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ABSTRAK — Saat ini, perusahaan tambang 

emas PT. Agincourt Resources (PT. AR) mengelola 
Tambang Emas Martabe di Kecamatan Batangtoru, 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, 
Perusahaan sudah menerapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR 
untuk membantu masyarakat. Warga tergolong miskin 

di Kecamatan Batangtoru masih ada sebanyak 7.019 
atau 23,7 % dari jumlah penduduk. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap 
pemberdayaan masyarakat Batangtoru. Metode 

penelitian dengan pendekatan gabungan kuantitatif 
dan kualitatif. Penelitian ini difokuskan di 15 

desa/kelurahan terkena dampak langsung 
pertambangan dengan sampel 370 kepala keluarga.  

Analisis data kuantitatif dengan Pemodelan Persamaan 
Struktural (Structural Equation Modeling/SEM), 
menggunakan perangkat lunak IBM® SPSS® Amos 22. 

Data kualitatif dengan analisis data secara tipologi. 
Hasil penelitian menunjukkan CSR PT. Agincourt 

Resources memberikan pengaruh yang positif terhadap 
pemberdayaan masyarakat. CSR juga menimbulkan 

multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat yang mengalami pengaruh 

tersebut terlihat pada beberapa aspek kehidupan yakni 
semakin baiknya tingkat pendidikan, sarana kesehatan 

makin berkualitas, terbukanya lapangan kerja, 
tumbuhnya sentra ekonomi, bertambahnya 

infrastruktur, peningkatan aset keluarga, peningkatan 
pendapatan, munculnya kemampuan bekerja sama, 

dan kemampuan memperoleh informasi dan 
komunikasi. 

 
Kata Kunci: CSR dan Pemberdayaan Masyarakat 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Komitmen melaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan atau sering dikenal dengan sebutan corporate 
social responsibility (CSR) semakin membaik. Hal ini bisa 

dilihat semakin banyaknya perusahaan yang melaksanakan 
CSR. Menurut Urip [1]

, CSR adalah sebuah ikatan 
tanggung jawab yang layak dijalankan oleh perusahaan 

untuk menjamin terciptanya manfaat berkelanjutan bagi 
perusahaan maupun masyarakat. 

Salah satu perusahaan yang komit melaksanakan 

program CSR adalah perusahaan tambang emas PT. 
Agincourt Resources (PT. AR) yang mengelola Tambang 
Emas Martabe di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten 

Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.  Hasil 
penelitian Saleh dan Basit[2], mengungkap bahwa saat 
tahap eksplorasi, perusahaan tersebut sudah 

mengeluarkan dana CSR sebesar Rp. 6,02 miliar lebih. 

Setelah perusahaan memasuki tahap produksi dalam 
artian pertambangan sudah menghasilkan emas, anggaran 
CSR yang dikeluarkan tiap tahun jauh meningkat.  Data 

dari Comrel PT. AR, tahun 2013 hingga Mei 2015, dana 
CSR yang disalurkan Rp. 56,61 miliar lebih. 

Informasi dari laman G-Resources.net, Tambang 

Emas Martabe memiliki  luas wilayah 1.639 kilometer per 
segi, dengan potensi sumber daya 8,05 juta oz emas dan 
77 juta oz perak. Kapasitas per tahun sebesar 250.000 oz 

emas dan 2-3 juta oz perak (G-Resources.net). Jika 1 oz 
setara dengan 28,35 gram, maka kapasitas emas 
perusahaan tersebut mencapai 7.087.000 gram atau 

7,087 ton.  
Program CSR dilaksanakan untuk berbagai 

kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut adalah sosialisasi 
kegiatan pertambangan, bantuan kesehatan, bantuan 

rumah ibadah, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, 
bantuan korban bencana alam, pengembangan ekonomi 
lokal, dan hubungan masyarakat. 

Kegiatan CSR yang dilaksanakan PT. AR tersebut 
harus bisa memberdayakan masyarakat,  khususnya 
masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini mengingat 

masih banyak warga yang tergolong miskin di Kecamatan 
Batangtoru, lokasi perusahaan pertambangan emas itu 
beroperasi. BPS Tapanuli Selatan[3] mencatat tahun 2013 

masih ada 7.019 jiwa atau 23,7 % penduduk Kecamatan 
Batangtoru yang tergolong miskin dari 29.517 total 
penduduk. 

Menurut Saleh dan Lutfi[4], kegiatan CSR PT. AR 
terhadap masyarakat dinilai belum optimal karena lebih 
bersifat pemberian bantuan, belum dalam konteks 

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR tersebut belum 
bisa membawa masyarakat ke tahap yang dinamakan 
berdaya atau mandiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik 
untuk mengetahui seperti apa pengaruh CSR 
pertambangan emas PT. AR terhadap pemberdayaan 
masyarakat Kecamatan Batangtoru. Penelitian ini akan 

mendukung tujuan pembangunan nasional dan juga 
pencapaian Renstra Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara (UMSU) serta sesuai dengan peta jalan 

penelitian perguruan tinggi bidang Kebijakan, Integrasi 
Nasional, dan Sosial. 
 

B. Rumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini 

adalah bagaimanakah pengaruh CSR pertambangan emas 

PT. AR terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan 
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Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi 

Sumatera Utara? 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh CSR pertambangan emas PT. AR 
terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan 
Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi 

Sumatera Utara. Hasil penelitian ini memberi kontribusi 
karena akan menunjang pembangunan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. 

Setidaknya hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan pihak 
perusahaan sehingga upaya pemerintah dalam 
pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 

bisa terbantu. 
 

 

C. Kajian Pustaka 
 

Suharto[5] mendefinisikan CSR sebagai 

kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 
keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan 
manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang 
tepat dan professional. Menurut Ife dan Tegoriero[6], 
setidaknya ada enam dimensi pengembangan atau 

pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi 
satu dengan lainnya. Keenam dimensi tersebut yaitu; 
pengembangan sosial, pengembangan ekonomi, 

pengembangan politik, pengembangan budaya, 
pengembangan lingkungan, dan pengembangan 
personal/spiritual. 

Pemberdayaan atau pembangunan masyarakat 

menurut Soetomo[7] adalah perubahan sosial yang 
berencana, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial 
maupun politik. Pembangunan masyarakat dalam arti luas 

juga dapat berarti proses pembangunan yang lebih 
memberikan fokus perhatian pada aspek/manusia dan 
masyarakatnya.  Dalam arti sempit, pembangunan 

masyarakat berarti perubahan sosial berencana pada 
suatu lokalitas tertentu.  

Pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero[8] 

berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa 
kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan 

mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta 
mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Pengertian itu 
juga menujukkan bahwa orang miskin harus 

diberdayakan.  
Menurut Ambadar[9], salah satu yang menonjol 

dari praktik CSR di Indonesia adalah penekanan pada 

aspek pemberdayaan masyarakat (Community 
Develompent/CD). Meskipun CSR bukan semata-mata 
merupakan CD, namun hal ini memang sangat sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kita, yang 
masih bergelut dengan kemiskinan, rendahnya kualitas 
pendidikan dan kesehatan yang menjadi penyebab utama 
sulitnya memutus rantai kemiskinan.   

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian 
CSR Barrick Gold Corporation (Barrick) yang dilakukan 

Newenham dan Kahindi[10], meliputi kebijakan 

perusahaan, keseimbangan antara kemampuan bisnis 
internasional dan perusahaan dengan masyarakat lokal. 
CSR bisa mengurangi ketegangan antara Barrick dan 

masyarakat lokal dalam zona operasional perusahaan. 
Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian 

Bahri[11] yang menyebutkan program pembelajaran life 
skill dengan strategi belajar partisipatif dan 

mengintegrasikan dengan kecakapan hidup yang dimiliki 
masing-masing anggota masyarakat akan membantu upaya 
pemberdayaan masyarakat. Penelitian lainnya adalah 

penelitian Mujiyadi[12] yang menyebutkan alternatif lain 
dalam pemberdayaan masyarakat adalah alih usaha, 
dengan pemberian pinjaman modal dengan bunga ringan. 

Dengan modal yang lebih besar, maka mereka akan 
mampu mengemas usahanya bahkan menambah jenis 

dagangannya. 
.   

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan perpaduan 
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Penelitian seperti ini menurut Creswell[13] lazim disebut 
penelitian gabungan dengan pendekatan desain dominan 
kurang dominan.  

Penelitian ini bertempat di Kecamatan 
Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi 
Sumatera Utara dan di  lokasi pertambangan emas PT. 

AR.. Penelitian difokuskan di 15 desa/kelurahan yang 
tergolong dalam desa lingkar tambang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh rumah tangga atau keluarga 

yang ada di 15 desa lingkar tambang yang menjadi sasaran 
dari program CSR PT. AR, yakni sebanyak 5.086 keluarga 
sesuai data BPS Tapsel[14]. Sampel menggunakan rumus 

Slovin dan hasilnya 370 kepala keluarga. Informan sebagai 
narasumber ditentukan dengan teknik purposive dan 
jumlahnya sesuai ancar-ancar penelitian sebanyak 5 

orang. 
Penelitian  ini memiliki  2 (dua) variabel, yakni 

CSR (X) sebagai variabel bebas dan Pemberdayaan 

Masyarakat (Y) sebagai variabel terikat. Kedua variabel 
dibagi ke dalam sub-sub variabel dengan indikator 
masing-masing.  

  Analisis data kuantitatif menggunakan 
Pemodelan Persamaan Struktural (Structural Equation 
Modeling/SEM) dengan perangkat lunak IBM® SPSS® 
Amos 22. Data kualitatif dianalisis dengan cara menyusun 

informasi dan data yang diperoleh dari lapangan dan dari 
informan menurut tipe dan kategorisasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.Gambaran Umum Kecamatan Batangtoru 

Batangtoru adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, 
Indonesia. Ibukota kecamatan ini berada di Kelurahan 
Wek I.  Secara administratif Kecamatan Batangtoru, 

berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli 
Utara, di sebelah Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, di 
sebelah Selatan Kecamatan Angkola Sangkunur dan 
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Kecamatan Muara Batang Toru dan di sebelah Timur 

Kecamatan Angkola Timur. 
 Kecamatan Batangtoru adalah daerah yang kaya 
akan sumber daya alam. Perkebunan karet milik PT 

Perkebunan Nusantara (PTPN) III tersebar luas di daerah 
ini. Di daerah ini juga terdapat tambang emas terbesar di 
Sumatera Utara yang dikelola oleh PT. Agincourt 
Resources. Topografi desa dan kelurahan di Kecamatan 

Batangtoru berkisar datar sampai dengan berbukit. Jarak 
dari desa/kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 0,1 
sampai dengan 9 Km. Wilayah Batangtoru pada umumnya 

memiliki topografi datar.  
Jumlah penduduk Kecamatan Batangtoru 

mencapai 31.077 jiwa pada tahun 2014. Rata-rata 

penduduk per rumah tangga sebesar 4,43 orang tiap km2.  
Secara demografis Kecamatan Batangtoru, 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki penduduk yang 

homogen, baik dilihat dari agama, suku, budaya, dan adat. 
Hal ini mendorong terbangunnya karakter yang terbuka 
dan kuatnya rasa saling membantu dalam masyarakat 

Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.  
 
B.  Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini merupakan kepala 
keluarga dan atau ibu rumah tangga yang mengetahui dan 
pernah menjadi sasaran dari program CSR PT. Agincourt 

Resources. Responden dalam penelitian ini sebanyak 370 
orang. Sebagian besar responden atau 57,8 % berjenis 
kelamin perempuan dan 42,2 % laki-laki. Responden 

perempuan mayoritas adalah ibu rumah tangga dan 
mengetahui serta pernah terlibat dalam kegiatan CSR  PT. 
Agincourt Resources, misalnya dalam bidang program 

kesehatan dan juga pelatihan penguatan ekonomi 
keluarga. 
 

C. Pengaruh CSR PT. Agincourt Resources 
terhadap Pemberdayaan Masyarakat  

 

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh 
langsung dari program CSR perusahaan pertambangan 
emas PT. Agincourt Resources pada pemberdayaan 

masyarakat Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli 
Selatan. Temuan menunjukkan bahwa CSR perusahaan 
pertambangan emas PT. Agincourt Resources secara positif 
mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Batangtoru. 

Dari gambar di bawah terlihat, nilai pengaruh langsung 
(tanpa perantara) dari CSR perusahaan pertambangan 
emas PT. Agincourt Resources terhadap pemberdayaan 

masyarakat Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli 
Selatan adalah sebesar 0.58. 
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Gambar 1  Pengaruh Implementasi CSR PT. Agincourt 

Resources terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 
Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 58 % 

variasi variabel pemberdayaan masyarakat dapat 

dipengaruhi oleh variabel program CSR. Sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa semua 
variabel dari program CSR memiliki nilai positif dengan 
nilai semuanya di atas 0,50.  Artinya, semua variabel 

tersebut cocok menjadi program kegiatan CSR.  
Program CSR juga siginifikan mempengaruhi 

variabel-variabel dalam pemberdayaan masayarakat. 

Variabel yang cukup siginifikan dipengaruhi program CSR 
secara berturut adalah adanya peningkatan pendapatan, 
aset keluarga meningkat, mampu bekerja sama, 
ketersediaan infrastruktur, mampu memperoleh  

informasi, munculnya sentra ekonomi, ketersediaan 
lapangan kerja, kualitas sarana kesehatan, dan tingkat 
pendidikan.  

 Sebagai contoh program CSR yang membantu 
penguatan ekonomi keluarga adalah pelatihan pembuatan 
kue dan kemasan, pelatihan kelompok pemuda di bidang 

perikanan, pelatihan ternak lele. Di bidang informasi dan 
komunikasi,  program CSR PT. Agincourt Resources berupa 
kerja sama dengan organisasi profesi wartawan, 

pembentukan Lembaga Konsultasi Masyarakat Martabe 
sebagai perwakilan atau jembatan pihak perusahaan 
dengan masyarakat. 

Dari analisisis kualitatif, semua narasumber 
menyebutkan program CSR PT. Agincourt Resources sudah 
membantu masyarakat. Kehadiran perusahaan 

pertambangan juga mampu meningkatkan munculnya 
sentra ekonomi baru. Hal ini bisa dilihat dengan adanya 
usaha-usaha baru yang dilaksanakan masyarakat, misalnya 

pembukaan rumah makan, bengkel, tempat jajanan 
seperti bakso dan mie ayam.  
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 Narasumber juga mengatakan pelaksanaan CSR 

PT. Agincourt Resources sudah bermanfaat dan turut 
membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 
Hanya saja program CSR tersebut masih harus 

ditingkatkan. Narasumber dalam penelitian ini mengaku 
program CSR perusahaan tambang sudah turut 
membantu pemberdayaan masyarakat. Hal ini salah 
satunya bisa dilihat dari serapan tenaga kerja lokal yang 

bekerja di perusahaan. Dengan diterimanya masyarakat 
lokal bekerja di perusahaan tentu saja akan membantu 
pemberdayaan dirinya dan keluarganya. 

 Hasil observasi menunjukkan, pengaruh 
program CSR PT. Agincourt Resources  sudah terlihat dari 
sebagai multiplier effect kehadiran perusahaan. Beberapa 

jenis usaha baru mikro dan kecil bermunculan di 
Kecamatan Batangtoru, Muara Batangtoru dan 
sekitarnya, seperti warung, rumah makan, salon, toko 

sandang, pangan, toko serba ada, dan toko jual beli 
handphone. 

Kemudian berdirinya rumah-rumah kontrakan 

dan kost, depot air mineral isi ulang, apotek dengan 
ketersediaan obat yang lebih variatif dan lengkap, usaha 
jasa perbengkelan mobil, showroom motor dan 

penawaran kredit motor hingga berdirinya jasa 
perhotelan. Kondisi itu pun mendorong peningkatan 
jumlah alat dan arus transportasi seperti becak motor, 

angkot dan bus antarkota, munculnya SPBU hingga 
berdirinya tower provider jaringan telekomunikasi. 

Kegairahan ekonomi yang timbul juga dapat 

dilihat dari keberadaan lembaga keuangan. Jika awalnya 
hanya ada Bank BRI dan Bank Sumut, saat ini Bank BNI 
dan Bank Syariah Mandiri sudah memiliki kantor 
cabangnya di Batangtoru. 

IV. KESIMPULAN 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebagai 
salah satu wujud dari CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan, PT. Agincourt Resources sudah melakukan 
berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan, 
penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, 

infrastruktur, dan pendidikan. Program CSR PT. Agincourt 
Resources memberikan pengaruh yang positif dan dapat 
menyebabkan peningkatan pada pemberdayaan 

masyarakat Kecamatan Batangtoru Kabuaten Tapanuli 
Selatan. Pengaruh program CSR PT. Agincourt Resources 
juga terlihat dari adanya multiplier effect dari kehadiran 

perusahaan. 
Program CSR cocok diterapkan dalam berbagai 

kegiatan di bidang kesehatan, penguatan ekonomi 

keluarga, bantuan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. 
Kegiatan-kegiatan ini ternyata berpengaruh terhadap 
aspek kehidupan dalam berbagai bidang seperti naiknya 

tingkat pendidikan, membaiknya kualitas sarana 
kesehatan, tersedianya lapangan kerja, munculnya sentra 
ekonomi, tersedianya infrastruktur, adanya peningkatan 

aset keluarga, adanya peningkatan pendapatan, terlihatnya 
kemampuan bekerja sama, dan terciptanya kemampuan 
memperoleh informasi dan komunikasi. 
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