yang
akhirnya berkeinginan untuk segera mencicipi hidangan yang disajikan. Melihat
pentingnya garnish sebagai suatu metode penghiasan makanan, maka praktik
penyajian menu masakan yang dilakukan warga sekitar Pose In Hotel lebih
difokuskan pada praktik pembuatan garnish. Dalam pembuatan garnish sendiri,
warga terlebih dahulu harus mengetahui beberapa aspek penting, yaitu: syaratsyarat garnish, peralatan untuk membuat garnish, dan bentuk maupun penerapan
garnish.
5) Praktik Pengemasan
Setelah praktik memasak dan praktik penyajian menu masakan, langkah
terakhir pelatihan pengolahan jajan pasar yang dilakukan warga di sekitar Pose In
Hotel adalah berfokus pada praktik pengemasan. Pada proses praktik pengemasan
ini, pihak Pose In Hotel tidak bertumpu pada menu pelatihan yang telah dilakukan,
yaitu: pada menu donat, roti coklat, dan roti wijen, akan tetapi proses praktik
pengemasan dilakukan pada produk makanan ringan yang telah dibuat warga Pose
In Hotel dalam komunitas “Kelompok Tani” yang telah dibentuk, yaitu: makanan
olahan kripik pare dan keripik kentang. Dari segi rasa, produk olahan warga
tersebut telah memenuhi standar kualifikasi hotel, akan tetapi dari segi kemasan
(packing) masih sangat sederhana. Maka dari itu, pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta dan Pose In Hotel berinisiatif
memberikan praktik pengemasan pada produk olahan yang mereka buat.
Pihak manajemen Pose In Hotel tertarik memasarkan produk olahan warga
sekitar untuk di jual di hotel, hanya saja pihak hotel perlu melakukan modifikasi
ulang kemasan (packing) pada produk olahan kripik pare dan keripik kentang
tersebut. Pengemasan mempunyai peranan sangat penting dalam melindungi
produk makanan dan salah satu sebagai media untuk berkomunikasi dan
memberikan informasi kepada konsumen. Pada dasarnya, fungsi utama
pengemasan produk adalah sebagai wadah yang mengandalkan interaksi antara
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produk pangan dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, warga sekitar
Pose In Hotel dilatih untuk memilih bahan pengemas yang tepat dengan
memperhatikan pada: interaksi bahan pangan, bahan pengemas, dan lingkunganya.
Ada lima faktor penting yang harus diketahui warga sekitar Pose In Hotel dalam
memilih bahan pengemas yakni sebagai berikut :
1. Faktor keamanan (faktor interaksi antara bahan pengemas dan bahan pangan),
yaitu tidak mengandung komponen beracun dan mempunyai kesesuaian
dengan bahan pangan yang dikemas.
2. Faktor perlindungan (faktor interaksi dengan lingkungan luar), yaitu
perlindungan terhadap kontaminasi mikro organisme, perlindungan terhadap
kerusakan

oksidasi,

perlindungan

terhadap

kerusakan

karena

penyerapan/kehilangan air : sifat transmisi terhadap uap air, perlindungan
terhadap penyerapan/kehilangan odor : sifat transmisi terhadap komponen
volatil, perlindungan terhadap kerusakan fisik, dan mempunyai fitur “tamperresistant/tamper evident”.
3. Faktor visibilitas (faktor bisnis dan marketing), yaitu sifat transparan, penting
untuk produk pangan yang mutunya berkaitan dengan stabilitas dan kejernihan
cairan, dan penampilan menarik perhatian : sifat kilap bahan, mutu cetak,
warna dan lain-lain.
4. Faktor kemudahan dan lingkungan, yaitu mudah dibawa, mudah disimpan,
mudah dibuka dan ditutup kembali, mudah digunakan, mudah dibuang, mudah
dipakai kembali, mudah didaur ulang, dan mudah didegradasi oleh lingkungan.
5. Faktor harga.
Proses pengemasan kripik pare dan keripik kentang yang dilakukan warga
sekitar oleh pihak Pose In Hotel menggunakan kemasan primer,yaitu bahan
pengemas yang dalam penggunaanya mempunyai kontak langsung dengan produk
pangan, sedangkan karakter fisik kemasan pihak Pose In Hotel menginstruksikan
warga untuk menggunakan kemasan fleksibel berupa alufoil dan plastik, tentu
dalam proses pengemasan perlu memperhatikan faktor keamanan (faktor interaksi
antara bahan pengemas dan bahan pangan), yaitu: tidak mengandung komponen
beracun dan mempunyai kesesuaian dengan bahan pangan yang dikemas.
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Pengemasan kripik pare dan keripik kentang menggunakan konsep
visibilitas (faktor bisnis dan marketing), yaitu: sifat transparan, penting untuk
produk pangan yang mutunya berkaitan dengan stabilitas dan kejernihan cairan,
dan penampilan menarik perhatian, sifat kilap bahan, mutu cetak, warna dan lainlain. Tentu konsep ini sangatlah cocok digunakan di industri perhotelan agar tamu
yang menginap tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Seperti yang telah
dijelaskan bahwa fungsi penting pengemasan pangan adalah sebagai media untuk
berkomunikasi dan memberikan informasi kepada konsumen. Secara khusus,
informasi kepada konsumen ini diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang
menyatakan bahwa label pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam,
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, pegemasan pada produk
kripik pare dan kripik kentang olahan warga sekitar Pose In Hotel, harus
mengikuti kaidah yang berlaku. Untuk keperluan informasi kepada konsumen
terkait hal utama yang menjadi sorotan utama ketika konsumen membeli suatu
produk adalah terletak pada label kemasan produk. Agar bersifat komunikatif,
tentu label suatu produk haruslah sesuai dengan syarat-syarat yaitu mudah dibaca,
jelas terlihat, tidak disembunyikan, tidak mudah lepas, dan tidak mudah luntur.
Adapun keterangan apa saja yang perlu dicantumkan oleh pihak managemen hotel
mengikuti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh produk olahan, sebagai berikut:
(1) nama produk pangan, (2) daftar bahan, (3) isi bersih dan berat bersih, (4) nama
dan alamat perusahaan, (5) negara asal/kota asal, (6) tanggal kadaluarsa, (7)
petunjuk penyimpanan, dan (8) petunjuk pemakaian.
c) Pelatihan Tahap I Pranatacara (pambiwara)
Proses pelatihan tahap I pranatacara (pambiwara) yang dilakukan oleh
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel oleh Bapak-bapak yang tergabung
dalam komunitas Panguyuban Pasimarta Pasinaon Pambiwara dan Budaya Jawi
“ Wijaya Kusuma”. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh warga sekitar
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Kusuma Sahid Prince Hotel yaitu terdiri dari : (a) Siraman, (b) Upacara Ngerik,
(c) Midodareni, (d) Panggih, (e) Pahargyan Ing Gedhung, (f) Tuladha Wicara
Pambuka, dan (g) Panutuping Adicara yang dijelaskan, sebagai berikut:
1) Siraman
Siraman yang dilakukan sebelum upacara pernikahan ini bertujuan untuk
membersihkan jiwa dan raga. Adapun persiapan siraman, yaitu air yang
merupakan campuran dari bunga setaman yang disebut Banyu Perwitosari yang
jika memungkinkan dapat dicampur dengan 7 sumber mata air yang
melambangkan sumber kehidupan. Sebelum siraman dilakukan, Duto Sarayo,
yaitu orang yang dikirim oleh pihak keluarga pengantin putri untuk membawa
sebagian banyu Perwitosari ke rumah calon pengantin pria.
Adapun tata cara siraman yang harus diketahui oleh peserta pelatihan
pranatacara (pambiwara), yaitu:
 Siraman diawali dengan kedua orang tua beserta pinisepuh, yang diharapkan
nantinya bisa dijadikan panutan bagi calon mempelai.
 Pecah kendi, sebagai tanda sudah pecah pamor dimana putrinya sudah siap
untuk menikah. Pecahan kendi ini disebut juga dengan kreweng, yang
digunakan sebagai alat jual yang nantinya dilakukan dalam acara dodol dawet.
 Potong Rikmo, yaitu acara memotong sedikit rambut calon pengantin putri lalu
ditanam di halaman depan rumah.
 Gendhongan, yaitu kedua calon orang mempelai putri menggendong secara
simbolis yang melambangkan sudah mengentaskan putri mereka.
 Dodol Dawet, kedua orang tua mempelai putri jualan dawet, yang mempunyai
makna memberi contoh bagaimana nantinya mencari nafkah sebagai suami istri.
Uniknya, orang yang membeli dawet ini menggunakan kreweng atau pecahan
kendi tadi dan bukan menggunakan uang.
 Tumpengan, acara tumpengan disini menggunakan Tumpeng Robyong dimana
kedua orang tua mempelai putri melakukan Dulangan Pungkasan atau suapan
yang terakhir kepada putrinya. Lalu, dilanjutkan dengan acara ramah tamah
beserta tamu yang menandakan diakhirinya upacara siraman.
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2) Upacara Ngerik
Rangkaian dan kelanjutan dari upacara siraman adalah upacara ngerik.
Upacara ngerik mempunyai tujuan utama agar calon pengantin sungguh-sungguh
bersih lahir dan batin. Istilah ngerik mempunyai maksud menghilangkan wulu
kalong (bulu-bulu halus) yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan
wajahnya menjadi bercahaya. Hal ini mengandung makna yang cukup dalam yaitu
untuk membuang sial. Dalam upacara ngerik juga diperlukan Sajen. Sajen yang
dipergunakan tidak berbeda dengan sajen yang digunakan dalam upacara siraman.
Oleh karena itu, demi praktisnya sajen upacara siraman dapat digunakan untuk
upacara maka setelah upacara siraman selesai sajen dapat segera diambil dan
dapat dipindahkan ke kamar pengantin. Perlengkapan yang secara khusus harus
disediakan dalam upacara ngerik adalah pedupan dan ratus, kain motif truntum,
pisau cukur atau gondhel, cermin yang ditutup, handuk, mangkuk berisi air, dan
sisir.
3) Midodareni
Acara midodareni dilakukan sesudah siraman, dalam acara ini ada acara
nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah
dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap
melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. Inti dari prosesi midodareni ini
adalah, serah-serahan berupa hantaran dari keluarga pengantin putra ke pengantin
putri, perkenalan antara kedua keluarga besar dan nasehat dari orang tua
pengantin putri kepada calon menantu yang biasa disebut Sabdo Tomo.
Dilanjutkan dengan rangkaian penyerahan Kancing Gelung atau busana untuk
pengantin putra yang akan digunakan keesokan harinya dan angsul-angsul atau
buah tangan dari keluarga mempelai putri, kepada keluarga calon mempelai putra.
Dalam midodareni terdiri beberapa tahap yang harus dilalui seorang pranatacara
yaitu Pasrah paningset, Tampi, CPK diunjuki toya wening, CPK dan rombongan
lenggah, MC mbuka adicara, Pambuka (MC), Pambagyaharja, Catur Wedha,
Tantingan, Nggayuh tumuruning wahyu sajodho (saged mawi paraga utawi
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kacariyosaken MC nalika kembul bujana), Tilik nitik (tuwi CPW), Busana kancing
gelung, dan Purna.
4) Panggih
Upacara panggih merupakan salah satu ritual dalam pernikahan adat jawa
yang juga memiliki beberapa proses tahapan yaitu diantaranya Pengantin putri
miyos lenggah ing sasana mulya Gendhing Kebo giro, Manten kakung rawuh
kaliyan rombongan, Gendhing Kodhok ngorek, Liru kembar mayang, Balangan
gantal, Midak antiga, Ranu pada, Minggah luhuring pasangan, Sindur binayang,
Penganten kekanthen asta lumampah dhateng sasana mulya gendhing
Larasmaya, Bobot

timbang,

Wisudha penganten, Kacar-kucur,

Dhahar

walimahan/dulangan, Ngunjuk toya wening, Mapak besan, dan Sungkeman.
Ritual ini dilakukan di rumah mempelai wanita. Mempelai pria datang bersama
keluarga besarnya. Dalam acara ini terdapat kembang mayang dari kedua belah
pihak. Dalam upacara panggih, terdapat beberapa sub-ritual yang dilakukan yaitu
berupa: saling lempar sirih, ubengen, injak telur (wiji dadi), minum parem,
gendong manten, tukar kembang mayang, dan mapag besan. Ritual ini dimulai
dengan melakukan kegiatan saling lempar sirih antara pengantin pria dan
pengantin wanita. Setelah itu diusul dengan berjabat tangan atau salaman. Ritual
dilanjutkan dengan ritual yang disebut ubengen nih Ladies. Ritual ini adalah ritual
memutari pengantin pria oleh pengantin wanita dengan panduan perias. Ritual ini
dilakukan sebanyak tiga kali Ladies. Ritual ubengen merupakan simbol
perkenalan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Dengan mengenal satu
sama lain diharapkan kedua belah pihak saling memahami kekurangan dan
kelebihan masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan proses injak telur atau
wiji dadi. Ladies, dalam proses ini pengantin pria melepaskan sendal dan
menginjak telur ayam dengan telapak kakinya, kemudian pengantin putri
membasuhi kaki pengantin pria setelah menginjak telur ayam tersebut. Hal
tersebut melambangkan bahwa pengantin pria telah siap menjadi seorang
pemimpin bagi keluarganya dan pengantin wanita juga siap melayani sebagai
seorang istri yang baik.
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5) Pahargyan Ing Gedhung
Setelah rangkaian tahapan siraman, upacara ngerik, midodareni, dan
panggih telah selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap pahargyan ing
gedhung, yaitu pranatacara membawa kedua calon pengantin bersama orang tua
mereka masing-masing menuju pelaminan untuk duduk bersama sambil
menunggu MC atau pranatacara membuka kata sambutan. Pada tahap pahargyan
ing Gedhung secara garis besar para pranatacara harus melalui tahapan secara
runtut, yaitu Manten rawuh kairing gendhing, Sala: kebo giro, Yogya: bindri,
Manten

mlebet

kairing

gendhing,

Sala:

Larasmaya,

Yogya:

Ladrang

penganten/Gati Padhasih/boyong temanten, Manten lenggah ing sasana mulya,
MC mbuka adicara, Pambagyaharja, Donga (menawi wonten).
6) Tuladha Wicara Pambuka
Saat kedua calon pengantin duduk, pranatacara (pambiwara) melaksanakan
tahapan Tuladha Wicara Pambuka, yaitu membuka acara dengan memberikan
kata sambutan kepada para tamu undangan, memperkenalkan kedua calon
pengantin kepada para peserta tamu undangan, ucapan puji syukur kehadiran
Tuhan YME, serta pranatacara tidak lupa juga memberikan doa restu atas
pernikahan kedua calon mempelai.
Berikut adalah contoh kata pembuka atau Tuladha Wicara Pambuka yang
diucapkan pranatacara dengan menggunakan bahasa jawa krama yaitu sebagai
berikut :
 Nuwun, para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah
sesepuh ingkang kinurmatan, para tamu ingkang minulya, sarta kadang kula
wredha miwah mudha ingkang sutresna. Sumangga tansah kula dherekaken
muji syukur ing ngarsaning Gusti, Pangeran ingkang Mahawelas lan asih
ingkang sampun ngluberaken kanugrahan ingkang arupi kanikmatan ingkang
tanpa pepindhan. Para tamu ingkang minulya, keparenga kula ingkang mundhi
dhawuhipun Bapak Suharmanto ngaturaken menggah rantamaning titi laksana
adicara pawiwahan ing wanci menika. Titi laksana rinantam mekaten:
…………………………………
 Nuwun, Wonten ngarsanipun para Kyai alim ulama ingkang tansah
sumandhing mring kitab suci, hambabar ngelmi jatining panembah. Para
pepundhen ingkang dahat kinurmatan, para tamu, kadang wredha miwah
muda ingkang tuhu sutresna ing budaya. Keparenga kula sakadang ingkang
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manunggal ing paket pernikahan Larasati wedding organiser nyuwun
tambahing pangestu, awit saking mradapa dhawuhipun Bapak Suharamanto
kinen nglantaraken tumapaking gati adicara pawiwahan ing wanci menika,
arsa dhaup palakrama sang Dyah Ayu Retnawati kaliyan Bagus Sulistya.
Namung saderengipun sumangga tansah kula dherekaken muji syukur ing
ngarsaning Gusti Allah swt. Ingkang sampun ngluberaken kanugrahan,
kanikamatan satemah kula miwah panjenengan saged nunggal makempal ing
sasana riki saperlu paring paseksen sarta hangestreni dhaupipun calon
pinangaten. Menggah rantamaning adicara pawiwahan ing wanci menika
rinacik: ………
 Nuwun, mugi kinalisna ing sarusiku, tinebihna ing tulak sarik bendu
panyendhu anggen kula kumawani ngadeg wonten ngarsa paduka para tamu
ingkang minulya, sarta paripaksa nigas wacana munggel pangandikan para
tamu ingkang nembe sekeca imbal wacana. Sedaya wau awit saking mradapa
mundhi dhawuhipun Bapak-Ibu Suhardi kinen ngaturaken menggah
rantamaning titi laksana adicara pawiwahan ing wanci menika. Para
pepundhen ingkang dahat pinundhi, para pinisepuh, kasepuhan, miwah para
sesepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu wredha miwah taruna ingkang
sutresna. Sumangga tansah kula dherekaken tumungkul ing pepadaning Gusti
ingkang Mahawelas lan asih ingkangs ampun paring kanugrahan ingkang
tanpa pepindhan nun inggih kebagaswarasan, satemah kula miwah
panjenengan saged kempal manunggal ing sasana riki saperlu paring paseksen
sarta hangestreni tumapaking gati adicara pawiwahan penganten sarimbit nun
inggih Dyah Ayu Retnawati kaliyan Bagus Sulistya. Menggah rantamaning titi
laksana rinacik mekaten: ……………………
 Nuwun, kawula nuwun, mugi karaharjan, kamulyan, kabagyan tansah
tumedhak saha tumanduk, kajiwa, kasarira mring sanggya para tamu ingkang
minulya. Wonten ngarsanipun para pepundhen ingkang minulyeng budi, para
pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinabekten, para satriya manggalaning
bangsa kusuma nagara ingkang pantes tinulad sinudarsana, para winasis ing
pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur, sarta para tamu kinurmatan.
Sumangga kula dherekaken tansah muji syukur ing ngarsaning Pangeran
kanthi puja-puji pudyastuti. Kanthi sih wilasanipun kula miwah panjenengan
saged ing sasana riki saperlu suka pasekesen sarta paring puji donga pangestu
hangestreni dhaupipun Dyah Ayu Retnawati kaliyan Bagus Sulistya. Para
rawuh ingkang minulyen budi, kula minangka pambiwara keparenga mundhi
dhawuhipun ingkang hamengku gati nun inggih Bapak Hardimanto kinen
ngaturaken menggah rantamaning titi laksana pawiwahan ing wanci menika.
Menggah titi laksitaning gati adicara pawiwahan rinacik mekaten:
…………………………………
 Lumintuning pudyastawa mugya hambabar daya pangaribawa ingkang
tumedhak miwah tumanduk mring para kawula dasih kaswasih, kacihna ing ari
kelenggahan menika kula miwah panjenengan pinaringan lilah mring Gusti
kang Mahamirah saged kempal manunggal ing wismanipun Bapak
Suharmanto kinen suka paseksen, hangestreni, sarta asung puji padonga
rahayu palakramanipun Dyah Ayu retnawati kaliayan Bagus Sulistya. Para
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pepundhen ingkang ambeg berbudi darma, para pinisepuh miwah sesepuh
ingkang dahat kinabekten, para pamong pangembating praja ingkang
minangka pandam pandom pepanutaning kawula dasih, miwah para tamu
ingkang minulya. Kula ingkang kapiji dening Bapak Suharmanto nun inggih
ingkang hamengku gati keparenga ngaturaken menggah rantamaning titi
laksana adicara pawiwahan ing wanci menika. Rantamaning adicara
pawiwahan rinacik mekaten.
7) Panutuping Adicara
Setelah tahap Tuladha Wicara selesai dilakukan pranatacara melaksanakan
tahapan Panutuping Adicara, yaitu memberikan salam penutup yang menandakan
acara mantenan telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan santap hidangan
bagi para tamu yang hadir dan diakhiri dengan photo bersama dan salam-salaman
dengan calon maupun orang tua masing-nasing pengantin.
Berikut adalah contoh sambutan penutup atau Panutuping Adicara yang
diucapkan pranatacara dengan menggunakan bahasa jawa krama, yaitu sebagai
berikut :
 Para rawuh ingkang minulya kados sampun jangkep tumapaking adicara.
Pramila sampun dumugi pethiting titi laksana. Kula sakadang ingkang
dherekaken tumapaking adicara ndhereka mangayubagya dhumateng risang
penganten, sageda gedang manggih kamulya sarta karaharjan. Sarta
ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Suharmanto, bilih kula
sakdang sampun pinitados ndherekaken lumampahing titilaksana pawiwahan
Dyah Ayu Retnawati kaliyan Bagus Sulistya.
 Kalamun anggen kula nindakaken wajib wonten tuna dungkaping atur miwah
solah bawa, cicir cewet adamel kuciwa, keparengga paduka ingkang
hamengku karsa miwah para tamu paring pangsaksama. Nuwun.
 Purwa, madya, wus dumugi pungkasaning adicara. Kula sakadang saking Vidi
Wedding organizer ingkang ndherekaken adicara ndherek mangayubagya
dhumateng risang penganten sarimbit, ssageda nggayuh gesang ingkang atut
runtut rerentengan ngantos kaken-kaken ninen-ninen kadya mimi hanimtuna.
Kula ugi ngaturaken panuwun rehning sampun pinitados ndherekaken gatining
laksana pawiwahan sri pangaten. Kalamun wonten kalepatan, kirang pana ing
pandhapuking basa, kirang wikan ing pangandikan, kirang runtut pangrakiting
ukara, sayuk karya wulung wido mangsa rowang sayektine wit saking bodho
kawula, pungkasaning atur sedhah siti boga kang binuntel roning kalapa
apuranta yen wonten lepat kawula. Nuwun.
 Puput pepuntoning adicara, wus dumugi paripurnaning gati. Kula sakadang
ingkang ndherekaken gatining laksana, dherek mangayubagya risang
penganten mugi saged nggayuh gesang ingkang mula kebak ing kabgayan,
ndhapuk kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bokmenawi
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anggen kula ngracik saha mranata laksitaning adicara wonten ingkang cicir
cewet adamel kuwica, mugi bapak Suharmanto sakulawangsa miwah para
tamu kersa ngluberaken sih samodraning aksama. Sugeng kondur,
pungkasaning atur mangga samya hasesanti jaya-jaya wijayanti, nirbaya,
nirwikara, nir ing sambekala. Nuwun.
 Titi tamat gatining panganggit tumapaking agti adicara pawiwahan Dyah Ayu
Retnawati kalyan bagus Sulistya. Mugi saged ndhapuk kulawarga ingkang
bagya mulya, hayem tentrem, runtang-runtung rerentengan kadya mimi
hamintuna. Kula ngaturaken gunging panuwun dhumateng kulawarga ingkang
sampun midatos dhumateng kula kinen ndherekaken tumapaking gati, kalamun
wonten cicir cewet kuciwaning atur, kirang trep mapanaken subasita miwah
tata krama, mugya para rawuh kersa nguleberaken tirtaning kawicaksanan.
Pungkasaning atur jenang sela, sela kang pindha ancala, apuranta cinandhi
salama-lama. Nuwun.
Setelah diberikan pendidikan tata cara pambiwara meliputi Siraman,
Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha
Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara, pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta dan Kusuma Sahid Prince Hotel
memberikan praktik langsung kepada warga yang menjadi peserta pelatihan
tersebut dan Kusuma Sahid Prince Hotel dijadikan tempat praktik pranatacara
(pambiwara). Dalam proses praktik pranatacara (pambiwara), pihak Kusuma
Sahid Prince Hotel menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan warga
dalam melaksanakan praktik pranatacara (pambiwara) yang telah direncanakan
sebelumnya mulai dari ruangan, kursi, pentas atau panggung, sound system, dan
pengeras suara. Tentu dalam praktik pranatacara (pambiwara) tersebut, pihak
hotel menyiapkan 1 orang instruktur atau pelatih profesional yang bertugas
mengawasi jalannya proses praktik pranatacara (pambiwara). Pada praktik
pranatacara (pambiwara) sendiri, dilaksankan selama 3 hari, sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati oleh peneliti, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta dan Kusuma Sahid Prince Hotel melalui rapat
Focus Group Discussion (FGD) bersama warga yang tinggal di sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel. Berdasarkan hasil pelatihan tahap I pranatacara (pambiwara)
tersebut, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta
dapat memberikan acuan untuk selanjutnya mengadakan proses asesmen I
Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara) yang kurang lebih tidak jauh berbeda
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dengan pelatihan tahap I pranatacara (pambiwara) yang meliputi Siraman,
Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha
Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara.
d) Asesmen I Kelayakan Konsumsi Jajan Pasar
Setelah melalui pelatihan pembuatan jajan pasar mulai dari praktik
memasak menu donat, roti coklat, roti wijen dan praktik pengemasan pada produk
olahan warga yaitu kripik kentang dan kripik pare, maka dari itu pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Pose In Hotel
melakukan uji kelayakan konsumsi jajan pasar yang dilakukan warga sekitar. Uji
kelayakan konsumsi jajan pasar dilakukan dengan menghadirkan sejumlah pakar
yang ahli dalam bidang pengolahan makanan yang bertugas untuk menilai apakah
proses pelatihan yang dilakukan warga mulai dari praktik memasak menu donat,
roti coklat, roti wijen dan praktik pengemasan pada produk olahan warga yaitu
kripik kentang dan kripik pare, telah memenuhi standard kelayakan konsumsi.
Sejumlah pakar yang bertugas menilai asesmen 1 kelayakan konsumsi jajan
tersebut diantaranya yakni : (1) Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef Yoga dari
Syariah Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel.
Materi tes penilaian asesmen 1 kelayakan konsumsi jajan sama dengan
materi pelatihan yang telah dilakukan warga sekitar. Materi tes penilaian tersebut
meliputi : (1) pendidikan pelatihan memasak secara umum, (2) pengetahuan
pemilihan bahan, (3) cara pembuatan, (4) praktik memasak, (5) praktik penyajian
menu masakan, dan (6) praktik pengemasan. Semua item ini menjadi tolak ukur
bagi para pakar untuk menilai kompetensi warga selama melakukan pelatihan
jajan pasar. Adapun hasil assessmen 1 dijelaskan pada Tabel 4.7, sebagai berikut:
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Tabel 4.7 Penilaian Asesmen I Kelayakan Konsumsi Jajan Pasar
Item Penilaian
Nama Peserta
1
2
3
4
5

6

Ibu Yohana

√

√

√

√

√

√

Ibu Sri Wahyuningsih

√

√

√

√

√

√

Ibu Sriningsih Dyah

√

√

√

√

-

-

Ibu Sulistiyawati

√

√

√

√

√

√

Ibu Musrifah

√

√

√

√

√

√

Ibu Diah Selyaningsih

√

√

√

√

√

√

Ibu Sumarni

√

√

√

√

-

-

Ibu Lea Edita

√

√

√

√

√

√

Ibu W. Widodo

√

√

√

√

√

√

Ibu Bintang

√

√

√

√

√

√

Ibu Rohasri

√

√

√

√

√

√

Ibu Diyah Sulamawati

√

√

√

√

√

√

Ibu Ratna Sarwana

√

√

√

√

√

√

Ibu Puji

√

√

√

√

√

√

Ibu Triarti

√

√

√

√

√

√

Ibu Sri Surwani

√

√

√

√

√

√

Ibu Dewi Aris

√

√

√

√

√

√

Ibu Yuliati

√

√

√

√

-

-

Ibu Nur Wiryani

√

√

√

√

√

√

Ibu A.K. Kiryani

√

√

√

√

√

√

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Keterangan :
1
2
3
4
5
6

: Pendidikan Pelatihan Memasak Secara Umum
: Pengetahuan Pemilihan Bahan
: Cara Pembuatan
: Praktik Memasak
: Praktik Penyajian Menu Masakan
: Praktik Pengemasan
(√) : Lulus
(-) : Belum Lulus
Hasil penilaian asesmen I kelayakan konsumsi jajan pasar oleh warga
sekitar Pose In Hotel dari 20 peserta yang ikut proses pelatihan, 17 orang peserta
telah dinyatakan lulus oleh para tim penilai baik dari pendidikan pelatihan
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memasak secara umum, pengetahuan pemilihan bahan, cara pembuatan, praktik
memasak, praktik penyajian menu masakan, dan praktik pengemasan yang hampir
mendekati standar yang diinginkan pihak hotel, sedangkan sisanya sebanyak 3
orang peserta belum dinyatakan lulus oleh para tim penilai. Ketiga warga tersebut
belum lulus dalam hal praktik penyajian menu masakan dan praktik pengemasan
yang belum sesuai dengan standar yang diinginkan pihak hotel. Maka dari itu,
pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Pose In Hotel
berkewajiban untuk melakukan pelatihan ulang kepada warga sekitar yang belum
dinyatakan lulus oleh tim penilai. Untuk pelatihan ulang tidak semua item
dilakukan, hanya difokuskan pada item yang belum dinyatakan lulus, yaitu dalam
hal praktik penyajian menu masakan dan praktik pengemasan.
e) Asesmen I Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Setelah melalui pelatihan pranatacara (pambiwara), maka dari itu pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Kusuma Sahid
Prince Hotel

melakukan uji kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang

dilakukan warga sekitar. Uji kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang
dilakukan dengan menghadirkan sejumlah pakar yang ahli dalam pranatacara
(pambiwara) yang bertugas untuk menilai apakah proses pelatihan yang dilakukan
warga mulai (1) Tata Cara Pambiwara meliputi : Siraman, Upacara Ngerik,
Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan
Panutuping Adicara. (2) Teknik Vokal meliputi : aksentuasi, artikulasi, nafas,
kecepatan, kajiwa, dan infleksi, (3) Penampilan meliputi : Magatra, Malaksana,
Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat. (4) Kemampuan
berbahasa meliputi: basa krama, madya, dan ngoko. Sejumlah pakar yang
bertugas menilai asesmen 1 kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) tersebut
diantaranya yakni: 1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan Surakarta), (2) KP
Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH Atmodiningrat S.Sos
(Keraton Kasunanan Surakarta).
Materi tes penilaian asesmen I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara),
yaitu hampir sama dengan materi pelatihan yang telah dilakukan warga sekitar.
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Materi tes penilaian tersebut meliputi: variabel (1) Tata Cara Pambiwara meliputi:
Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung,
Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara. (2) Teknik Vokal meliputi :
aksentuasi, artikulasi, nafas, kecepatan, kajiwa, dan infleksi, (3) Penampilan
meliputi : Magatra, Malaksana, Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap,
dan

Mawwat. (4) Kemampuan berbahasa meliputi: basa krama, madya, dan

ngoko. Semua item ini menjadi tolak ukur bagi para pakar untuk menilai
kompetensi warga selama melakukan pelatihan pranatacara (pambiwara). Adapun
hasil assessmen 1 dijelaskan pada Tabel 4.8, sebagai berikut:
Tabel 4.8 Penilaian Asesmen I Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Pada Variabel Tata Cara Pambiwara
Item Penilaian Variabel Tata Cara Pambiwara
Nama Peserta
1
2
3
4
5
6
7
Bpk Pariman

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryanto

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Djoko. P

√

√

√

√

√

√

√

Bpk M.X. Suryadi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryadi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Budi Suyono

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Ngatimin

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Rowi Sajoko

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Fatkusi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Joko Winarto

√

√

√

√

√

√

√

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

: Siraman
: Upacara Ngerik
: Midodareni
: Panggih
: Pahargyan Ing Gedhung
: Tuladha Wicara Pambuka
: Panutuping Adicara
(√) : Lulus
(-) : Belum Lulus
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Hasil penilaian asesmen I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada
variabel tata cara pambiwara oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dari
10 peserta yang ikut proses pelatihan, 10 orang peserta semuanya telah dinyatakan
lulus oleh para tim penilai baik dari Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni,
Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping
Adicara yang hampir sesuai dengan standar yang diinginkan pihak hotel.
Setelah melakukan penilaian pada variabel tata cara pambiwara, para pakar
pambiwara yang diundang untuk menilai melanjutkan proses asesmen tahap I
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada variabel teknik vokal yang
meliputi (1) aksentuasi, (2) artikulasi, (3) nafas, (4) kecepatan, (5) kajiwa, dan (6)
infleksi. Adapun hasil asesmen tahap I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
pada variabel teknik vokal Tabel 4.9, sebagai berikut:
Tabel 4.9 Penilaian Asesmen I Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Pada Variabel Teknik Vokal
Item Penilaian Variabel Teknik Vokal
Nama Peserta
1
2
3
4
5
6
Bpk Pariman

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryanto

√

√

√

√

√

√

Bpk Djoko. P

√

√

√

√

√

√

Bpk M.X. Suryadi

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryadi

√

√

√

√

√

-

Bpk Budi Suyono

√

√

√

√

√

√

Bpk Ngatimin

√

√

√

√

√

√

Bpk Rowi Sajoko

√

√

√

√

√

√

Bpk Fatkusi

√

√

√

√

√

√

Bpk Joko Winarto

√

√

√

√

√

√

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Keterangan :
1. : aksentuasi
2. : artikulasi
3. : nafas
4. : kecepatan
5. : kajiwa
6. : infleksi
(√) : Lulus
(-) : Belum Lulus
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Hasil penilaian asesmen I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada
variabel teknik vokal oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dari 10
peserta yang ikut proses pelatihan, 9 orang peserta semuanya telah dinyatakan
lulus oleh para tim penilai baik dari Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni,
Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping
Adicara sedangkan 1 orang belum dinyatakan lulus pada indikator infleksi dan
masih perlu dilakukan perbaikan.
Setelah melakukan penilaian pada variabel teknik vokal, para pakar
pambiwara yang diundang untuk menilai melanjutkan proses asesmen tahap I
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada variabel penampilan yang
meliputi (1) Magatra, (2) Malaksana, (3) Mawastha, (4) Maraga, (5) Malaghawa,
(6) Matanggap, dan (7) Mawwat. Adapun hasil asesmen tahap I kelayakan tampil
pranatacara (pambiwara) pada variabel penampilan pada Tabel 4.10, sebagai
berikut:
Tabel 4.10 Penilaian Asesmen I Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Pada Variabel Penampilan
Item Penilaian Variabel Penampilan
Nama Peserta
1
2
3
4
5
6
7
Bpk Pariman

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryanto

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Djoko. P

√

√

√

√

√

√

√

Bpk M.X. Suryadi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Paryadi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Budi Suyono

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Ngatimin

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Rowi Sajoko

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Fatkusi

√

√

√

√

√

√

√

Bpk Joko Winarto

√

√

√

√

√

√

√

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

: Magatra
: Malaksana
: Mawastha
: Maraga
: Malaghawa
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6. : Matanggap
7. : Mawwat
(√) : Lulus (-) : Belum Lulus
Hasil penilaian asesmen I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada
variabel penampilan oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dari 10
peserta yang ikut proses pelatihan, 10 orang peserta semuanya telah dinyatakan
lulus oleh para tim penilai baik dari Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni,
Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping
Adicara yang hampir sesuai dengan standar yang diinginkan pihak hotel.
Setelah melakukan penilaian pada variabel penampilan, para pakar
pambiwara yang diundang untuk menilai melanjutkan proses asesmen tahap I
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada variabel kemampuan berbahasa
yang meliputi (1) basa krama, (2) madya, dan (3) ngoko. Adapun hasil asesmen
tahap I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada variabel kemampuan
berbahasa pada Tabel 4.11, sebagai berikut:
Tabel 4.11 Penilaian Asesmen I Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Pada Variabel Kemampuan Berbahasa
Item Penilaian Variabel Kemampuan Berbahasa
Nama Peserta
1
2
3
Bpk Pariman
Bpk Paryanto
Bpk Djoko. P
Bpk M.X. Suryadi
Bpk Paryadi
Bpk Budi Suyono
Bpk Ngatimin
Bpk Rowi Sajoko
Bpk Fatkusi
Bpk Joko Winarto
Sumber: Data Peneliti di lapangan

Keterangan :
1. : Basa Krama
2. : Basa Madya
3. : Basa Ngoko
(√) : Lulus
(-) : Belum Lulus

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Hasil penilaian asesmen I kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada
variabel teknik vokal oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dari 10
peserta yang ikut proses pelatihan, 5 orang peserta semuanya telah dinyatakan
lulus oleh para tim penilai baik dari Basa Krama, Basa Madya, maupun Basa
Ngoko, sedangkan 5 orang belum dinyatakan lulus pada indikator Basa Krama dan
Basa Madya yang masih perlu dilakukan perbaikan.
Walaupun semua peserta yang ikut proses pelatihan hampir sebagian
dinyatakan lulus dengan baik pada penilaian asesmen I kelayakan konsumsi jajan
pasar oleh warga sekitar Pose In Hotel dan penilaian asesmen I kelayakan tampil
pranatacara (pambiwara) oleh warga Kusuma Sahid Prince Hotel, para peserta
masih harus mengikuti pelatihan tahap II penyempurnaan kelayakan konsumsi
jajan pasar maupun kelayakan tampil pranatacara (pambiwara).
f) Pelatihan Tahap II Penyempurnaan Kompetensi Jajan Pasar
Pada pelatihan tahap II, chef kepala bersama asisten chef I dan asisten chef
II melakukan review ulang pelatihan tahap I pengolahan jajan pasar dengan
kriteria standar penilaian yang lebih ketat. Dalam pelatihan kali ini, chef tidak lagi
memberikan istruktur dan pengarahan, tetapi peran mereka lebih kepada
monitoring jalanya proses pelatihan. Hal tersebut dilakukan agar chef dapat
melihat sejauh mana kemampuan warga dalam menyerap materi dan praktik yang
telah disampaikan pada pelatihan sebelumnya.
Tahapan ini juga merupakan lanjutan dari pelatihan tahap I pengolahan jajan
pasar yang telah dilakukan oleh warga sekitar Pose In Hotel oleh ibu-ibu yang
tergabung dalam komunitas kelompok tani. Pada tahapan ini proses pelatihan
sedikit ada perbedaan pada pelatihan tahap I yang telah dilakukan sebelumnya.
Pada tahap I proses pelatihan jajan pasar hanya berfokus pada: (a) pendidikan
pelatihan memasak secara umum, (b) pengetahuan pemilihan bahan, (c) cara
pembuatan, (d) praktik memasak, (e) praktik penyajian menu masakan, dan (f)
praktik pengemasan, tetapi pelatihan tahap II ini lebih difokuskan pada tahap
penyempurnaan dengan harapan supaya produk yang dihasilkan oleh peserta
pelatihan benar-benar telah memenuhi standar untuk dijual di hotel yang meliputi:
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(a) rasa, (b) komposisi gizi, (c) higienitas (d) penyajian produk, dan (e)
pengemasan produk yang dijelaskan, sebagai berikut:
1) Rasa
Rasa merupakan salah satu hal yang sangat penting diperhatikan dalam
pembuatan makanan. Pembuatan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang
telah dilakukan baik pada tahap I pelatihan jajan pasar maupun tahap II
penyempurnaan jajan pasar difokuskan pada segi rasa, karena rasa sangat erat
kaitannya dengan citra dari makanan itu sendiri. Proses penyempurnaan pelatihan
jajan pasar pada tahap II dari segi rasa pada pembuatan donat, roti goreng coklat,
dan roti wijen dilakukan secara simultan dengan komposisi bahan yang digunakan.
Komposisi bahan harus seimbang antara rasa manis, dan gurih pada tepung terigu
yang digunakan baik pada adonan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen.
Khusus pada pembutan donat dan roti goreng, jenis, dan kualitas coklat yang
digunakan harus memiliki mutu yang baik, sebab jika tidak akan mempengaruhi
rasa yang dihasilkan seperti rasa manis dan pahit yang berlebihan.
2) Komposisi Gizi
Setelah melakukan penyempurnaan jajan pasar pada pembuatan donat, roti
goreng coklat, dan roti wijen dari segi rasa, langkah selanjutnya yang difokuskan
pada tahap penyempurnaan jajan pasar, yaitu komposisi gizi atau nilai gizi yang
terkandung di dalam makanan. Chef kepala bersama asissten chef I dan asisten
chef II bertugas mendata secara detail komposisi atau kandungan bahan yang
digunakan warga dalam pembuatan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen mulai
dari kandungan vitamin, protein, kabohidrat, lemak, dan mineral. Semua
kandungan nilai gizi tersebut harus seimbang satu sama lain, karena untuk menu
donat, roti goreng coklat, dan roti wijen merupakan salah satu menu makanan
yang tinggi kalori karena mengandung jumlah gula, coklat dan mentega yang
cukup banyak, sehingga pada menu ini perlu perhatian ekstra dalam menjaga
keseimbangan komposisi bahan yang digunakan. Oleh sebab itu, chef kepala
bersama asissten chef I dan asissten chef II menetapkan standar baku hotel kepada
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warga peserta pelatihan mengenai komposisi gizi dan bahan yang digunakan
dalam membuat jajanan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen.
3) Higienitas
Higienitas juga merupakan aspek yang penting dalam membuat makanan.
Makanan yang bersih dan sehat akan mempengaruhi kesehatan dari makanan itu
sendiri. Makanan yang sehat adalah makanan yang terhidar dari segala macam
kuman dan kotoran. Makanan yang sehat juga akan mempengaruhi minat
konsumen dalam memberi produk makanan yang ditawarkan. Seperti halnya
dalam pelatihan pengolahan jajan pasar yang dilakukan warga yang tinggal di
sekitar Pose In Hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta bersama Pose In Hotel menginstrusikan kepada chef kepala bersama
asissten chef I dan asissten chef II untuk memberikan pengarahan dan praktik
langsung kepada warga sekitar mengenai higienitas makanan sesuai dengan
standar hotel berbintang.
Dalam melakukan uji higienitas pada olahan jajan pasar donat, roti goreng
coklat, dan roti wijen yang dibuat oleh warga sekitar Pose In Hotel dilakukan
dengan cara pengecekan bahan baku olahan yang digunakan warga, kualitas air
yang digunakan, kebersihan dapur tempat memasak, perkakas alat yang
digunakan, dan kebersihan personal warga dalam memasak makanan, seperti:
penggunaan masker penutup mulut, celemek, dan penggunaan sarung tangan.
Higienitas pada makanan akan mempengaruhi kesehatan tamu saat mengkonsumsi
makanan yang dibuat oleh warga sekitar. Ini juga merupakan salah satu tanggung
jawab hotel dalam memberikan pelayanan maksimal kepada tamu yang menginap.
Maka dari itu, kebersihan makanan juga merupakan faktor yang sangat penting
untuk diperhatikan.
4) Penyajian
Penyajian produk pada olahan makanan yang dibuat warga sekitar Pose In
Hotel yaitu donat, roti goreng coklat, dan roti wijen lebih diarahkan pada tahap
penyempurnaan karena produk olahan yang dibuat warga tersebut di sajikan
secara khusus di restoran Pose In Hotel. Tampilan produk makanan merupakan
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faktor yang cukup penting dalam teknik penyajian makanan. Oleh sebab itu pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Pose In Hotel
melakukan review ulang pada kemampuan warga dalam membuat Garnish.
Proses penyempurnaan pelatihan jajan pasar pada tahap II dari segi tanpilan
produk pada pembutan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen dilakukan dengan
memperhatikan aspek kerapihan Garnish. Selain melihat aspek kerapihan pada
Garnish, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Pose
In Hotel juga melihat pemilihan jenis Garnish yang digunakan sebagai penghias
produk makanan yang dibuat warga dan keserasian serta perpaduan komposisi
Garnish yang digunakan.
5) Pengemasan (packing)
Pengemasan pada tahap II penyempurnaan kompetensi jajan pasar pada
produk makanan ringan hasil dari olahan warga sekitar Pose In Hotel, yaitu kripik
pare dan kripik kentang. Pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Surakarta melakukan pengecekan ulang terhadap daya tahan produk
tersebut baik dari kualitas bahannya maupun kualitas pengemasannya.
Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama Pose In Hotel menunjukkan bahwa
daya tahan produk olahan kripik pare dan kripik kentang dari segi kualitas bahan
dan pengemasan produk telah sesuai dengan standar packing yang baik. Hal ini
dapat dilihat dari: (1) faktor keamanan (faktor interaksi antara bahan pengemas
dan bahan pangan) yaitu tidak mengandung komponen beracun dan mempunyai
kesesuaian dengan bahan pangan yang dikemas, (2) faktor perlindungan (faktor
interaksi dengan lingkungan luar) yaitu perlindungan terhadap kontaminasi mikro
organisme, perlindungan terhadap kerusakan oksidasi, perlindungan terhadap
kerusakan karena penyerapan/kehilangan air: sifat transmisi terhadap uap air,
perlindungan terhadap penyerapan/kehilangan odor: sifat transmisi terhadap
komponen volatil, perlindungan terhadap kerusakan fisik, dan mempunyai fitur
“tamper-resistant/tamper evident”.

library.uns.ac.id

121
digilib.uns.ac.id

g) Pelatihan Tahap II Penyempurnaan Kompetensi Pambiwara
Pada pelatihan tahap II, instruktur pelatih pranatacara (pambiwara) Bapak
Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat melakukan review ulang pelatihan tahap I
pranatacara (pambiwara) dengan kriteria standar penilaian yang lebih ketat.
Dalam pelatihan kali ini instruktur pelatih pranatacara (pambiwara) Bapak Drs.
KRRA. Is Slamet Darsodiningrat tidak lagi memberikan pengarahan kepada
peserta, tetapi peran instruktur lebih kepada monitoring jalanya proses pelatihan.
Hal tersebut dilakukan agar instruktur pelatih pranatacara (pambiwara) Bapak Drs.
KRRA. Is Slamet Darsodiningrat dapat melihat sejauh mana kemampuan warga
dalam menyerap materi dan praktik yang telah disampaikan pada pelatihan
sebelumnya.
Tahapan ini juga merupakan lanjutan dari pelatihan tahap I pranatacara
(pambiwara) yang telah dilakukan oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince oleh
bapak-bapak yang tergabung dalam komunitas Paguyuban Pasimarta Pasinaon
Pambiwara dan Budaya Jawi “Wijaya Kusuma”. Pada tahapan ini, proses
pelatihan tidak jauh berbeda pada pelatihan tahap I yang telah dilakukan
sebelumnya. Pada tahap II proses pelatihan jajan pasar hanya berfokus pada : (a)
Tata Cara Pambiwara meliputi : Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih,
Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara.,
(b) Teknik Vokal meliputi : aksentuasi, artikulasi, nafas, kecepatan, kajiwa, dan
infleksi., (c) Penampilan meliputi : Magatra, Malaksana, Mawastha, Maraga,
Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat., dan (d) Kemampuan berbahasa meliputi:
basa krama, madya, dan ngoko. Seperti dijelaskan sebagai berikut:
1) Tata Cara Pambiwara
Dalam praktik pranatacara (pambiwara) merupakan aspek yang sangat
penting. Setiap pelaku pranatacara (pambiwara) harus mengerti tata cara
pambiwara ibarat sebuah MC yang dapat menghidupkan jalanya suatu acara. Tata
cara pambiwara disini menyangkut prosesi upacara pernikahan dalam adat jawa.
Pada pelatihan tahap II penyempurnaan kompetensi pranatacara (pambiwara),
Bpk. Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat mengadakan pelatihan ulang
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mengenai siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing
Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara.
Proses penyempurnaan pelatihan pranatacara (pambiwara) pada tahap II
dari segi tata cara pambiwara, instruktur pelatih memberikan pengarahan kepada
warga untuk lebih menguasai kata-perkata isi buku pedoman tata cara pernikahan
(temanten) komunitas Paguyuban Pasimarta Pasinaon Pambiwara dan Budaya
Jawi “Wijaya Kusuma” yang disusun oleh Bpk. Drs. KRRA. Is Slamet
Darsodiningrat. Hal ini penting dilakukan agar jalanya proses pranatacara
(pambiwara) bisa sejalan dengan konsep tata cara pernikahan (temanten) yang
layak tampil dan memiliki kualifikasi standar untuk dijual di Kusuma Sahid
Prince Hotel.
2) Teknik Vokal
Selain melihat dari segi tata cara pambiwara dalam praktik pranatacara
(pambiwara) Bapak Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat juga melihat dari aspek
teknik vokal atau suara yang diucapkan. Suara adalah anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa, artinya adalah bahwa setiap orang memiliki bobot suara yang berbedabeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang tinggi, sedang, dan kecil.
Dalam bahasa Jawa, suara yang bagus disebut gandhang, yaitu tidak berisik, pelan
dan nyaman didengar. Suara gandhang enak didengar, penuh wibawa, dan
menunjukkan kepribadian. Sebagai pranatacara, maka suara adalah hal pertama
yang harus diperhatikan sebelum memulai aktivitas kepranatacaraannya. Berikut
ini adalah beberapa hal yang membantu pranatacara dalam olah swara (teknik
vocal) pada tahap II penyempurnaan kompetensi pranatacara (pambiwara) yang
meliputi :
 Aksentuasi (logat)
Suara pranatacara tidak tercampur dengan dialek atau logat daerah artinya
suara yang dihasilkan harus menggunakan bahasa baku. Dalam bahasa Jawa,
yang dianggap baku adalah dialek Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Untuk dialek tidak baku seperti dialek Banyumas, Jawa Timuran, dan lainnya
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bisa digunakan dalam acara santai atau sebagai selingan agar acara tidak terasa
sepi dan sunyi.
 Artikulasi
Kejelasan pengucapan kalimat dan pelafalan kata. Huruf mati dan huruf hidup
diucapkan dengan tegas dan jelas, tidak mendengung. Pranatacara harus
mengerti cara pengucapan bahasa jawa dengan benar, begitu juga dengan
bahasa Indonesia atau bahasa asing yang mungkin harus diucapkan ketika ada
tamu yang tidak mengerti bahasa jawa krama inggil. Kekeliruan dalam
mengucapkan suatu kata bisa merendahkan kewibawaan pranatacara.
 Nafas
Nafas tidak dipaksakan, tidak terengah-engah, sehingga tampak wajar. Dengan
pengaturan nafas yang baik, maka seseorang pranatacara pambiwara bisa
memberi jeda frasa, kalimat, ungkapan, dan pernyataan makna yang tepat.
Sikap berdiri yang tegak, rileks, pakaian yang longgar atau tidak sesak di
badan, dapat melonggarkan aliran nafas sehingga suara menjadi lebih alami.
 Kecepatan
Kecepatan bicara dan intonasi nada suara berhubungan dengan intonasi, aksen,
pacing (tempo), pitch (nada), juncture (titik waktu). Intonasi berkenaan dengan
pungtuasi seperti koma, titik koma, tanda perintah, tanda tanya. Aksen
berkenaan dengan tekanan. Pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suara
sesuai dengan acara yang sedang digelar. Untuk acara resmi seperti temanten,
kesripahan, pahargyan, menggunakan suara rendah, kalem, namun untuk acara
hiburan menggunakan suara tinggi. Tempo berkenaan dengan cepat dan
lambatnya suara. Juncture berkenaan dengan waktu pengambilan nafas agar
tidak terengah-engah saat menjalankan acara.
 Kajiwa
Suara yang diucapkan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kejiwaan suatu
acara. Pengucapan harus sesuai dengan suasana acara apakah acara tersebut
memiliki unsur senang, susah atau gembira.
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 Infleksi
Lebih baik hindari pengucapan yang sama bagi setiap kata. Infleksi naik
menunjukkan adanya lanjutan kalimat atau menurun untuk menunjukkan akhir
kalimat.
3) Penampilan
Di dalam bahasa Jawa, terdapat sebuah peribahasa ajining dhiri gumantung
kedaling lathi, ajining raga gumantung ing busana. Peribahasa tersebut sangat
sesuai dengan profesi pranatacara. Seorang pranatacara akan tampil dengan sangat
bagus jika didukung oleh bagusnya suara, postur badan dan pakaiannya. Olah raga
berhubungan dengan sikap, solah bawa, kesusilaan, dan subasita. Berikut ini
adalah tujuh bentuk penampilan sebagai pranatacara yang dikemukakan oleh
Bapak Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat selaku pelatih pranatacara
(pambiwara) :
 Magatra : badan, wajah, cara berdandan dan berpakaian, pantas, sikap wajar,
tidak dibuat-buat.
 Malaksana : cara melangkah dan berjalan selangkah dua langkah, urut, luwes, ,
dan tidak ragu-ragu.
 Mawastha : berdiri tegak, tidak menyondong.
 Maraga : mantap, tenang, tidak gemetaran, kepala tegak, menatap ke depan,
gerakan tangan teratur untuk menunjukkan kejelasan ucapan.
 Matanggap : tanggap terhadap situasi yang dihadapi, ketika berhadapan dengan
situasi acara yang membutuhkan ketenangan, kekusyukan jika berhadapan
dengan situasi acara yang membutuhkan suasana segar dan menyenangkan, dan
bisa ikut membuat suasana menjadi gembira.
 Mawwat : mantab, menyelesaikan acara dengan baik, sesuai dengan yang
diharapkan penyelenggara acara.
Cara berpenampilan yang baik bagi seorang pranatacara selalu diawali
dengan keadaan tubuh yang sehat, suara yang tidak serak, volume suara yang enak
didengar, tidak melengking dan tidak rendah. Ia harus mengenali tempat dimana
acara akan diselenggarakan, mengenali karakteristik tamu, dan memandang
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mereka sebagai sahabat. Ia bisa melakukan gerakan tangan seperlunya saat berada
di atas pentas, tidak berlebihan apalagi untuk menutupi kegugupan, karena
gerakan tubuh yang berlebihan hanya akan mengacaukan penampilan.
Cara berpakaian yang baik bagi seorang pranatacara merupakan hal yang
wajib diketahui dan dimengerti dengan baik agar penampilan dan gaya berpakaian
sesuai dengan acara yang sedang dibawakan. Memakai pakaian yang serasi/cocok
dengan acara, harus dibicarakan dengan panitia acara, contohnya ketika menjadi
pranatacara adat temanten Jawa, apakah menggunakan pakaian adat/kejawen
(busana adat Ngayogyakarta atau Surakarta), seragam dengan panitia ataukah
tidak, menggunakan busana nasional/formal ataukah tidak. Busana dalam acara
pernikahan tentu akan berbeda dengan busana ketika menjadi pranatacara
kematian. Busana resmi akan berbeda dengan busana santai. Busana yang dipakai
dalam acara yang diselenggarakan didalam gedung pasti akan berbeda dengan
acara yang diselenggarakan dirumah. Warna busana pun harus dipilih dengan
seksama, agar tidak terlihat mencolok, terlalu terang, atau terlalu banyak memakai
aksesoris.
Proses penyempurnaan pada tahap II ini, instruktur memperhatikan terlebih
dahulu keserasian setiap suara yang diucapkan. Setelah keserasian suara telah
dianggap padu satu sama lain, barulah instruktur kemudian melihat artikulasi
setiap huruf atau bunyi yang keluar. Artikulasi mencakup kejelasan pengucapan
kata-perkata pada huruf vokal maupun konsonan. Pada pelatihan tahap I yang
telah dilakukan sebelumnya, Bapak Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat selaku
pelatih pranatacara (pambiwara) melihat bahwa sebagian peserta masih belum
adanya keserasian yang padu dalam setiap pengucapan kata, sehingga bunyi suara
yang dihasilkan kadang terdengar berbeda. Hal ini bisa terjadi karena antara huruf
vokal dan konsonan dalam pelafalanya tidak jelas terdengar baik pada awalan kata
maupun pada akhiran kata. oleh sebab itu artikulasi juga merupakan bagian yang
dilakukan penyempurnaan pada tahap II praktik pranatacara (pambiwara) oleh
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel.
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4) Kemampuan Berbahasa
Menurut Bapak Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat selaku pelatih
pranatacara (pambiwara), agar dapat mengolah bahasa dengan baik, seorang
pranatacara harus mengetahui dan memahami paramasastra (fonologi, morfologi,
semantik, sintaksis), wacana, dan pragmatik. Pengetahuan yang luas mengenai
paramasastra Jawa diharapkan dapat membuat pranatacara mampu mengucapkan
kata-kata, frasa, kalimat, ungkapan, wacana Bahasa Jawa krama inggil dengan
laras dan leres. Laras artinya, pranatacara mampu menggelar acara sesuai dengan
keadaan dan suasana. Leres artinya pranatacara bisa menggunakan bahasa yang
sesuai dengan paramasastranya.
Bahasa Jawa memiliki pola bahasa yang bertingkat-tingkat, yakni: basa
krama, madya, dan ngoko. Basa krama yang biasanya dipakai sebagai bahasa
pengantar bagi pranatacara dalam melaksanakan tugas kepranatacaraannya.
Bahasa Jawa juga memiliki basa Jawa baru dan lama. Rerengganan biasanya
memakai bahasa Jawa lama/kawi yang memiliki aspek sastra tinggi. Untuk
menampilkan ciri sastra, pranatacara menggunakan purwakanthi (limaksita, sastra,
swara) atau nyekar (tembang).
Setalah melakukan penyempurnan pada tahap II praktik pranatacara
(pambiwara) yang meliputi (1) Tata Cara Pambiwara meliputi : (2) Teknik Vokal
meliputi : aksentuasi, artikulasi, nafas Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni,
Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping
Adicara., kecepatan, kajiwa, dan infleksi, (3) Penampilan meliputi : Magatra,
Malaksana, Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan

Mawwat. (4)

Kemampuan berbahasa meliputi : basa krama, madya, dan ngoko. Pada tahap II
ini, Bapak Drs. KRRA. Is Slamet Darsodiningrat selaku pelatih pranatacara
(pambiwara) melakukan review ulang terhadap proses pelatihan yang dilakukan,
sehingga warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dapat secara profesional
mengembangkan bakat pranatacara (pambiwara) sebagai sebuah potensi yang
memiliki nilai jual dan layak ditampilkan di Kusuma Sahid Prince Hotel Kota
Surakarta.
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h) Asesmen Tahap II Kelayakan Konsumsi Jajan Pasar dan Kelayakan
Tampil Pranatacara (pambiwara)
Pada asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar yang dilakukan
warga yang tinggal di sekitar Pose In Hotel dan kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) yang dilakukan warga yang tinggal di sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta
bersama Pose In Hotel dan Kusuma Sahid Prince Hotel untuk melakukan
penilaian atau asesmen terhadap potensi warga tersebut. Proses Asesmen tahap II
kelayakan konsumsi jajan pasar dan kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
dilakukan

dengan

tujuan

untuk

melihat

sejauh

mana

warga

dalam

mengaplikasikan potensi yang mereka miliki, sehingga produk buatan warga
dapat dijual sesuai dengan standar hotel berbintang.
Pada tahap ini, Pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Kota Surakarta menginstruksikan kepada peserta pelatihan untuk menyiapkan
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam membuat olahan jajan pasar mulai dari
pemilihan bahan sampai dengan penyajian dan pengemasan produk. Sedangkan
Potensi peserta yang termasuk dalam kelompok pranatacara (pambiwara), pihak
Perhimpunan

Hotel

dan

Restoran

Indonesia

(PHRI)

Kota

Surakarta

menginstruksikan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam
menampilkan jasa pranatacara (pambiwara) mulai dari persiapan, pelaksanaan,
dan praktik pranatacara (pambiwara).
Setelah segala persiapan yang dibutuhkan selesai, masing-masing warga
baik dari warga sekitar Pose In Hotel dan Kusuma Sahid Prince Hotel, pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta, Pose In Hotel
dan Kusuma Sahid Prince Hotel untuk mengadakan kegiatan nyata yang diadakan
di hotel berbintang yang mana lokasi disepakati bertempat di Lor In Hotel.
Setelah melaksanakan kegiatan nyata tersebut, pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama Pose In Hotel dan Kusuma
Sahid Prince Hotel berkewajiban untuk melakukan penilaian dengan cara
melakukan wawancara (interview) dan penyebaran angket kepada pihak-pihak
yang memiliki otoritas dalam menilai produk dan jasa yang dihasilkan, yaitu:
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untuk hasil olahan jajan pasar, proses wawancara (interview) diajukan kepada
sejumlah tim penilai yaitu: Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef Yoga dari Syariah
Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel. Sedangkan untuk pranatacara
(pambiwara), proses wawancara (interview) diajukan kepada sejumlah tim penilai
yang terdiri dari (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan Surakarta), (2) KP
Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH Atmodiningrat S.Sos
(Keraton Kasunanan Surakarta).
Penilaian melalui angket pada asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan
pasar dan kelayakan tampil pranatacara (pambiwara), pihak Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta memberikan sejumlah daftar
pertanyaan kepada tamu atau konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel. Proses
penilaian melalui angket pada asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar
dan kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang digunakan bertujuan untuk
melihat sejauh mana persepsi tamu atau konsumen terhadap potensi warga selama
proses pelatihan yang telah dilakukan, peneliti menggunakan konversi data
melalui skala likert yaitu untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi tentang
fenomena sosial yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
1. Asesmen Tahap II Kelayakan Konsumsi Jajan Pasar
Kegiatan nyata yang dilakukan merupakan bagian dari open house yang
secara sengaja diprogramkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama Pose In Hotel untuk melihat apakah
produk jajan pasar yang dibuat warga sekitar memiliki nilai jual bagi tamu atau
konsumen yang berkunjung. Kegiatan nyata ini dilaksanakan di Lorin Hotel
menggunakan konsep bazar dengan mengusung tema “Kuliner Tradisional”, yang
kemudian pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta bersama Pose In Hotel secara sengaja mengundang beberapa pakar yang
secara khusus bertugas untuk menilai produk olahan yang dibuat warga sekitar
Pose In Hotel. Para pakar tersebut yaitu (1) Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef
Yoga dari Syariah Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel. Tidak hanya
itu, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta
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bersama Pose In Hotel secara sengaja juga mengundang 30 tamu yang menginap
di Lor In Hotel untuk mencicipi dan menilai apakah produk olahan yang dibuat
warga telah memenuhi standar hotel berbintang yang mencakup (1) komposisi
makanan yaitu (rasa, kandungan gizi, higienitas, pemilihan bahan), (2) penyajian
makanan yaitu (tampilan produk, garnish, dan tata hidang, (3) pengemasan
makanan yaitu (keamanan, perlindungan, visibilitas, dan kemudahan kemasan).
Setelah segala persiapan kegiatan nyata yang dilakukan warga sekitar Pose
In Kota Surakarta selesai, para tim penilai yang terdiri dari chef profesional dan
para tamu atau konsumen yang hadir dalam open house, dan peneliti bersama
pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta
mengadakan wawancara serta melakukan penyebaran angket. Hal tersebut
dilakukan dengan tujuan untuk melakukan proses asesmen tahap II kelayakan
konsumsi jajan pasar yang kemudian menjadi acuan bagi pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta untuk memberdayakan
masyarakat sekitar hotel sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar dilakukan setelah
program kegiatan nyata telah berakhir melalui penyebaran angket dan wawancara
mendalam kepada sejumlah pakar yang secara khusus memberikan penilaian atau
persepsi terhadap produk olahan makanan yang ditampilkan oleh warga. Adapun
hasil asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar melalui wawancara dan
penyebaran angket pada variabel komposisi produk pada Tabel 4.12, sebagai
berikut:
Tabel 4.12 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Komposisi Produk
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Komposisi
Produk

5

4

3

2

1

Nilai

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Rasa

19

95

5

20

6

18

-

-

-

-

4,4

Gizi

4

20

16

64

10

30

-

-

-

-

3,8

Higienitas

19

95

12

48

4

12

-

-

-

-

5,0

Bahan

14

70

2

8

14

42

-

-

-

-

4,0

Total
Sumber: Data Peneliti di lapangan

4,3 (sangat baik)
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Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti sendiri
kepada tamu atau konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel, menunjukkan
bahwa dari variabel komposisi produk oleh warga sekitar Pose In Hotel selama
proses pelatihan jajan pasar yang telah dilakukan terhadap produk donat, roti
goreng coklat, dan roti wijen pada indikator rasa makanan memperoleh penilaian
tamu atau konsumen dengan persepsi ”sangat baik” dengan nilai 4,4. Selanjutnya
pada indikator gizi makanan pada produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen
memperoleh penilaian tamu atau konsumen dengan persepsi “baik” dengan nilai
3,8. Pada indikator higienitas makanan pada produk donat, roti goreng coklat, dan
roti wijen memperoleh penilaian tamu atau konsumen dengan persepsi “sangat
baik” dengan nilai 5,0, sedangkan pada indikator pemilihan bahan makanan pada
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen memperoleh penilaian tamu atau
konsumen dengan persepsi “ baik” dengan nilai 4,0.
Dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi produk oleh warga sekitar
Pose In Hotel selama proses pelatihan jajan pasar yang telah dilakukan pada
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang terdiri dari indikator rasa,
gizi, higienitas, dan bahan secara akumulatif memperoleh persepsi penilaian
“sangat baik” yaitu dengan nilai 4,3.
Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Bapak Aryo (32 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam
acara bazar produk jajan pasar warga sekitar Pose In Hotel yang diselenggarakan
di Lor In Hotel. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:
“Hem, menurut saya produk makanan yang ditampilkan dalam bazar ini
bervariatif dan semuanya enak-enak. Semuanya saya suka, tapi diantara
produk yang ada, saya sangat suka dengan kue donatnya, alasanya karena
kue donat yang ada dalam bazar ini sangat lembut, tidak terlalu manis dan
porsi donatnya tidak terlalu besar, jadi menurut saya ini sangat pas.
Apalagi saya sering menjumpai donat yang terlalu manis dan itu sangat
tidak baik bagi kesehatan ”. (Wawancara: Aryo, 25 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryo (32 tahun), salah satu
pengunjung menyatakan ketertarikannya pada jajanan pasar yang ditampilkan di
acara bazar yang diselenggarakan di Lor In Hotel. Beliau mengatakan bahwa
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menu yang ditampilkan cukup bervariatif dan semua makanan yang disediakan
semuanya enak dan sangat cocok dengan selera pengunjung. Berdasarkan
pernyataan salah satu pengunjung tersebut membuktikan bahwa produk olahan
jajan pasar yang dilakukan warga sekitar Pose In Hotel telah menunjukkan hal
yang signifikan.

Hal tersebut terlihat dari persepsi positif tamu melalui

penyebaran angket dan hasil wawancara yang menyatakan ketertarikannya
terhadap produk yang ditampilkan warga.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar juga mengindikasikan
bahwa produk olahan jajan pasar oleh warga sekitar Pose In Hotel yang terdiri
dari donat, roti goreng coklat, dan roti wijen telah sesuai dengan standar dan
kualifikasi yang diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta pada variabel komposisi produk makanan yang
meliputi penilaian dari segi rasa makanan, nilai gizi yang terkandung, higienitas
atau kebersihan, dan pemilihan bahan makanan. Hal ini juga diperkuat dari hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pakar yang memiliki
wewenang dalam memberikan penilaian pada proses asesmen tahap II kelayakan
konsumsi jajan pasar yang dipilih oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Surakarta, yaitu chef Suraji (46 tahun) salah satu chef
yang telah berpengalaman dalam pengelolahan produk makanan yang berasal dari
Sahid Jaya Hotel, mengatakan bahwa :
“Saya melihat bahwa, komposisi produk makanan pada donat, roti goreng
coklat, dan roti wijen yang dibuat oleh warga sekitar pada bazar hari ini,
menurut saya hasilnya tidak mengecewakan. Komposisi produk makanan
yang meliputi aspek dari segi rasa, higienitas, nilai gizi, dan pemilihan
bahan makanan semuanya baik, hanya saja warga harus sangat teliti dalam
memilih bahan yang digunakan dalam membuat produk makanan, karena
bahan makanan sangat menentukan kualitas produk makanan yang
dihasilkan. Dan sejauh ini dari hasil yang saya rasakan maupun yang saya
lihat, bahwa produk yang dibuat oleh warga sudah cukup layak untuk
diproduksi dan dijual di hotel berbintang, walaupun harus tetap di dalam
pengawasan”. (Wawancara: Suraji, 25 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat dari hasil wawancara chef Suraji (46 tahun) saja,
melainkan peneliti juga mewawancarai salah satu chef berpengalaman yaitu chef
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Yoga yang menjadi juru masak di Syariah Hotel Solo. Chef Yoga (33 tahun)
merupakan salah satu chef muda yang diberi tugas oleh pihak Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta untuk memberikan penilaian
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar yang dilakukan oleh
warga sekitar Pose In Hotel selama proses pelatihan di Kusuma Sahid Prince
Hotel. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, chef Yoga (33 tahun)
menyatakan bahwa :
“Menurut saya setelah melihat proses asesmen tahap II ini, warga dalam
mengelolah jajan pasar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan
dibandingkan ketika pada waktu proses asesmen tahap I. Hal ini terlihat
dari mulai sempurnanya komposisi produk olahan jajan pasar pada produk
olahan donat, roti wijen, dan roti isi coklat baik dari segi rasa, komposisi
gizi, pemilihan bahan, maupun dari segi kebersihanya. Tidak hanya itu
saja, keseimbangan kesemua komposisi makanan yang dibuat warga sesuai
dengan porsinya, jadi dapat saya simpulkan bahwa warga sekitar telah
memahami cara mengelolah makanan berstandar hotel dengan baik dan
perlu ditingkatkan”.(Wawancara: Yoga, 25 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar yaitu 1) Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef
Yoga dari Syariah Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel, dapat
disimpulkan bahwa warga sekitar Pose In dalam proses asesmen tahap II
kelayakan konsumsi jajan pasar pada variabel komposisi produk menunjukkan
penilaian yang signifikan dari sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil
angket yang dibagikan kepada para pengunjung yang memiliki respon positif
terhadap produk olahan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang dibuat oleh
warga sekitar Pose In Hotel dari segi rasa makanan, nilai gizi, higienitas, dan
pemilihan bahan, sedangkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti
menunjukkan bahwa para pakar yang menilai proses asesmen tahap II kelayakan
konsumsi jajan mengatakan bahwa warga sekitar Pose In Hotel dinyatakan lulus
asesmen tahap II dari segi komposisi makanan.
Setelah melakukan penilaian pada variabel komposisi produk, pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama
peneliti sendiri melanjutkan proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan
pasar pada olahan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen pada variabel penyajian
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makanan yang meliputi (1) tampilan produk, (2) garnish, dan (3) tata hidang.
Adapun hasil asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar melalui
wawancara dan penyebaran angket pada variabel penyajian makanan pada Tabel
4.13, sebagai berikut:
Tabel 4.13 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Penyajian Makanan
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Penyajian
Makanan

Tata
Hidang
Tampilan
Produk
Garnish

5

4

3

2

1

Nilai

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

7

35

11

44

12

36

-

-

-

-

3,8

2

10

13

52

15

45

-

-

-

-

3,5

1

5

16

64

13

39

-

-

-

-

3,6

Total

3,6 (baik)

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama peneliti sendiri kepada tamu atau
konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel menunjukkan bahwa dari variabel
penyajian makanan oleh warga sekitar Pose In Hotel selama proses pelatihan jajan
pasar yang telah dilakukan terhadap produk donat, roti goreng coklat, dan roti
wijen pada indikator tata hidang memperoleh penilaian tamu atau konsumen
dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,8. Selanjutnya pada indikator tampilan
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen memperoleh penilaian tamu atau
konsumen dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,5. Pada indikator garnish pada
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen memperoleh penilaian tamu atau
konsumen dengan persepsi “ baik” dengan nilai 3,6.
Dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian makanan oleh warga sekitar
Pose In Hotel selama proses pelatihan jajan pasar yang telah dilakukan pada
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang terdiri dari indikator tata
hidang, gizi, tampilan produk, dan garnish secara akumulatif memperoleh
persepsi penilaian “baik” yaitu dengan nilai 3,6.
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Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Ibu Habsari (43 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam
acara bazar produk jajan pasar warga sekitar Pose In Hotel yang diselenggarakan
di Lor In Hotel. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:
“Saya suka dengan bentuk penyajian menu makanan seperti ini. Tampilan
produk makanan yang disajikan oleh pihak hotel sangat baik. Makanan
yang disajikan oleh penyelenggara cukup mengundang selera makan saya.
Kue donat, roti goreng coklat, dan roti wijen disajikan secara rapi,
sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Perpaduan kue-kue yang
disajikan, sangat pas menurut saya. Belum ditambah lagi dengan hiasanhiasan kue tersebut sangat menarik dengan aneka bentuk lucu yang
terbuat dari aneka macam rautan buah dan sayur”. (Wawancara: Habsari,
20 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Habsari (43 tahun), salah satu
pengunjung menyatakan ketertarikannya pada jajanan pasar yang ditampilkan di
acara bazar yang diselenggarakan di Lor In Hotel Kota Surakarta. Beliau
mengatakan bahwa penyajian menu makanan yang disajikan sangat baik sehingga
hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi yang melihat dan perpaduan produk
makanan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen disajikan sesuai dengan selera
tamu atau konsumen. Tidak hanya itu saja, hiasan atau garnish yang ada pada
produk makanan ditampilkan secara menarik khususnya pada aneka bentuk rautan
buah dan sayur. Berdasarkan pernyataan salah satu pengunjung tersebut
membuktikan bahwa penyajian produk jajan pasar yang diolah tersebut telah
menunjukkan hal yang signifikan, hal tersebut terlihat dari persepsi positif tamu
melalui

penyebaran

angket

dan

hasil

wawancara

yang

menyatakan

ketertarikannya terhadap produk makanan yang disajikan warga.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar mengindikasikan bahwa
penyajian makanan yang dilakukan oleh warga sekitar Pose In Hotel tersebut yang
terdiri dari penyajian donat, roti goreng coklat, dan roti wijen telah sesuai dengan
standar dan kualifikasi yang diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta yang meliputi penilaian dari segi tata
hidang makanan, tampilan produk makanan, dan hiasan pada kue atau garnish.
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Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peniliti kepada
salah satu pakar yang memiliki wewenang dalam memberikan penilaian pada
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar yang dipilih oleh pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta, yaitu chef Egi
(42 tahun), salah satu chef yang telah berpengalaman dalam pengelolahan produk
makanan yang berasal dari Lor In Hotel mengatakan bahwa :
“Warga sekitar Pose In dalam melakukan teknik penyajian makanan, telah
menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Perpaduan hiasan atau
garnish pada produk jajan pasar donat, roti goreng coklat, dan roti wijen
disajikan secara baik dengan memperhatikan aspek yaitu (1) tata hidang
yang rapi, (2) tampilan produk yang menarik, dan (3) kerapihan hiasan
atau garnis dengan perpaduan antara potongan buah dan sayur yang pas.
Bisa saya katakan bahwa, warga sekitar, telah menerapkan dengan baik
teknik penyajian makanan selama proses pelatihan. Hal ini terlihat semakin
padu dan kompaknya interaksi antar warga, sehingga menghasilkan teknik
penyajian makanan yang sesuai dengan standar hotel berbintang”.
(Wawancara: Egi, 17 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat hasil wawancara dengan chef Egi (42 tahun) saja,
peneliti juga mewawancarai salah satu chef berpengalaman yaitu chef Suraji yang
menjadi juru masak di Sahid Jaya Hotel Solo. Chef Suraji (46 tahun) merupakan
salah satu chef berpengalaman. Berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan, chef Suraji (46 tahun) menyatakan bahwa :
“Saya berpendapat bahwa pada proses asesmen tahap II ini, warga dalam
melalukan teknik penyajian makanan pada jajan pasar yang meliputi donat,
roti wijen, dan roti isi coklat cukup baik, jika ada yang kurang saya rasa itu
cukup dimaklumi, karena ini baru launching pertama. Tapi saya yakin, jika
warga telah terbiasa, kekurangan-kekurangan yang ada bisa diatasi dengan
baik. Ketika saya melihat teknik penyajian yang dilakukan warga dalam
acara open house di Lorin Hotel, produk yang disajikan menurut saya
cukup baik, hanya saja warga harus memperhatikan pada bagian tata
hidangnya yang penataan posisi menu belum terlalu pas. Tapi diluar itu
semus, menurut saya sudah cukup baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa
warga sekitar Pose In Hotel pada proses asesmen tahap II pada indikator
penyajian makanan dinyatakan telah memahami cara penyajian makanan
berstandar hotel dengan baik dan benar”.( Wawancara: Suraji, 17 Januari
2018).

library.uns.ac.id

136
digilib.uns.ac.id

Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar yaitu (1) Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef
Yoga dari Syariah Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel, dapat
disimpulkan bahwa warga sekitar Pose In dalam proses asesmen tahap II
kelayakan konsumsi jajan pasar yang diselenggarakan di Lor In Hotel Surakarta
pada variabel penyajian makanan, menunjukkan penilaian yang positif dari
sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang dibagikan kepada
para pengunjung yang memiliki respon baik terhadap bentuk penyajian pada
olahan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang dibuat oleh warga sekitar
Pose In Hotel dari segi tampilan produk makanan, hiasan atau garnish pada
makanan, dan tata hidang makanan, sedangkan dari hasil wawancara yang telah
dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para pakar yang menilai proses asesmen
tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar dinyatakan lulus asesmen tahap II pada
variabel penyajian makanan, hanya saja para pakar mengiginkan warga sekitar
lebih banyak melakukan latihan pada indikator tata hidang yang masih perlu di
tingkatkan lagi.
Setelah melakukan penilaian pada variabel penyajian makanan, pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama
peneliti sendiri melanjutkan proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan
pasar pada olahan donat, roti goreng coklat, dan roti wijen pada variabel
pengemasan makanan yang meliputi (1) keamanan, (2) perlindungan, (3)
visibilitas, dan (4) ramah lingkungan. Adapun hasil asesmen tahap II kelayakan
konsumsi jajan pasar melalui wawancara dan penyebaran angket pada variabel
pengemasan Tabel 4.14, sebagai berikut:
Tabel 4.14 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Pengemasan Makanan
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Pengemasan
Nilai
Makanan
5
4
3
2
1

Keamanan
Kemudahan
Kemasan

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

14

70

12

48

4

12

-

-

-

-

4,3

2

10

18

72

10

30

-

-

-

-

3,7
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Perlindungan

19

95

5

20

6

18

-

-

-

-

4,4

Visibilitas

20

100

8

32

2

6

-

-

-

-

4,6
4,25

Total

(sangat
baik)

Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti sendiri,
kepada tamu atau konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel, menunjukkan
bahwa dari variabel pengemasan makanan oleh warga sekitar Pose In Hotel
selama proses pelatihan jajan pasar yang telah dilakukan terhadap produk olahan
kripik pare dan kripik kentang pada indikator keamanan kemasan memperoleh
penilaian tamu atau konsumen dengan persepsi ” sangat baik” dengan nilai 4,3.
Selanjutnya pada indikator kemudahan kemasan pada produk olahan kripik pare
dan kripik kentang memperoleh penilaian tamu atau konsumen dengan persepsi
“baik” dengan nilai 3,7. Pada indikator perlindungan pada produk olahan kripik
pare dan kripik kentang memperoleh penilaian tamu atau konsumen dengan
persepsi “ sangat baik” dengan nilai 4,4. Sedangkan pada indikator visibilitas pada
produk olahan kripik pare dan kripik kentang memperoleh penilaian tamu atau
konsumen dengan persepsi “ sangat baik” dengan nilai 4,6.
Dapat disimpulkan bahwa variabel pengemasan makanan oleh warga sekitar
Pose In Hotel selama proses pelatihan jajan pasar yang telah dilakukan pada
produk donat, roti goreng coklat, dan roti wijen yang terdiri dari indikator
keamanan, kemudahan kemasan, perlindungan, dan visibilitas secara akumulatif
memperoleh persepsi penilaian “sangat baik” yaitu dengan nilai 4,25.
Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Bapak Ridwan (52 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam
acara bazar produk jajan pasar warga sekitar Pose In Hotel yang diselenggarakan
di Lor In Hotel. Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:
“Saya suka dengan produk makanan ringan yang ditampilkan dalam bazar
ini. Saya tidak menyangka jika buah pare bisa menjadi aneka olahan
makanan ringan yang enak dikonsumsi. Ini sangat inovatif. Padahal setahu
saya buah pare rasanyan kan pahit ! tapi, ini kok gak ya, aneh sih. Jujur,
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rasanya enak dan renyah. Hem... kemasan produk juga menarik, informatif
dan yang paling penting kemasan produk gampang dibawa kemana-mana,
sehingga hal ini memudahkan saya tentunya. Bahan kemasan juga lembut
dan sangat efisien yaitu dapat mudah dibuka dan ditutup kembali”.
(Wawancara: Ridwan, 25 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan (52 tahun), salah satu
pengunjung menyatakan ketertarikannya pada jajanan pasar yang ditampilkan di
acara bazar yang diselenggarakan di Lor In Hotel Kota Surakarta. Beliau
mengatakan bahwa produk makanan ringan yang ditampilkan sangat inovatif
karena buah pare yang rasanya pahit dapat diolah menjadi produk makanan ringan
yang enak dikonsumsi. Tidak hanya itu saja, kemasan produk olahan kripik pare
dan kripik kentang cukup menarik, informatif, dan sangat efisien digunakan yaitu
dapat mudah dibuka dan ditutup kembali. Berdasarkan pernyataan salah satu
pengunjung tersebut, membuktikan bahwa produk olahan jajan pasar yang
dilakukan warga Pose In Hotel pada indikator pengemasan produk olahan kripik
pare dan kripik kentang telah menunjukkan hal yang signifikan, hal tersebut
terlihat dari persepsi positif tamu melalui penyebaran angket dan hasil wawancara
yang menyatakan ketertarikannya terhadap kemasan produk.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar mengindikasikan bahwa
produk olahan jajan pasar oleh warga sekitar Pose In Hotel yang terdiri dari kripik
pare dan kripik kentang telah sesuai dengan standar dan kualifikasi yang
diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta pada variabel pengemasan produk yang meliputi penilaian dari segi
keamanan kemasan, kemudahan kemasan, perlindungan, dan visibilitas. Hal ini
juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peniliti kepada salah
satu pakar yang memiliki wewenang dalam memberikan penilaian pada proses
asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar, yaitu chef Yoga (33 tahun)
salah satu chef yang telah berpengalaman dalam pengelolahan produk makanan
yang berasal dari Lor In Hotel, mengatakan bahwa :
“Warga sekitar saya lihat dari acara bazar yang dilakukan di Lorin Hotel
sudah cukup baik dalam melakukan pengemasan produk makanan ringan
pada kripik pare dan kripik kentang. Hal ini terlihat dari kemampuan
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warga dalam menjalankan aspek-aspek pengemasan yang meliputi
keamanan kemasan, kemudahan kemasan, perlindungan, dan visibilitas.
Semua aspek ini telah dilakukan dengan baik oleh warga sekitar Pose In
Hotel.”. (Wawancara: Yoga, 25 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat hasil wawancara dengan chef Yoga (33 tahun) saja,
peneliti juga mewawancarai salah satu chef berpengalaman yaitu chef Suraji (46
tahun) yang menjadi juru masak di Sahid Jaya Hotel. Chef Suraji (46 tahun)
merupakan salah satu chef senior yang diberi tugas oleh pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk memberikan penilaian proses
asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar yang dilakukan oleh warga
sekitar Pose In Hotel selama proses pelatihan di Kusuma Sahid Prince Hotel.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, chef Suraji (46 tahun)
menyatakan bahwa:
“Selain produk olahan kripik pare dan kripik kentang ini cukup enak
dikonsumsi, produk olahan warga ini dari segi kemesanya sudah sesuai
dengan standar pengemasan nasional. sebab saya melihat bahwa faktor
interaksi antara bahan pengemas dan bahan pangan tidak mengandung
komponen beracun dan mempunyai kesesuaian dengan bahan pangan yang
dikemas, faktor perlindungan yaitu interaksi dengan lingkungan luar sudah
cukup terjaga, dan yang paling buat saya yaitu warga telah memperhatikan
dan menerapkan faktor kemudahan dan lingkungan seperti kemasan mudah
dibuka dan ditutup kembali, mudah didaur ulang, dan mudah didegradasi
oleh lingkungan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa warga sekitar Pose In
Hotel pada proses asesmen tahap II pada indikator pengemasan makanan
dinyatakan lulus”. (Wawancara: Suraji, 26 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar, yaitu: (1) Chef Egi dari Lor In Hotel, (2) Chef
Yoga dari Syariah Hotel, dan (3) Chef Suraji dari Sahid Jaya Hotel, dapat
disimpulkan bahwa warga sekitar Pose In dalam proses asesmen tahap II
kelayakan konsumsi jajan pasar yang diselenggarakan di Lor In Hotel pada
variabel pengemasan makanan menunjukkan penilaian yang signifikan dari
sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang dibagikan kepada
para pengunjung yang memiliki respon positif terhadap produk makanan ringan
kripik pare dan kripik kentang yang dibuat oleh warga sekitar Pose In Hotel dari
segi keamanan, kemudahan kemasan, perlindungan dan visibilitas. Sedangkan
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dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa para
pakar yang menilai proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan
mengatakan bahwa warga sekitar Pose In Hotel dinyatakan lulus asesmen tahap II
dari segi pengemasan makanan.
2. Asesmen Tahap II Kelayakan Tampil Pranatacara (pambiwara)
Setelah melakukan proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar
oleh warga sekitar Pose In Hotel, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) melanjutkan asesment tahap II kelayakan tampil Pranatacara
(pambiwara). Kegiatan nyata yang dilakukan, juga merupakan bagian dari open
house yang secara sengaja diprogramkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama Kusuma Sahid Prince Hotel
untuk melihat apakah penampilan jasa pranatacara (pambiwara) yang telah
dilakukan warga sekitar memiliki kelayakan untuk ditampilkan di hotel
berbintang.
Kegiatan nyata ini juga dilaksanakan di Lorin Hotel seperti halnya pada
proses asesmen tahap II kelayakan konsumsi jajan pasar menggunakan konsep
bazar dengan mengusung tema “Pranatacara (pambiwara) Budaya Jawi”, yang
kemudian pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama
Kusuma Sahid Prince Hotel secara sengaja mengundang beberapa pakar yang
secara khusus bertugas untuk menilai kelayakan tampil warga sekitar Pose In
Hotel. Para pakar tersebut yaitu (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan
Surakarta), (2) KP Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH
Atmodiningrat S.Sos (Keraton Kasunanan Surakarta). Tidak hanya itu, pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Pose In Hotel secara
sengaja juga mengundang 30 tamu yang menginap di Lor In Hotel untuk juga
menilai apakah jasa penampilan pranatacara (pambiwara) yang dilakukan warga
telah memenuhi standar kelayakan tampil di hotel berbintang yang mencakup (1)
Tata Cara Pambiwara meliputi : Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih,
Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara. (2)
Teknik Vokal meliputi : aksentuasi, artikulasi, nafas, kecepatan, kajiwa, dan
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infleksi, (3) Penampilan meliputi : Magatra, Malaksana, Mawastha, Maraga,
Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat. (4) Kemampuan berbahasa meliputi: basa
krama, madya, dan ngoko.
Setelah segala persiapan kegiatan nyata yang dilakukan warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel Kota Surakarta selesai, para tim penilai yang terdiri
dari Instruktur profesional dan para tamu undangan yang hadir dalam open house
serta peneliti sendiri bersama pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Surakarta mengadakan wawancara dan melakukan penyebaran
angket. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan proses asesmen
tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang kemudian menjadi acuan
bagi pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surkarta
untuk memberdayakan masyarakat sekitar hotel sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR). Proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) dilakukan setelah program kegiatan nyata telah berakhir melalui
penyebaran angket dan wawancara mendalam kepada sejumlah pakar yang secara
khusus

memberikan

penilaian

atau

persepsi

terhadap

jasa

pranatacara

(pambiwara) yang ditampilkan oleh warga. Adapun hasil asesmen tahap II
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) melalui wawancara dan penyebaran
angket pada variabel tata cara pambiwara pada Tabel 4.15, sebagai berikut:
Tabel 4.15 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Tata Cara Pambiwara
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Tata Cara
Nilai
Pambiwara
5
4
3
2
1
Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

14

70

12

48

4

12

-

-

-

-

4,3

1

5

15

60

14

42

-

-

-

-

3,5

Midodareni

2

10

18

72

10

30

-

-

-

-

3,7

Panggih

4

20

16

64

10

30

-

-

-

-

3,8

10

50

12

48

8

24

-

-

-

-

4,0

10

50

16

64

4

12

-

-

-

-

4,2

Siraman
Upacara
Ngerik

Pahargyan
Ing Gedhung
Tuladha
Wicara
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Pambuka
Panutuping
Adicara

1

5

14

56

15

Total

45

-

-

-

-

3,5

3,85 (baik)

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti sendiri
kepada tamu atau konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel sebagai bentuk
proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) dengan
menggunakan konversi skala likert, menunjukkan bahwa dari variabel tata cara
pambiwara oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses
pelatihan pranatacara (pambiwara) yang telah dilakukan pada indikator Siraman
memperoleh penilaian tamu dengan persepsi ” sangat baik” dengan nilai 4,3. Pada
indikator Upacara Ngerik memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “baik”
dengan nilai 3,5. Selanjutnya pada indikator Midodareni memperoleh penilaian
tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,7. Pada indikator Panggih
memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “ sangat baik” dengan nilai 3,8.
Sedangkan pada indikator Pahargyan Ing Gedhung memperoleh penilaian tamu
dengan persepsi “ baik” dengan nilai 4,0. Pada indikator Tuladha Wicara
Pambuka memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 4,2.
Selanjutnya pada indikator Panutuping Adicara memperoleh penilaian tamu
dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,5.
Dapat disimpulkan bahwa variabel tata cara pambiwara oleh warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara)
yang terdiri dari indikator Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih,
Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara
secara akumulatif memperoleh persepsi penilaian “baik” yaitu dengan nilai 3,85.
Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Ibu Anna (35 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam acara
pranatacara (pambiwara) warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang
diselenggarakan di Lorin Hotel. Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:
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“Ini sangat menarik. Upacara pernikahan adat Jawa, ternyata memiliki
tahapan ritual yang begitu kompleks. Saya melihat bahwa para pelaku
upacara begitu sangat memahami tahapan upacara pernikahan. Saya
sangat suka dengan prosesi ritual yang ditampilkan. Alunan musik dan
tembang begitu serasi satu sama lain, sehingga saya merasa atmosfir
budaya jawa disini sangat kental. Ya, upacara pernikahan adat jawa begitu
terasa sangat begitu sakral”. (Wawancara: Anna, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna (35 tahun) salah satu
pengunjung menyatakan ketertarikannya pada pranatacara (pambiwara) yang
diselenggarakan di Lorin Hotel Kota Surakarta. Beliau mengatakan bahwa para
pelaku pranatacara (pambiwara) begitu sangat memahami secara detail tahapan
yang dilakukan. Tidak hanya itu saja, tembang dan musik yang ditampilkan dalam
pranatacara (pambiwara) begitu sangat serasi antara satu dengan yang lainya. Hal
ini menunjukkan bahwa warga Kusuma Sahid Prince Hotel dalam menampilkan
pranatacara (pambiwara) sudah sangat kompak. Berdasarkan pernyataan salah
satu pengunjung tersebut membuktikan bahwa pranatacara (pambiwara) yang
dilakukan warga Kusuma Sahid Prince Hotel pada indikator tata cara pambiwara
telah menunjukkan hal yang signifikan, hal tersebut terlihat dari persepsi positif
tamu melalui penyebaran angket dan hasil wawancara yang menyatakan
ketertarikannya terhadap penampilan warga tersebut.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses

asesmen

tahap

II

kelayakan

tampil

pranatacara

(pambiwara)

mengindikasikan bahwa penampilan pranatacara (pambiwara) warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel telah sesuai dengan standar dan kualifikasi yang
diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta pada variabel tata cara pambiwara yang meliputi Siraman, Upacara
Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara
Pambuka, dan Panutuping Adicara. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara
yang dilakukan oleh peniliti kepada salah satu pakar yang memiliki wewenang
dalam memberikan penilaian pada proses asesmen tahap II kelayakan tampil
pranatacara (pambiwara) yang dipilih oleh pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta untuk melihat sejauh mana potensi
warga Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara
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(pambiwara) sesuai dengan standar hotel berbintang. Wawancara dilakukan oleh
KGPH Benowo (56 tahun), salah satu instruktur yang telah berpengalaman dalam
pranatacara (pambiwara) yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta,
mengatakan bahwa :
“Ya, menurut saya sudah cukup bagus. Saya melihat bahwa, tata cara
parantacara yang dilakukan sudah sesuai dengan semestinya. Maksud saya,
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hoteh telah melakasanakan sesuai
dengan pedoman umum pelaksanakan pranatacara (pambiwara). Hal ini
terlihat dari, proses ritual yang dilakukan yang sejauh ini sudah cukup
memberikan kepuasan tersendiri bagi tamu yang menyaksikan. Walaupun
ada beberapa bagian yang harus menjadi perhatian bagi warga Kusuma
Sahid Prince Hotel yaitu dalam hal indikator Tuladha Wicara Pambuka,
dan Panutuping Adicara yang masih ada sedikit kesalahan. Tapi,
sebenarnya tidak terlalu berakibat fatal, walaupun sebenarnya itu juga
harus tetap diperbaiki sehingga mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
Selebihnya diluar itu, menurut saya sudah cukup lumayan lah.”
(Wawancara: Benowo, 27 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat hasil wawancara instruktur penilai KGPH Benowo
(56 tahun) saja, peneliti juga mewawancarai salah satu instruktur berpengalaman
yaitu KP Winarno Kusumo (54 tahun) yang menjadi instruktur pranatacara
(pambiwara) di Keraton Kasunanan Surakarta. Instruktur penilai KP Winarno
Kusumo (54 tahun) merupakan salah satu isntruktur pengalaman yang diberi
tugas oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta untuk memberikan penilaian proses asesmen tahap II kelayakan tampil
pranatacara (pambiwara) yang dilakukan oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel selama proses pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan,
instruktur KP Winarno Kusumo (54 tahun) menyatakan bahwa :
“Menurut saya setelah melihat proses asesmen tahap II ini, warga sekita
dalam penampilan pranatacara (pambiwara cukup membuat saya tidak
berhenti berkedip mengamati jalanya proses upacara pernikahan yang
dilaksanakan di Pose In Hotel Surakarta. Saya melihat bahwa warga
sekitar telah melaksanakan pranatacara (pambiwara) dengan sangat baik.
Hal ini terlihat dari tahapan yang dilakukan mulai dari Siraman, Upacara
Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung, Tuladha Wicara
Pambuka, dan Panutuping Adicara yang dilakukan dengan baik dan benar.
Jika ada yang kurang hanya sedikit saja menurut saya. Jadi dapat saya
simpulkan bahwa warga sekitar telah memahami cara pranatacara
(pambiwara) berstandar hotel dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi,
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sehingga mencapai hasil yang sempurna”. (Wawancara: Winarno Kusumo,
27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar, yaitu: (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan
Surakarta), (2) KP Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), dan (3)
KPH Atmodiningrat S.Sos (Keraton Kasunanan Surakarta), dapat disimpulkan
bahwa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dalam proses asesmen tahap II
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang diselenggarakan di Lor In Hotel
pada variabel tata cara pambiwara menunjukkan penilaian yang signifikan dari
sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang dibagikan kepada
para pengunjung yang memiliki respon positif terhadap pranatacara (pambiwara)
yang ditampilkan oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang meliputi:
Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Panggih, Pahargyan Ing Gedhung,
Tuladha Wicara Pambuka, dan Panutuping Adicara, sedangkan dari hasil
wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para pakar yang
menilai proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
mengatakan bahwa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dinyatakan lulus
asesmen tahap II dari segi tata cara pambiwara, walau ada beberapa tahap yang
harus diperbaiki warga agar semakin sempurnanya penampilan mereka, yaitu dari
Tuladha Wicara Pambuka dan Panutuping Adicara.
Setelah melakukan penilaian pada variabel tata cara pambiwara, pihak
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama
peneliti melanjutkan proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) pada variabel (1) Teknik Vokal meliputi: aksentuasi, artikulasi,
nafas, kecepatan, kajiwa, dan infleksi. Adapun hasil asesmen tahap II kelayakan
tampil pranatacara (pambiwara) melalui wawancara dan penyebaran angket pada
variabel teknik vokal pada Tabel 4.16, sebagai berikut:
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Tabel 4.16 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Teknik Vokal
Teknik
Vokal

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Buruk

Sangat
Buruk

5

4

3

2

1

Org Skor Org
Aksentuasi
14
70
2
Artikulasi
1
5
16
Nafas
6
30
18
Kecepatan
7
35
11
Kajiwa
2
10
13
Infleksi
1
5
16
Total
Sumber: Data Peneliti di lapangan

Skor
8
64
72
44
52
64

Org
14
13
6
12
15
13

Skor Org
42
39
18
36
45
39
3,75 (baik)

Skor
-

Org
-

Skor
-

Nilai

4,0
3,6
4,0
3,8
3,5
3,6

Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama peneliti kepada tamu atau
konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel sebagai bentuk proses asesmen tahap
II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) dengan menggunakan konversi
skala likert, menunjukkan bahwa dari variabel teknik vokal oleh warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara)
yang telah dilakukan pada indikator aksentuasi memperoleh penilaian tamu
dengan persepsi ”baik” dengan nilai 4,0. Pada indikator artikulasi memperoleh
penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,6. Selanjutnya pada
indikator nafas memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai
4,0. Sedangkan pada indikator kecepatan memperoleh penilaian tamu dengan
persepsi “ baik” dengan nilai 3,8. Pada indikator kajiwa memperoleh penilaian
tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,5. Selanjutnya pada indikator infleksi
memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 3,6.
Dapat disimpulkan bahwa variabel teknik vokal oleh warga sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara) yang terdiri
dari indikator aksentuasi, artikulasi, nafas, kecepatan, kajiwa, dan infleksi secara
akumulatif memperoleh persepsi penilaian “baik” yaitu dengan nilai 3,75.
Hasil dari penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Ibu Hartini (60 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam acara
pranatacara (pambiwara) warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang
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diselenggarakan di Lor In Hotel. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan
bahwa:
“Saya sangat antusias menyaksikan penampilan pranatacara (pambiwara)
di Lorin Hotel. Hal ini membawa saya pada budaya jawa yang sangat erat
dengan nilai dan tradisi. Semua tahapan dilakukan dengan baik. Saya
sangat suka dengan tembangnya. Para peserta pambiwara, menurut saya
sudah sangat profesional dalam membawakan upacara pernikahan adat
Jawa, hal ini terlihat dari bahasa jawa yang diucapkan sudah sangat fasih
dan lancar. Kita ketahui bahwa di jaman seperti saat sekarang ini, tidak
semua orang jawa dapat menggunakan bahasa jawa kromo. Bahasa jawa
kromo sudah mulai luntur, hanya generasi tua saja yang tahu dengan
bahasa tersebut, sedangkan generasi mudah sudah banyak yang tidak bisa
lagi. Iya, ini sangat ironis, tapi, paling tidak dengan adanya acara ini,
dapat sedikit mengembalikan eksistensi bahasa jawa dimasa yang akan
datang ”. (Wawancara: Hartini, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartini (60 tahun) salah satu
pengunjung menyatakan bahwa penampilan pranatacara (pambiwara) yang
diselenggarakan di Lor In Hotel Kota Surakarta sangat menarik, karena para
peserta sudah cukup profesional dalam membawakan upacara pernikahan adat
jawa. Hal tersebut terihat dari tata bahasa jawa yang diucapkan para peserta yang
sudah sangat fasih dan lancar, karena menurut penuturan Ibu Hartini (60 tahun)
bahwa di zaman seperti sekarang tidak semua orang Jawa dapat berbicara
menggunakan bahasa kromo. Menurut beliau, hal ini sangat ironis karena bahasa
Jawa Kromo hanya bisa diucapkan oleh para generasi tua saja, sedangkan para
generasi muda sudah sangat jarang menggunakannya bahkan sebagian dari
mereka tidak tahu cara mengucapkanya. Paling tidak dengan adanya pranatacara
(pambiwara) yang dilaksanakan di Lor In Hotel dapat mempertahankan eksistensi
bahasa jawa kromo di masa yang akan datang agar tidak punah. Berdasarkan
pernyataan Ibu Hartini (60 tahun) tersebut dapat dikatakan bahwa pranatacara
(pambiwara) pada variabel tata bahasa pambiwara yang ditampilkan sudah
menunjukkan hal yang positif, hal tersebut terbukti dari persepsi tamu melalui
penyebaran angket dan hasil wawancara yang menyatakan ketertarikannya
terhadap penampilan pranatacara (pambiwara) tersebut.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses

asesmen

tahap

II

kelayakan

tampil

pranatacara

(pambiwara)
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mengindikasikan bahwa penampilan pranatacara (pambiwara) warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel telah sesuai dengan standar dan kualifikasi yang
diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta pada variabel teknik vokal yang meliputi aksentuasi, artikulasi, nafas,
kecepatan, kajiwa, dan infleksi. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pakar yang memiliki wewenang dalam
memberikan penilaian pada proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) yang dipilih oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Surakarta untuk melihat sejauh mana potensi warga Kusuma Sahid
Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara) sesuai dengan
standar hotel berbintang. Wawancara dilakukan dengan KPH Atmodiningrat
S.Sos (57 tahun), salah satu instruktur yang telah berpengalaman dalam
pranatacara (pambiwara) yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta
mengatakan bahwa :
“Penampilan warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel, pada variabel tata
bahasa pambiwara sudah baik menurut saya. Sudah mulai terlihat
kejelasan komposisi bahasa yang diucapkan oleh para peserta baik dari
artikulasi dan kecakapan bahasa. Untuk segi teknik vokal, ya... lumayan
tetapi, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh warga yaitu
pada indikator pacing (tempo) yang saya rasa terlalu cepat dan menurut
saya harus sedikit diperlambat. Tidak hanya itu, pada indikator artikulasi
kejelasan pengucapan kalimat dan pelafalan kata belum terdengar jelas,
karena menurut saya huruf mati dan huruf hidup harus diucapkan dengan
tegas dan jelas, tidak mendengung. Saya rasa itu saja yang harus
diperhatikan oleh warga dan diluar itu menurut saya cukup baik dan
ya...bisa dikatakan warga sekitar Kusuma Sahid bisa dikatakan telah layak
untuk dipentaskan dengan jam terbang yang lebih tinggi”. (Wawancara:
KPH Atmodiningrat S.Sos, 27 Januari 2018).
Tidak

hanya

diperkuat

hasil

wawancara

instruktur

penilai

KPH

Atmodiningrat S.Sos (57 tahun) saja, peneliti juga mewawancarai salah satu
instruktur berpengalaman, yaitu KGPH Benowo (56 tahun) yang menjadi
instruktur pranatacara (pambiwara) di Keraton Kasunanan Surakarta. Instruktur
penilai KGPH Benowo (56 tahun) merupakan salah satu isntruktur pengalaman
yang diberi tugas oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Kota Surakarta untuk memberikan penilaian proses asesmen tahap II kelayakan
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tampil pranatacara (pambiwara) yang dilakukan oleh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel selama proses pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan, instruktur KGPH Benowo (56 tahun) menyatakan bahwa :
“Setelah melihat proses asesmen tahap II ini, warga sekitar dalam
menampilkan pranatacara (pambiwara) saya berpendapat bahwa warga
sekitar telah layak menjadi pranatacara (pambiwara) profesional. Saya
telah mengamati jalanya proses pambiwara dari awal sampai dengan akhir
penampilan mulai dari: aksentuasi, kajiwa, dan infleksi, walaupun ada
beberapa indikator khususnya pada indikator artikulasi, nafas, kecepatan
yang masih ada sedikit kesalahan. Saya berikan contoh pada indikator
artikulasi yang mana ada beberapa awal dan akhir kata yang belum jelas
artikulasi variabel tata bahasa pambiwara yang meliputi indikator
kecakapan, artikulasi, A, I, U, E, dan O. Untuk indikator yang satu ini
adalah nafas peserta yang belum stabil karena menurut saya nafas yang
baik adalah nafas yang tidak dipaksakan, tidak terengah-engah, sehingga
tampak wajar. Sedangkan pada indikator kecepatan, hal ini berkaitan
dengan tempo yang sedikit terlalu cepat. Itu saja menurut saya yang perlu
menjadi perhatian warga, dan selebihnya menurut saya sudah cukup
bagus”. (Wawancara: KGPH Benowo, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar, yaitu: (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan
Surakarta), (2) KP Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH
Atmodiningrat S.Sos (Keraton Kasunanan Surakarta) dapat disimpulkan bahwa
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dalam proses asesmen tahap II
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang diselenggarakan di Lor In Hotel
Surakarta pada variabel tata bahasa pambiwara menunjukkan penilaian yang
signifikan dari sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang
dibagikan kepada para pengunjung yang memiliki respon positif terhadap
pranatacara (pambiwara) yang ditampilkan oleh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel pada indikator teknik vokal meliputi: aksentuasi, artikulasi, nafas,
kecepatan, kajiwa, dan infleksi, sedangkan dari hasil wawancara yang telah
dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para pakar yang menilai proses asesmen
tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) mengatakan bahwa warga
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dinyatakan lulus asesmen tahap II dari segi
tata bahasa pambiwara, walaupun ada beberapa tahap yang harus diperbaiki
warga, yaitu pada indikator artikulasi, nafas, kecepatan. Oleh sebab itu, peserta
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pelatihan tersebut harus lebih mengarahkan perhatian mereka pada tembang, agar
semakin sempurnanya penampilan mereka dalam pranatacara (pambiwara).
Setelah melakukan penilaian pada variabel teknik vokal, pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti
melanjutkan proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
pada variabel (1) Penampilan Pambiwara meliputi: Magatra, Malaksana,
Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat. Adapun hasil
asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) melalui wawancara
dan penyebaran angket pada variabel penampilan pada Tabel 4.17, sebagai
berikut:
Tabel 4.17 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Penampilan
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Penampilan
5
4
3
2
1

Nilai

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Magatra

20

100

8

32

2

6

-

-

-

-

4,6

Malaksana

18

90

7

28

5

15

-

-

-

-

4,4

Mawastha

14

70

12

48

4

12

-

-

-

-

4,3

Maraga

19

95

12

48

4

12

-

-

-

-

5,0

Malaghawa

19

95

5

20

6

18

-

-

-

-

4,4

Matanggap

5

25

16

64

9

27

-

-

-

-

3,8

Mawwat

6

30

18

72

6

18

-

-

-

-

4,0

Total

4,35 (sangat baik)

Sumber: Data Peneliti di lapangan

Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama peneliti sendiri kepada tamu atau
konsumen yang berkunjung ke Lor In Hotel sebagai bentuk proses asesmen tahap
II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) dengan menggunakan konversi
skala likert menunjukkan bahwa dari variabel penampilan oleh warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara)
yang telah dilakukan pada indikator magatra, memperoleh penilaian tamu dengan
persepsi ”sangat baik” dengan nilai 4,6. Pada indikator malaksana memperoleh
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penilaian tamu dengan persepsi “sangat baik” dengan nilai 4,4. Selanjutnya pada
indikator mawastha memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “sangat baik”
dengan nilai 4,3. Sedangkan pada indikator maraga memperoleh penilaian tamu
dengan persepsi “ sangat baik” dengan nilai 5,0. Pada indikator malaghawa
memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “sangat baik” dengan nilai 4,4.
Selanjutnya pada indikator matanggap memperoleh penilaian tamu dengan
persepsi “baik” dengan nilai 3,8. Sedangkan pada indikator mawwat memperoleh
penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan nilai 4,0.
Dapat disimpulkan bahwa variabel penampilan oleh warga sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara) yang terdiri
dari indikator Magatra, Malaksana, Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap,
dan Mawwat secara akumulatif memperoleh persepsi penilaian “sangat baik”,
yaitu dengan nilai 4,35.
Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel, yaitu Bapak Tugiman (58 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam
acara pranatacara (pambiwara) warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang
diselenggarakan di Lor In Hotel. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan
bahwa:
“Saya sangat tertarik menyaksikan penampilan pranatacara (pambiwara)
di Lorin Hotel. Mulai dari suara, postur tubuh, dan busana yang mereka
kenakan sangat seragam dan profesional. Pembukaan dan penutupan acara
dilakukan peserta pambiwara sangat baik dan membuat saya terpukau.
Mereka seolah-olah tidak merasa gugup dan canggung ketika
melaksanakan upacara pernikahan. Mereka bisa melakukan gerakan
tangan seperlunya saat berada di atas pentas, tidak berlebihan apalagi
untuk menutupi kegugupan, dan mereka semua tampil dengan rasa percaya
diri yang tinggi. Saya sangat puas dan penampilan para pranatacara tidak
mengecewakan”. (Wawancara: Tugiman, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tugiman (58 tahun), salah satu
pengunjung menyatakan bahwa penampilan pranatacara (pambiwara) yang
diselenggarakan di Lor In Hotel sangat menarik perhatian para peserta yang sudah
dianggap cukup profesional dalam membawakan upacara pernikahan adat Jawa.
Hal tersebut terihat dari penampilan para peserta yang telah siap dengan segala
sesuatunya seperti suara, postur tubuh dan busana yang digunakan saat tampil.
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Para peserta pranatacara (pambiwara) telah terbiasa saat melaksanakan temanten,
mereka

dapat

menyembunyikan perasaan

gugup dan

canggung ketika

melaksanakan upacara ritual adat jawa. Tidak hanya itu saja, para peserta bisa
melakukan gerakan tangan seperlunya saat berada di atas pentas, dan mereka
semua tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dari pernyataan Bapak
Tugiman (58 tahun) tersebut membuktikan bahwa pranatacara (pambiwara) pada
variabel penampilan yang ditampilkan warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
sudah menunjukkan hal yang positif, hal tersebut terbukti dari persepsi tamu
melalui

penyebaran

angket

dan

hasil

wawancara

yang

menyatakan

ketertarikannya terhadap penampilan pranatacara (pambiwara) tersebut.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses

asesmen

tahap

II

kelayakan

tampil

pranatacara

(pambiwara)

mengindikasikan bahwa penampilan pranatacara (pambiwara) warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel telah sesuai dengan standar dan kualifikasi yang
diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta pada variabel penampilan yang meliputi Magatra, Malaksana,
Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat. Hal ini juga
diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu
pakar yang memiliki wewenang dalam memberikan penilaian pada proses
asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang dipilih oleh
pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk melihat sejauh
mana potensi warga Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan
pranatacara (pambiwara) sesuai dengan standar hotel berbintang. Wawancara
dilakukan dengan KP Winarno Kusumo (54 tahun), salah satu instruktur yang
telah berpengalaman dalam pranatacara (pambiwara) yang berasal dari Keraton
Kasunanan Surakarta mengatakan bahwa :
“Pada indikator penampilan pada warga sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel, sudah baik menurut saya. Hal ini terlihat dari kesiapan warga dalam
melakukan pentas seperti gaya berpakaian sesuai dengan acara yang
sedang dibawakan, aksesoris yang digunakan sudah sangat pas, tidak
terlalu mencolok dan berlebihan, dan terakhir yang paling penting menurut
saya warga sekitar sudah bisa menguasai panggung dengan baik, hal
tersebut terlihat dari rasa percaya diri mereka untuk menghilangkan rasa
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gugup dan canggung. Ya,, melihat penampilan yang baru dilaksanakan tadi
menurut saya pada variabel penampilan merupakan variabel yang paling
dominan dikuasai oleh warga Kusuma Sahid Prince Hotel dalam
menampilkan pranatacara (pambiwara). Pada variabel ini, saya berani
memberikan nilai sempurna bagi warga”. (Wawancara: KP Winarno
Kusumo, 27 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat hasil wawancara instruktur penilai KPH Winarno
Kusumo (54 tahun) saja, melainkan peneliti juga mewawancarai salah satu
instruktur berpengalaman yaitu KPH Atmodiningrat S.Sos (57 tahun) yang
menjadi instruktur pranatacara (pambiwara) di Keraton Kasunanan Surakarta.
Instruktur penilai KPH Atmodiningrat S.Sos (57 tahun) merupakan salah satu
instruktur berpengalaman yang diberi tugas oleh pihak Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta untuk memberikan penilaian proses
asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang dilakukan oleh
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan. Berdasarkan
hasil wawancara yang telah dilakukan, instruktur KPH Atmodiningrat S.Sos (57
tahun) menyatakan bahwa :
“Saya melihat bahwa warga sekitar telah bisa menguasai panggung. Hal
ini disebabkan warga telah merasa siap untuk tampil karena mereka
didukung oleh fasilitas-fasilitas pendukung yang menunjang penampilan
mereka di atas panggung, yang secara tidak langsung membuat mereka
lebih percaya diri. Setelah melihat proses asesmen tahap II ini, warga
sekitar dalam menampilkan pranatacara (pambiwara) pada variabel
penampilan saya berpendapat bahwa warga sekitar telah saya nyatakan
lulus pada proses asesmen tahap I . Saya telah mengamati penampilan
warga secara seksama mulai dari Magatra, Malaksana, Mawastha,
Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat yang kesemuanya menurut
saya sangat baik. Mulai dari cara berdandan, cara melangkah dan berjalan
luwes tidak ragu-ragu, posisi tubuh baik dengan cara menghadap ke depan,
dan dapat menyelsaikan acara dengan baik, sesuai dengan yang
diharapkan penyelenggara acara”. (Wawancara: KPH Atmodiningrat
S.Sos, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar, yaitu: (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan
Surakarta), (2) KP Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH
Atmodiningrat S.Sos (Keraton Kasunanan Surakarta) dapat disimpulkan bahwa
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dalam proses asesmen tahap II
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kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang diselenggarakan di Lor In Hotel
Surakarta pada variabel penampilan menunjukkan penilaian yang signifikan dari
sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang dibagikan kepada
para pengunjung yang memiliki respon positif terhadap pranatacara (pambiwara)
yang ditampilkan oleh warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang meliputi:
Magatra, Malaksana, Mawastha, Maraga, Malaghawa, Matanggap, dan Mawwat,
sedangkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan
bahwa para pakar yang menilai proses asesmen tahap II kelayakan tampil
pranatacara (pambiwara) mengatakan bahwa warga sekitar Kusuma Sahid Prince
Hotel dinyatakan lulus asesmen tahap II dan semua pakar memuji penampilan
warga Kusuma Sahid Prince Hotel dari segi penampilan.
Setelah melakukan penilaian pada variabel penampilan, pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti sendiri,
melanjutkan proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
pada variabel (1) Kemampuan berbahasa meliputi : basa krama, basa madya, dan
basa ngoko. Adapun hasil asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) melalui wawancara dan penyebaran angket pada variabel
kemampuan berbahasa pada Tabel 4.18, sebagai berikut:
Tabel 4.18 Hasil Proses Asesmen Tahap II Pada Variabel Kemampuan Bahasa
Sangat
Sangat
Baik
Cukup
Buruk
Baik
Buruk
Kemampuan
Bahasa

Basa
Krama
Basa
Madya
Basa
Ngoko

5

4

3

2

1

Nilai

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

Org

Skor

5

25

16

64

9

27

-

-

-

-

3,8

6

30

18

72

6

18

-

-

-

-

4,0

14

70

2

8

14

42

-

-

-

-

4,0

Total
Sumber: Data Peneliti di lapangan

3,93 (baik)
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Berdasarkan penyebaran angket yang telah dilakukan pihak Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta bersama peneliti kepada
tamu atau konsumen yang berkunjung ke Lorin Hotel sebagai bentuk proses
asesmen

tahap

II

kelayakan

tampil

pranatacara

(pambiwara)

dengan

menggunakan konversi skala likert, menunjukkan bahwa dari variabel
kemampuan bahasa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses
pelatihan pranatacara (pambiwara) yang telah dilakukan pada indikator basa
krama, memperoleh penilaian tamu dengan persepsi ”baik” dengan nilai 3,8. Pada
indikator basa madya memperoleh penilaian tamu dengan persepsi “baik” dengan
nilai 4,0, sedangkan pada indikator basa ngoko memperoleh penilaian tamu
dengan persepsi “baik” dengan nilai 4,0.
Dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan bahasa warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara)
yang terdiri dari indikator basa krama, basa madya, dan basa ngoko secara
akumulatif memperoleh persepsi penilaian “baik” yaitu dengan nilai 3,93.
Hasil penyebaran angket juga diperkuat oleh pernyataan salah satu
pengunjung hotel yaitu Bapak Suratno (42 tahun) yang ikut berpartisipasi dalam
acara pranatacara (pambiwara) warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel yang
diselenggarakan di Lor In Hotel. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan
bahwa:
“Bahasa jawa yang ditampilkan saat pranatacara pambiwara lumayan baik
dan sangat enak didengar sangat halus dan kental dialeknya. Menurut saya
para pranatacara mampu menggunakan bahasa sesuai dengan keadaan dan
suasana”. (Wawancara: Suratno, 27 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suratno (42 tahun) salah satu
pengunjung menyatakan bahwa para peserta pranatacara (pambiwara) sudah
cukup baik dalam menggunakan bahasa jawa dengan baik dan benar. Pengucapan
bahasa yang halus dan sangat kental dialek Surakarta dan Ngayogyakarta
hadiningratnya. Tidak hanya itu menurut Bapak Suratno (42 tahun) para peserta
pranatacara (pambiwara) telah mampu menggunakan bahasa jawa sesuai dengan
keadaan dan suasana. Dari pernyataan Bapak Suratno (42 tahun) tersebut
membuktikan bahwa pranatacara (pambiwara) pada variabel kemampuan bahasa
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warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel sudah menunjukkan hal yang positif,
hal tersebut terbukti dari persepsi tamu melalui penyebaran angket dan hasil
wawancara yang menyatakan kekaguman mereka terhadap kemampuan berbahasa
yang ditampilkan dalam pranatacara (pambiwara) di Lor In Hotel.
Hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada
proses

asesmen

tahap

II

kelayakan

tampil

pranatacara

(pambiwara)

mengindikasikan bahwa, penampilan pranatacara (pambiwara) warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel telah sesuai dengan standar dan kualifikasi yang
diinginkan oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota
Surakarta pada variabel kemampuan berbahasa yang meliputi basa krama, basa
madya, dan basa ngoko. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peniliti kepada salah satu pakar yang memiliki wewenang dalam
memberikan penilaian pada proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
(pambiwara) yang dipilih oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) untuk melihat sejauh mana potensi warga Kusuma Sahid Prince Hotel
selama proses pelatihan pranatacara (pambiwara) sesuai dengan standar hotel
berbintang. Wawancara dilakukan dengan KGPH Benowo (56 tahun), salah satu
instruktur yang telah berpengalaman dalam pranatacara (pambiwara) yang berasal
dari Keraton Kasunanan Surakarta, mengatakan bahwa:
“Kemampuan berbahasa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel saat
tampil dalam pranatacara (pambiwara)sudah baik menurut saya. Hal ini
terlihat dari pengucapan bahasa yang mereka ucapkan saat prosesi
pernikahan yang diselenggarakan di Lorin Hotel. Warga Kusuma Sahid,
menurut saya telah mengetahui dan memahami paramasastra (fonologi,
morfologi, semantik, sintaksis), wacana, dan pragmatik. Pengetahuan yang
luas ini membuat warga sekitar tahu mengenai paramasastra jawa,
sehingga membuat warga dalam memperaktikan pranatacara mampu
mengucapkan kata-kata , frasa, kalimat, ungkapan, wacana Bahasa Jawa
basa krama, basa madya, dan basa ngoko dengan menggunakan bahasa
yang sesuai dengan paramasastranya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa
warga sekitar Kusuma Sahid telah layak lulus dalam proses asesmen tahap
II kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) pada variabel Kemampuan
berbahasa”. (Wawancara: KGPH Benowo, 27 Januari 2018).
Tidak hanya diperkuat dari hasil wawancara instruktur penilai KGPH
Benowo (56 tahun) saja, peneliti juga mewawancarai salah satu instruktur
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berpengalaman, yaitu KPH Winarno Kusumo (54 tahun) yang menjadi instruktur
pranatacara (pambiwara) di Keraton Kasunanan Surakarta. Instruktur penilai KPH
Winarno Kusumo (54 tahun) juga merupakan salah satu isntruktur pengalaman
yang diberi tugas oleh pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Kota Surakarta untuk memberikan penilaian proses asesmen tahap II kelayakan
tampil pranatacara (pambiwara) yang dilakukan oleh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel selama proses pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan, instruktur KPH Winarno Kusumo (54 tahun) menyatakan bahwa :
“Hasil penampilan pranatacara (pambiwara) pada variabel kemampuan
bahasa oleh warga sekitar Kusuma Sahid, saya melihat bahwa warga
sekitar telah menguasai bahasa jawa dengan baik dan benar. Hal ini saya
anggap sebagai modal yang cukup berharga bagi warga sekitar dalam
melanjutkan eksistensi pranatacara pambiwara untuk ke depanya. Dari
semua indikator yang ada mulai dari basa krama, basa madya, dan basa
ngoko, ternyata warga sekitar telah bisa mengucapkan pola bahasa jawa
yang bertingkat-tingkat tersebut, padahal saya sedikit ragu terhadap
kemampuan bahasa jawa warga sekitar. Menurut saya tahapan ini
merupakan tahapan yang paling sulit dibandingan tahapan lain, karena
bahasa jawa jawa dalam pranatacara merupakan bagian yang paling
sentral. Tapi syukur alhamdulilah ternyata warga Kusuma Sahid dapat
melalui itu semua dengan sangat baik”. (Wawancara: KPH Winarno
Kusumo, 24 Januari 2018).
Berdasarkan hasil penyebaran angket dan wawancara yang telah dilakukan
kepada tamu dan sejumlah pakar yaitu (1) KGPH Benowo (Keraton Kasunanan
Surakarta), (2) KP Winarno Kusumo (Keraton Kasunanan Surakarta), (3) KPH
Atmodiningrat S.Sos (Keraton Kasunanan Surakarta) dapat disimpulkan bahwa
warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dalam proses asesmen tahap II
kelayakan tampil pranatacara (pambiwara) yang diselenggarakan di Lorin Hotel
Surakarta pada variabel kemampuan bahasa menunjukkan penilaian yang
signifikan dari sejumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang
dibagikan kepada para pengunjung yang memiliki respon positif terhadap
pranatacara (pambiwara) yang ditampilkan oleh warga sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel yang meliputi: basa krama, basa madya, dan basa ngoko, sedangkan
dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para
pakar yang menilai proses asesmen tahap II kelayakan tampil pranatacara
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(pambiwara) mengatakan bahwa warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
dinyatakan lulus asesmen tahap II dan semua pakar memuji penampilan warga
Kusuma Sahid Prince Hotel dari segi kemampuan bahasa.
Berdasarkan hasil proses penyempurnaan asesmen tahap II mulai dari
kelayakan konsumsi jajan pasar dan kelayakan tampil pranatacara (pambiwara)
oleh masing-masing warga Pose In Hotel dan Kusuma Sahid Prince Hotel
menunjukkan bahwa masing-masing potensi warga telah layak dijadikan model
pemberdayaan masyarakat sekitar hotel berbintang melalui tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) di Kota Surakarta.
Berdasarkan penjelasan diatas, model pemberdayaan CSR yang diterapkan
lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat sekitar KSPH dan Pose In
Hotel Surakarta dan dibagi dalam tiga fase pelatihan, yaitu:
1. Pra Pelatihan. Pada fase ini, diadakan Focus Group Discussion (FGD) yang
melibatkan masyarakat sekitar hotel, pihak manajemen hotel, peneliti, dan
PHRI Kota Surakarta untuk menentukan dan menyepakati CSR seperi apa yang
akan dilaksanakan.
2. Proses Pelatihan. Pada fase ini, dilaksanakan dalam dua tahap pelatihan dan
dua tahap penilaian dimana pada tahap I dilaksanakan pengenalan dasar
tentang materi-materi yang berhubugan dengan jajan pasar dan pambiwara dan
pada tahap II dilaksanakan pengembangan dan penyempurnaan pada materimateri tersebut.
3. Pasca Pelatihan. Pada akhir dari tahapan proses pelatiahan dan tindak lanjut,
hasil dari pelatihan akan dievaluasi bersama peserta pelatihan, pihak hotel,
PHRI Kota Surakarta, Konsumen, dan Peneliti untuk menentukan apakah layak
dan memenuhi persyaratan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan atau tidak
untuk di tindak lanjuti melalui bisa menciptakan kerjasama antara pihak hotel
dan masyakarat sekitar, sehingga pihak hotel tidak perlu bersusah payah dalam
merekrut sumber daya manusia dari luar, karena dengan sendirinya mereka
sudah menciptakan sumber daya manusia yang handal dengan memberdayakan
masyarakat sekitar hotel mereka. Jika evaluasi pasca pelatihan tidak layak dan
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memenuhi syarat, maka akan dilakukan pembinaan ulang oleh pihak-pihak
yang disepakati pada saat evaluasi.
Adapun gambaran dari model pemberdayaan yang digunakan untuk warga
sekitar Pose In Hotel dan KSPH dibagi dalam dua model pemberdayaan yang
digambarkan pada Gambar 4.2, sebagai berikut:

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
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Gambar 4.2. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar oleh KSPH dan Pose In Hotel Surakarta
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B. Pembahasan
1. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Terkait permasalahan warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel, sebagian
besar warga didaerah tersebut bekerja sebagai buruh dan pensiunan. Ditambah
lagi, warga didaerah tersebut telah masuk pada kategori usia non produktif dan
pendirian bangunan hotel yang ada di lingkungan RT 02 Kelurahan Kampung
Baru mengakibatkan semakin banyaknya kehadiran pendatang yang bekerja di
Kusuma Sahid Prince Hotel. Selain itu, warga sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
sebenanrnya memiliki potensi kesenian pranatacara (pambiwara). Kesenian
tersebut dikelola oleh warga sekitar RT 02 Kelurahan Kampung Baru secara
mandiri dan sangat disayangkan potensi kesenian pranatacara (pambiwara)
tersebut sampai saat ini belum diketahui oleh pihak Kusuma Sahid Prince Hotel.
Terkait permasalahan warga sekitar Pose In Hotel, warga tinggal di area
kawasan Black Area (area prostitusi). Banyaknya warga pendatang yang bekerja
sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) membuat lingkungan RT 04 semakin
sesak, padat dan kumuh. Selain itu, warga sekitar Pose In Hotel dari hasil
observasi dan wawancara mendalam didapatkan fakta bahwa warga sekitar hotel
tersebut memiliki sebuah komunitas mandiri yang dinama “Kelompok Tani” yang
berfungsi sebagai pengolahan jajan pasar (makanan tradisional) dan selama ini
hanya dipasarkan di sejumlah supermarket sekitar lingkungan RT 04 Keluruhan
Kestalan Kota Surakarta. Sebenarnya, ada keinginan kuat dari warga kelompok
tersebut agar produk jajanan pasar yang mereka buat dapat dapat dijual dan
dikonsumsi oleh tamu-tamu yang menginap di Pose In Hotel.
Hal senada tertulis pada penelitian yang dilakukan oleh Dewangga
Nikmatullah (2013) berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui
Program Social Responsibility (CSR)” dimana masyarakat miskin di sekitar
perusahaan seharusnya untuk diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraanya
melalui program CSR yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, program CSR
adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan
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kesejahteraan dan keberlangsungan usaha, wajib dilaksanakan dan dianggarkan
oleh perusahaan, dan persepsi masyarakat dipahami sebagai bentuk bantuan bagi
masyarakat miskin, modal bagi usaha kecil, dan bantuan bidang sosial lingkungan
Namun, pendapat lain yang disampaikan penelitian dengaan fokus objek
yang berbeda oleh Iskandar (2016) berjudul “Pengaruh Penerapan Corporate
Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan” dinyatakan bahwa bina
lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Asset Perusahaan.
Selain itu juga, Regina Yosef, Windu Kusuma, dan Juniarti (2016) dalam
penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility
Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Infrasturktur, Utilitas, dan Transportasi
Di Indonesia” menyatakan bahwa CSR dan debt to equity ratio tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangat perlu sekali untuk
diadakan dalam mengatasi masalah masyrakat tersebut melalui sebuah
pemberdayaan,

khususnya

masyarakat

kecil.

Pemberdayaan

masyarakat

merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat
yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan
dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari
tiga sisi, yaitu: (1) Enabling, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang, (2) Empowering, Memperkuat potensi atau daya
yang dimiliki masyarakat, dan (3) Protecting, melindungi dan membela
masyarakat lemah (Mardikanto, 2010).
Selain itu, pemberdayaan masyarakat sekitar oleh perusahaan juga telah
dipertegas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UUPM), Pasal 15 Ayat (b), (d), dan (e) yang
menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab
sosial, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, lokasi kegiatan usaha
penanaman modal, dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, Hadi (2009) menambahkan bahwa keberpihakan sosial
perusahaan terhadap masyarakat mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi.
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Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kinerja
sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain stakeholder.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa permasalahan
yang dialami masyarakat sekitar kedua hotel tersebut sangat lah perlu sekali untuk
dicarikan solusi bersama dan diberdayakan karena adanya potensi-potensi yang
dimiliki oleh warga, namun belum tergali secara komprehensif dan terarah secara
baik. Apalagi, kondisi ekonomi seperti saat ini yang serba sulit dan semakin
kompetitifnya persaingan dalam mencari pekerjaan ditambah lagi kebutuhan
sekunder yang sangat mendesak. Maka, perlu sekali untuk diberikan bantuan
berupa program pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan manfaat jangka
panjang dan bukan hanya dirasakan dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan
pendapat

Mardikanto

(2010)

yang

menyatakan

bahwa

melalui

upaya

pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk
memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara
penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. Ditambah
lagi, masyarakat yang lebih inovatif, memiliki populasi terdidik dan terlati baik,
dan menyediakan lingkungan yang beragam dan terbuka-budaya, memiliki ruang
akses yang lebih besar daripada yang lain (Mardikanto, 2014: 34).
2. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan
oleh hotel terhadap masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
dan Pose In Hotel Surakarta
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh
Kusuma Sahid Prince Hotel adalah (a) Bantuan Peringatan Hari Raya
Kemerdekaan, dan (2) Bantuan Dalam Peringatan Hari Besar Agama. Sedangkan,
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh
Kusuma Sahid Prince Hotel adalah (a) Pembuatan Taman Lingkungan, (b)
Pembuatan Jembatan, (c) Perbaikan Jalan, (d) Penyediaan Tempat Sampah, (e)
Pembersihan Sungai, dan (f) Pembuatan Pos Keamanan.
Program tersebut bisa dikategorikan sebagai charity saja, dimana pihak
hotel hanya memberi bantuan dalam bentuk materi bukan dalam bentuk softskill.
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Selain itu, program CSR tersebut masih sebatas upaya untuk memenuhi kewajiban
dani hanya ditujukan untuk peningkatan reputasi dan keuntungan perusahaan. Hal
ini senada dengan penelitian Sigit Pranawa (2015) yang berjudul “Pemberdayaan
Masyarakat Pertambangan Melalui Program CSR (Studi Kasus pada Program
CSR PT. Aneka Tambang dalam Pengelolaan Air Bersih di Tiga Desa di
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor)” dimana Program kegiatan dalam
pembangunan

CSR

masih

bersifat

karikatif

karena

perusahaan

lebih

mementingkan image. Selain itu, penelitian Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor,
dan Abdul Wachid (2014) berjudul “Pengaruh Program Corporate Social
Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada
Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan
kejayan Kabupaten Pasuruan)” juga menjelaskan bahwa program CSR yang
dilaksanakan secara simultan maupun parsial akan memiliki pengaruh yang baik
terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.
Namun, hal ini berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh
Vinta Paulinda Awuy, Yosefa Sayekti, dan indah Purnamawati (2016) berjudul
“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap
Earnings Response Coefficient (ERC) (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2013”
dimana penelitian ini lebih berfokus pada investor perusahaan dan menyatakan
bahwa CSR perusahaan tidak mempengaruhi keputusan investasi oleh para
investor. Apalagi, penelitian Sung-Bum Kim dan Dae-Young Kim (2016)
berjudul “The impacts of Corporate Social Responsibility, Service Quality, and
Transparency on Relationship Quality and Customer Loyalty in the Hotel
Industry” yang lebih condong pada reputasi terhadap CSR dimana CSR dan
reputasi memiliki hubungan yang positif dengan kepercayaan dan kepuasan,
sedangkan kualitas pelayanan memiliki efek langsung terhadap loyalitas
pelanggan.
Terkait penjelasan tersebut, Mardikanto (2009) berpendapat bahwa
keterlibatan masyarakat dalam melihat CSR perusahaan harus meningkatkan
sentimen positif atau persepsi positif dengan mengedepankan ragam kegiatan dan
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persepsi masyarakat dalam partisipasi yang terus meningkat. Selain itu, amanat
Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

kesejahteraan, Pasal 3 Ayat d secara jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan
kegiatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan,
kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosail secara melembaga dan berkelanjutan. Ditambah lagi, Nor
Hadi (2011: 67) menjelaskan bahwa tanggungjawab sosial bukan sekedar polesan,
namun tanggungjawab sosial (Social Responsibility) bagian dari strategi dan
jantung perusahaan. Mardikanto (2014: 87) menambahkan bahwa peran korporasi
tidak sekedar memaksimalkan keuntungannya tetapi memaksimalkan utilitas. Ini
berarti bahwa, korporasi tidak hanya memiliki tanggungjawab ekonomi dan
hukum, tetapi juga tanggungjawab sosial kepada masyarakatnya, yang melampaui
kedua tanggungjawab tersebut.
Menurut peneliti, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
telah dilakukan oleh kedua pihak hotel sudah baik, namun alangkah baiknya bisa
dilakukan dalam bentuk sebuah pemberdayaan yang bisa memberi manfaat jangka
panjang dan bisa mensejahterakan warga sekitar selaku penerima manfaat
langsung. Melalui CSR, pihak hotel dapat memenuhi kewajibannya sesuai
peraturan yang berlaku dalam rangka membangun manusia.
3. Existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
dilakukan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kusuma Sahid
Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Terkait existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
telah dilakukan, Kusuma Sahid Prince Hotel secara khusus mendapat dana
tanggung jawab sosial atau disebut CSR dan berdasarkan informasi bahwa selama
5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2005-2018, kepedulian pihak Kusuma Sahid
Prince Hotel dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) masih dalam bentuk charity (hanya sebatas bantuan) dan belum bersifat
memberdayakan. Padahal, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan
panggilan terhadap perusahaan untuk memperhatikan kondisi sosial masyarakat
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sekitarnya serta dalam lingkup lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian,
diharapkan muncul tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat.
Perusahaan yang tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya,
maka perusahaan itu menciptakan kesenjangan di lingkunganya. Perusahaan itu
tidak memiliki makna yang berarti apabila kemajuan yang diraihnya tidak
melibatkan masyarakat sekitarnya.
Tidak jauh berbeda dengan Kusuma Sahid Prince Hotel, Pose In Hotel juga
secara khusus mendapat dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersendiri.
Dari hasil observasi dan wawancara dengan warga sekitar Pose In Hotel didapat
informasi bahwa selama 5 tahun terakhir, keperdulian pihak Pose In Hotel masih
bersifat charity. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diberikan
oleh pihak pengelola Pose In Hotel tidak hanya memberikan bantuan dana tetapi
pihak pengelolah mengalokasikan dana CSR tersebut pada pembangunan fasilitas
umum yang dibutuhkan bagi warga sekitar.
Ditinjau dari penelitian terdahulu yang relevan, hal ini senada dengan hasil
penelitian pada penelitian Antonio Agandona dan Heidivon Weltzien Hoivik
(2009) yang berjudul “Corporate Social Responsibility One Size Does Not Fit All.
Collecting Evidence From Europe” dimana CSR sebagai bagian dari tindakan
tanggung jawab secara sosial dari perusahaan. Selain itu juga, penelitian Pramono
Hadi (2013) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Kasus PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap
Plant)” mempertegas pelaksanaan CSR melalui pembentukan satu divisi khusus
untuk menangani masalah pemberdayaan masyarkat serta bisa mengakomodasi
kebutuhan masyarakat tersebut. Ditambah lagi, penelitian Andi Mapisangka
(2009) yang berjudul Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup
Masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. BIC menyimpulkan bahwa penerapan
program-program CSR bisa dilaksanakan pada berbagai aktivitas utama seperti:
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan
hidup termasuk penjelasan pada penelitian Nurantono Setyo Saputro (2010)
berjudul “Dampak Kegiatan Corporate Social Resposibility (CSR) PT TELKOM
Terhadap Kemampuan Masyarakat Dalam Mengakses Sumber Daya di Kawasan
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Punclut Bandung” yang menyatakan bahwa masyarakat di kawasan perusahaan
tersebut mendapatkan banyak pelajaran dari program CSR yang telah
dilaksanakan oleh perusahaan.
Namun hal tersebut terdapat perbedaan pandangan, penelitian Megawati
Cheng dan Yulius Jogi C. (2011) yang berjudul Pengaruh Pengungkapan
Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return dimana penelitian ini
bertujuan untuk pengungkapan singifikansi pengaruh CSR terhadap abnormal
return yang menjelaskan bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR
untuk membuat keputusan. Selain itu juga, penelitian Rizkia Anggita Sari (2012)
yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia” dalam bentuk penelitian kausal komparatif masalah berupa
hubungan sebab-akibat antara dua variable atau lebih menyatakan bahwa
signifikansi pengaruh variabel profile, size, dan profitabilitas yang berpengaruh
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
Menurut peneliti, existing program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
bagi warga sekitar kedua hotel tersebut belum bisa dirasakan secara merata
manfaatnya dan hanya bisa dirasakan manfaatnya bagi sebagian kelompok dan
belum

dapat

dikategorikan

sebagai

pemberdayaan.

Mardikanto

(2010)

menjelaskan bahwa pemberdayaan seharusnya terarah dan langsung ditujukan
kepada yang memerlukan serta program yang dirancang bertujuan untuk
mengatasi masalah yang dihadapi.
CSR bagi masyarakat sangatlah mempengaruhi penilaian terhadap hotel
tersebut dimana melalui program-program tersebut, citra hotel akan naik dimata
masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga dapat menambah nilai lebih bagi
masyarakat sekitar dan juga sebagai sarana promosi secara tidak langsung dari
masyarakat sekitar dengan masyarakat luar dalam rangka mendukung programprogram penginapan dari hotel tersebut. Hal ini pun dipertegas oleh penjelasan
Untung dalam Nikmatullah (2013: 86) bahwa beberapa manfaat CSR bagi
perusahaan adalah (a) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra
merek perusahaan, (b) mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, dan (c)

library.uns.ac.id

168
digilib.uns.ac.id

peluang mendapatkan penghargaan. Selain itu, Muljati (2011) melihat manfaat
CSR bagi perusahaan adalah (1) meningkatkan citra perusahaan, (2) memperkuat
“Brand” perusahaan, (3) mengembangkan kerjasama dengan para pemangku
kepentingan, (4) membedakan perusahaan dengan pesaingnya, (5) menghasilkan
inovasi dan pembelajaran utuk meningkatkan pengaruh perusahaan, (6) membuka
akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahan, dan (7) meningkatkan
harga saham.
Ditambah lagi, penjelasan oleh Solihin (2009: 2) yang menyatakan bahwa
kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela
untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan buka merupakan aktivitas
bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban
untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang
ketenagakerjaan.
5. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) yang Sesuai Untuk Masyarakat di Sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Berdasarkan hasil penelitian, model pemberdayaan masyarakat melalui
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai untuk warga sekitar Kusuma
Sahid Prince Hotel adalah pranatacara (pambiwara). Hal tersebut terlihat dari
sebagian warganya khususnya bapak-bapak RT 02, Kelurahan Kampung Baru
yang tergabung dalam komunitas kesenian bahasa Jawa yang dikelola secara
mandiri, dimana komunitas ini sudah sering tampil dan diundang untuk mengisi
acara seperti

pernikahan (temanten),

kematian (kesripahan), pertemuan

(pepanggihan) perjamuan (pasamuan), dan pengajian (pengaosan), sedangkan
model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan pada warga
sekitar Pose In Hotel adalah olahan jajan pasar (makanan tradisional). Hal tersebut
terlihat dari sebagian warga khususnya ibu-ibu RT 04, Kelurahan Kestalan yang
tergabung dalam komunitas bernama

“Kelompok Tani” yang secara khusus

diperuntukkan mengolah jajan pasar (masakan tradisional). Hasil produk olahan
tersebut telah dijual ke beberapa supermarket yang tersebar di Kota Surakarta.
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Adapun model pemberdayaan yang dirumuskan dibagi dalam tiga fase,
yaitu: (a) pra pelatihan, (b) proses pelatihan, dan (c) pasca pelatihan sebagai
tindak lanjut dari pelatihan. Model tersebut sangatlah penting sekali dalam
menambah pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hotel
tersebut. Selain itu, pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari pelatihan dapat
menjadi dasar dan pedoman untuk kegiatan-kegiatan yang lebih terarah. Dalam
hal kontribusi CSR bagi masyarakat, Mardikanto (2014: 148) berpendapat bahwa
kontribusi perusahaan harus terwakili dengan cara menujukkan rasa hormat
terhadap hak-hak anggota masyarakat, dalam mengambil keputusan yang
berhubungan dengan kehidupan masyarakat mereka.
Hal ini senada dengan penelitian Yustisia Ditya Sari (2013) berjudul
“Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Sikap Komunitas Pada
Program Perusahaan (Studi Kuantitatif Implementasi CSR Terhadap Sikap
Komunitas Pada Program “Street Children Sponsorship” Migas Hess Indonesia”
dimana implementasi CSR difokuskan pada aspek sosial sehingga penerima
bantuan program bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta mengubah
perilakunya, yang mana implementasi CSR merupakan sebagai value social
responsibilities. Ditambah lagi, penelitian Pramono Hadi (2013) berjudul
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(Kasus PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant) dimana Rumusan model
pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan mempunyai konsep dasar CSR, yaitu
plane, people, social investment, and profit. Dalam meningkatkan citra
perusahaan, Wiwik Agustia Ningsih (2016) dalam penelitiannya berjudul
“Pengaruh Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
citra perusahaan (Kasus Pada Masyarakat Sekitar Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Pekanbaru)” secara jelas menyatakan bahwa implementasi dari
program CSR dan memberi dampak positif terhadap citra perusahaan.
Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyan
Ross (2017) berjudul “A Research-informed Model for Corporate Social
Responsibility: Towards Accountability to Impacted Stakeholders” dimana model
CSR pada penelitian ini didasarkan pada sebuah pendekatan etika dengan cinta
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yang mengakomodir ide keadilan sosial, keberlanjutan sosial, dan prinsip
memperhatikan sosial serta mengharuskan sebuah pertukaran budaya pada sektor
bisnis dan masyarakat yang lebih luas, untuk menilai orang, tempat, dan profit
dengan persepsi berbeda. Selain itu, penelitian Winnie Eveline Parengkuan (2017)
berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Melalui Pojok Bursa FEB –UNSRAT” juga menjelaskan bahwa CSR tidak
mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur dan
hanya beberapa perusahaan yang memperhatikan dengan baik CSR yang
diterapkan kepada perusahaan dan menjalankannya.
Menurut Kartini (2013: 73), perusahan melaksanakan aktivitas bisnis
melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan
investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Hadi (2011: 67)
menambahkan bahwa perusahaan melakukan tanggungjawab sosial (social
responsibility) bukan hanya sekedar compliance, namun beyond compliance.
Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan peran dari stakeholder
terhadap legitimasi perusahaan perhotelan. Masih pada penjelasan Hadi (2011:
110) bahwa keberadaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dengan stakeholder.
Mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung
terhadap perusahaan. Selain itu, Solihin (2009: 2) menjelaskan pihak pada
stakeholder tersebut, yaitu: outside stakeholder, terdiri dari orang-orang maupun
pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, seperti pelanggan, pemasok,
pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum. Pada pembahasan
ini, outside stakeholder tersebut, yakni: masyarakat sekitar KSPH dan Pose In
Hotel.
Terkait model pemberdayaan CSR, Hadi dalam Mardikanto (2017: 40)
menjelaskan bahwa empat model pelaksanaan CSR meliputi:
1. Terlibat langsung. Dimana perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui
perantara atau pihak lain.
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2. Melalui Yayasan atau oragnisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan
yayasan sendiri bahwa perusahaan atau grupnya.
3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR Perusahaan menjalin
kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga
pemerintah, media massa dan organisasi lainnya.
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorium. Perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan
untuk tujuan sosial tertentu.
Menurut peneliti, model pemberdayaan yang dilaksanakan untuk warga
sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta termasuk dalam
model pelaksanaan pemberdayaan yang bermitra dengan para pihak, yaitu: (1)
masyarakat itu sendiri (outside stakholders), (2) PHRI Kota Surakarta (inside
stakeholder), (3) konsumen (outside stakholders), dan (4) peneliti. Selain itu,
model pemberdayaan ini telah sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan yang
telah didiskusikan pada FGD yang telah diadakan sebelumnya serta layak dan
memenuhi syarat untuk dilanjuti melalui kerjasama antara pihak KSPH dan Pose
In Hotel dengan masyarakat sekitar. Jika dikaitkan dengan Model A
(Pengembangan Masyarakat Lokal) yang dikembangkan oleh Rothman dan
Tropman (1987), maka tujuannya lebih memberikan penekanan pada process goal
(tujuan yang berorientasi pada proses), dimana masyarakat dicoba untuk
diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya (community integration dan
community capacity) dalam upaya memecahkan masalah mereka secara kooperatif
berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self help) sesuai
dengan prinsip-prinsip demokratis (Adi, 2008: 125-126). Selain itu, model
tersebut memiliki karakteristik dimana pihak hotel terlibat langsung dalam
pelaksanaannya serta dilanjutkan dalam bentuk kerjasama yang saling
menguntungkan antar pihak hotel dan masyarakat. Hal ini dipertegas pada
penjelasan Eklington (1997) yang dikenal dengan “The Triple Bottom Line”
dimana salah satu point nya, yaitu People atau dikenal dengan masyarakat dimana
masyarakat adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.
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Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive
tanpa didukung masyarakat sekitar (Hadi, 2011: 58).
Berkaitan dengan teori stakeholder dan legitimasi, maka bisa dijelaskan
bahwa hal yang strategis bagi KSPH dan Pose In Hotel untuk pengembangan
prospek perusahaan dimasa yang akan datang melalui strategi-strategi khusus di
masyarakat sebagai bagian dari legitimasi hotel, kedua hotel juga harus
mengurangi jarak komunikasi dengan masyarakat selaku stakeholder eksternal
dan orientasi hanya untuk mencari keuntungan semata dari pendapatan hotel.
Melalui pemberdayaan yang dibangun oleh kedua hotel, maka citra baik hotel
akan selalu terbangun dilingkungan sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap
kondisi sosial masyarakat melalui pengembangan potensi pambiwara dan
pengolahan jajan pasar yang mereka miliki.
Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat
dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta
pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas
hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang (Mardikanto, 2014: 133).
Adapun keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua hotel berbintang dalam satu kota saja.
2. Model pemberdayaan yang dikembangkan hanya terbatas pada analisis potensi
yang dimiliki warga.
3. Belum

melibatkan

perwakilan

Pemerintah

Kota

dalam

penentuan

pengembangan model pemberdayaan ini.
4. Belum adanya keberlanjutan pengkajian pada strategi peningkatan pemasaran
atau promosi.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa:
1.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel
adalah:
a. Sebagian besar masyarakat sekitar KSPH adalah buruh dan pensiunan.
b. Kategori usia non produktif dan tidak memiliki skill kualifikasi yang
cukup terkait perhotelan.
c. Potensi kesenian pranatacara (pambiwara) tersebut sampai saat ini belum

diketahui oleh pihak Kusuma Sahid Prince Hotel.
d. Kurangnya kepedulian pihak hotel terhadap warga sekitar, membuat warga

sekitar merasa enggan memberikan aspirasi mereka kepada pihak
pengelolah hotel.
e. Pihak hotel tidak komunikatif terhadap warga sekitar. Jarang adanya

pembicaraan khusus antar warga dengan

pihak pengelola, sehingga

terlihat jelas adanya sekat antar keduanya.
Permasalahan yang dihadapi warga sekitar Pose In Hotel Surakarta adalah:
a. Kondisi daerah tempat tinggal warga di kawasan Black Area (area
prostitusi).
b. Memiliki kelompok olah jajan pasar bernama “kelompok tani” dan hanya
dipasarkan di sejumlah suprmarket di dekat lingkungan RT 04 Keluruhan
Kestalan Kota Surakarta.
c. Belum adanya komunikasi terkait keinginan warga sekitar Pose In Hotel
sebagai pemasok olahan jajan pasar di menu sajian Pose In Hotel.
d. Pihak Pose In juga belum memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi
untuk memberikan pelatihan pengolahan jajanan pasar dan memiliki
standardiasi terkait menu sajian bagi tamu hotel.
173

library.uns.ac.id

174
digilib.uns.ac.id

2. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh
Kusuma Sahid Prince Hotel adalah: (a) Bantuan Peringatan Hari Raya
Kemerdekaan, dan (b) Bantuan Dalam Peringatan Hari Besar Agama. Program
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilakukan oleh Pose In
Hotel adalah: (a) Pembuatan Taman Lingkungan, (b) Pembuatan Jembatan, (c)
Perbaikan Jalan, (d) Penyediaan Tempat Sampah, (e) Pembersihan Sungai, dan
(f) Pembuatan Pos Keamanan.
3. Existing program tanggung jawab sosial peursahaan (CSR) bagi warga sekitar
Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel sudah cukup baik, namun masih
sebatas charity dan temporer, bukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang.
4. Model pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) yang sesuai untuk masyarakat di sekitar Kusuma Sahid Prince Hotel dan
Pose In Hotel Surakarta adalah jenis pemberdayaan yang dikembangkan
berdasarkan analisis potensi yang ditemukan dan bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat. Potensi yang ditemukan tersebut adalah bidang kesenian dan
bidang pengolahan makanan.
B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis dari model pemberdayaan ini yang merujuk pada
pengembangan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984) dan
legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) serta model
pengembangan masyarakat. Terhadap model dan kedua teori tersebut, penelitian
ini menjelaskan bahwa model tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa ada peran
dari teori stakeholder dan legitimasi dalam penentuan pemberdayaan yang
dilaksanakan. Hal ini bisa ditinjau dari proses pelatihan meliputi: pra pelatihan,
proses pelatihan, dan pasca pelatihan dimana tiap proses melibatkan para
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stakeholder internal yang berasal dari pihak manajemen dan para stakeholder
eksternal yang berasal dari PHRI dan masyarakat dengan strategi-strategi khusus
untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.
2. Implikasi Metodologis
Adapun implikasi metodologis dari penelitian ini, sebagai berikut:
a. Metode yang digunakan pada penelitian ini mampu mengindentifikasi masalah
yang dialami, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta CSR yang telah
dilaksanakan bagi masyarakat sekitar.
b. Pada penelitian ini, metode yang digunakan menekankan pada tiga hal, yaitu
(1) manfaat CSR Perhotelan, (2) memanfaatkan potensi warga, dan (3)
memanfaatkan

kemampuan

manajemen

hotel

dalam

memberdayakan

masyarakat sekitar.
3. Implikasi Praktis
Implikasi praktis dari model pemberdayaan ini perlu menjadi perhatian para
stakeholder internal hotel dalam menentukan CSR yang tepat dengan melibatkan
stakeholder eksternal di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang
sesuai dengan memperhatikan nilai kearifan lokal yang ada disekitar masyarakat
tersebut.
C. Saran
1. Kepada Pemerintah Kota Surakarta
Model pemberdayaan ini menjadi acuan kebijakan terintegrasi Pemerintah
Kota Surakarta untuk pemberdayaan potensi masyarakat dan menjadi salah satu
rujukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan
program kerjasama dengan perhotelan.
2. Kepada PHRI Kota Surakarta
Model pemberdayaan ini menjadi salah satu acuan dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga PHRI pada masa yang akan datang, sehingga
pengusaha hotel bisa mengelola Corporate Social Resposibility (CSR) tidak hanya
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dalam bentuk bantuan materi saja, tetapi bisa melalui analisis potensi yang
dimiliki warga sekitar hotel untuk diberdayakan.
3. Kepada Kusuma Sahid Prince Hotel dan Pose In Hotel Surakarta
Model pemberdayaan ini menjadi masukan bagi pengelolaan Corporate
Social Resposibility (CSR) di kedua hotel tersebut dalam menentukan CSR yang
akan diberikan dengan memanfaatkan potensi-potensi warga sekitarnya, sehingga
harmonisasi antara hotel dan masyarakat sekitar kedua hotel tersebut dapat
terbangun dalam rangka peningkatan citra hotel sebagai hotel yang peduli
masyarakat sekitar.
4. Kepada Peneliti lain
Model

pemberdayaan

ini

menjadi

salah

satu

referensi

dalam

mengembangkan model pemberdayaan yang lebih spesifik dan lengkap, namun
tetap pada ruang lingkup perhotelan dengan memperhatikan aspek-aspek pada pra,
proses, dan pasca pelatihan yang ada pada model pemberdayaan ini sesuai
kebutuhan dan data lapangan yang ditemukan oleh peneliti.
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