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I. PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepedulian 

dengan lingkungan di sekitarnya agar kegiatan operasional perusahaan tetap 

berkelanjutan. Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia (UU RI) Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan 

Terbatas (PT) dan UU RI Nomor 25 Tahun 2007 mengenai UU Perseroan 

Terbatas, yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan 

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

diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Melalui Corporate 

Social Responsibility setiap perusahaan melaksanakan kontribusi nya dalam 

bentuk pengembangan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. 

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar di Indonesia yang 

menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) sejak tahun 1993 yaitu PT. 

Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) melakukan tanggung jawab 

sosial sebagai bentuk komitmen kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 

masyarakat dan   UMKM binaan, terutama         yang aktivitas 

usahanya terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia (Oktina et al, 2020). 

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global dunia termasuk di 

Indonesia. Menurut sumber data WHO, sampai dengan tanggal 9 Desember 

2021, pasien terinfeksi Covid-19 dari 216 negara mencapai 267.184.623 orang 

dan jumlah pasien meninggal karena terinfeksi 5.277.327 jiwa. Sementara 

menurut data Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional, 

sampai dengan tanggal 9 Desember 2021, pasien terinfeksi Covid-19 di 

Indonesia mencapai 4.258.560 orang dan jumlah pasien meninggal karena 

terinfeksi mencapai 143.077 jiwa. Dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 

juga sangat dirasakan sektor UMKM. Di Indonesia sendiri, UMKM. Di 

Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam 

perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja 

(Abidin, 
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(Abidin, 2015). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi & UKM yang 

menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi covid-19. Kebanyakan koperasi 

yang terkena dampak covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, 

sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan 

minuman. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis Covid-19, 

banyak yang menutup usaha sementara waktu, dan lebih jauh lagi 

menghadapi kendala arus kas (Amri, 2020). 

Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak UMKM mengalami 

penurunan pendapatan karena kekurangan permintaan produk yang berdampak 

pada banyak UMKM memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Pandemi juga mengakibatkan berkurangnya permintaan akan barang dan jasa 

yang berdampak pada UMKM tidak dapat berfungsi optimal dan menyebabkan 

masyarakat kehilangan pendapatan karena UMKM tidak mampu membayar 

hak upah pekerja. Kondisi terburuk nya yaitu pemutusan hubungan kerja terjadi 

secara sepihak (Febrantara dan Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), 2020). 

CSR PT. Pertamina melaksanakan beberapa upaya dalam menanggulangi 

masalah yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi. Salah satunya adalah, 

menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebagaimana 

yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

PKBL sebagai pengelola mitra binaan PT. Pertamina yang didominasi dari 

UMKM, fungsi ini memberikan dana maupun pendampingan untuk 

memberikan nilai lebih dari mitra binaannya. Pelaksanaan pembinaan dan 

pendampingan UMKM oleh PT. Pertamina dilakukan selama pandemi covid- 

19 yang bertujuan membantu UMKM yang terdampak pandemi covid-19 untuk 

mampu bertahan dan tetap beroperasi sehingga dapat meningkatkan 

pengembangan usaha, meminimalisir kehilangan pendapatan dan terhindar dari 

pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak. 
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B. Rumusan Masalah 
Pandemi yang semula merupakan bencana kesehatan telah berkembang 

menjadi bencana ekonomi karena banyak masyarakat yang kehilangan mata 

pencaharian dan jatuh miskin. Saribanon (2020) menjelaskan perubahan 

aktivitas CSR yang terjadi merupakan redesign program CSR yang dibutuhkan 

untuk mampu mengadaptasi program CSR yang sedang dilakukan untuk 

dimodifikasi sesuai kondisi dan kebutuhan pandemi. Diantaranya yaitu 

perubahan status prioritas program, upaya penanggulangan dampak pandemi 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta aspek edukasi dan 

pembelajaran bagi pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Pertamina sebelum 

bencana pandemi covid-19 melanda Indonesia seperti pertamina goes to 

campus, Pertamina SEHATI untuk kesehatan ibu dan anak, program Green 

Belt & Green Festival yang merupakan kegiatan kampanye anti global 

warming dan penanaman hutan kota, kegiatan bagi bagi kacamata untuk 

kesehatan anak serta sosialisasi langsung di sekolah merupakan aktivitas CSR 

rutin PT. Pertamina hampir setiap tahunnya dilaksanakan. Memasuki tahun 

2020, bencana pandemi covid-19 secara cepat menyebar luas di seluruh 

Indonesia. Keadaan tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan 

penutupan wilayah berbasis otonomi daerah, larangan berkumpul, kegiatan 

pembelajaran secara online, dan juga pembatasan sosial berskala besar yang 

ditujukan untuk memutus penyebaran virus covid-19. Situasi ini berdampak 

sangat buruk bagi perekonomian masyarakat khususnya UMKM yang 

mengalami masalah mulai penurunan penjualan hingga putus hubungan kerja 

secara sepihak. Permasalahan yang dialami oleh UMKM selama pandemi 

terbagi dalam empat masalah diantaranya terdapat penurunan penjualan, 

kesulitan permodalan, adanya hambatan distribusi produk karena adanya 

pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu dan 

adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan 

ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain. 

Kondisi ini menuntut perusahaan merancang program CSR yang
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adaptif dan inovatif guna merespon kebutuhan masyarakat. PT. Pertamina 

berkomitmen mendesain program untuk bisa diterapkan secara berkelanjutan 

dalam melaksanakan aktivitas CSR. Program pemberdayaan masyarakat 

melalui pembinaan UMKM yang dilaksanakan harus terus berjalan kendati 

tidak mendapatkan lagi pendampingan secara langsung. Program kemitraan 

sebagai implementasi CSR yang diprioritaskan PT. Pertamina melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mampu menyesuaikan tiap kegiatannya 

dengan kebutuhan UMKM yang kesulitan akibat pandemi. 

Paramita (2020) menyebutkan bahwa fokus CSR dari PT. Pertamina 

selama pandemi ini hampir semua dialihkan kepada optimasi penanganan 

covid-19 melalui penyaluran alat pelindung diri dan alat kesehatan lainnya, lalu 

diikuti dengan pengoptimalan UMKM yang terintegrasi agar tetap bisa berdaya 

selama masa pandemi covid-19 seperti mengoptimalisasi tenaga kerja penjahit 

untuk membuat alat pelindung diri berupa baju hazmat yang akan 

didistribusikan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Perubahan sistem 

operasional dari para pekerja dan UMKM tersebut menjadi fokus utama bagi 

PT. Pertamina dalam memberikan CSR pada masa situasi pandemi covid-19 

seperti ini, karena para pengusaha maupun UMKM sejatinya tidak 

membutuhkan bantuan berupa material, mereka membutuhkan ide segar agar 

bisa tetap bekerja dan beroperasi selama masa situasi pandemi covid-19 ini. 

PT. Pertamina dalam praktik lapang nya pada masa pandemi covid-19 ini, 

berfokus pula pada involvement masyarakat dalam melaksanakan programnya. 

PT. Pertamina mengerahkan ide-ide dan mengajak masyarakat untuk tetap 

bergerak langsung untuk bisa bertahan dan juga beradaptasi pada situasi 

pandemi Covid-19 seperti ini agar masyarakat bisa tetap berdaya dan tetap 

menjalankan prinsip pemberdayaan bagi masyarakat 

Berdasarkan uraian tersebut dapat menjadi dasar dalam rumusan 

masalah berikut ini: 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. 

Pertamina dalam pemulihan bisnis UMKM binaan akibat pandemi 

covid-19? 
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2. Bagaimana tahapan implementasi Corporate Social Responsibility 

PT. Pertamina dalam pemulihan bisnis UMKM binaan akibat 

pandemi covid-19? 

3. Bagaimana kinerja Corporate Social Responsibility PT. Pertamina dalam 

pemulihan bisnis UMKM binaan akibat pandemi covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, didapatkan tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. 

Pertamina dalam pemulihan bisnis UMKM binaan akibat pandemi 

covid-19. 

2. Mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility PT. 

Pertamina dalam pemulihan bisnis UMKM binaan akibat pandemi 

covid-19 

3. Mengetahui kinerja Corporate Social Responsibility PT. Pertamina 

dalam pemulihan bisnis UMKM binaan akibat pandemi covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan dan tujuan penelitian, didapatkan manfaat 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang 

harus dipilih sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan atau 

bahan pertimbangan dalam pengembangan program pelatihan dan 

pembinaan UMKM, khususnya UMKM binaan yang terdampak pandemi 

Covid-19. 

3. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana 

implementasi Corporate Social Responsibility dalam pemulihan bisnis 

umkm binaan akibat pandemi covid-19. 
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