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BAB IV 

PEMBAHASAN   

AKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY MITRA UMKM BINAAN PT. TELKOM    

KOTA SEMARANG 

 
Bab empat penelitian ini merupakan pembahasan terkait program 

Corporate Social Responsibility (CSR)  PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Regional IV Jateng & DIY yang dilaksanakan serta dikelola oleh unit Community 

Development Center (CDC),  yakni Program Kemitraan UMKM Binaan PT. 

Telkom. Dari hasil temuan penelitian yang telah diperoleh penulis akan dikaitkan 

dengan teori-teori kehumasan. 

 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan perusahaan berlabel 

Badan Usaha Miliki Negara bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

yang merupakan satu-satunya perusahaan milik Negara dibidang TIK. PT. 

Telkom selalu mengupayakan untuk dapat dekat dengan masyarakat baik 

lingkungan sekitar perusahaan, maka dari itu PT. Telkom melaksanakan Program 

CSR, yakni PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan 

sebuah beban atau kewajiban perusahaan BUMN untuk dilaksanakan guna 

membantu program pemerintah dalam mengembangkan sumber daya dan potensi 

masyarakat Indonesia.  

 Corporate Social Responsibility merupakan satu bentuk tindakan yang 

berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan 

ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan 

berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat 

sekitar dan masyarakat secara lebih luas. (Hadi, 2011:48).  

 Program CSR yang dilaksanakan oleh Unit CDC PT. Telkom Regional IV 

Jateng & DIY ini menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkomunikasian, pengelolaan dan evaluasi.  
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4.1 Perencanaan Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom 

 Tahap perencanaan dalam program CSR Mitra UMKM Binaan PT.Telkom 

ini berawal dari latar belakang PT. Telkom melaksanakan program CSR ini, yaitu 

berasal dari peraturan pemerintah, yaitu Menteri Negara BUMN  Nomor : PER-

05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha 

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, memiliki 

kewajiban untuk mengembangkan serta membina Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah(UMKM) serta melakukan program Bina Lingkungan. Peraturan ini 

merupakan awal dari program ini dilaksanakan, dimana peraturan ini adalah 

kewajban untuk PT. Telkom selaku perusahaan berlabel BUMN melaksanakan 

PKBL.  

 Program CSR Mitra UMKM binaan PT. Telkom merupakan program 

terencana yang melibatkan pihak internal dan external perusahaan, dimana pihak 

internal meliputi Karyawan perusahaan, Unit CDC selaku penanggung jawab, 

pelaksana dan pengelola program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom  dan 

DBS (Divisi Business Center) sebagai support dalam program CSR ini, untuk 

pihak external meliputi hubungan pemerintahan (Government Relations), bentuk 

jalinan kerjasama yang dijalin adalah koordinasi dan kolaborasi, dimana 

koordinasi merupakan pemberian data-data terkait UMKM dilingkungan sekitar 

perusahaan (Provinsi Jateng & DIY), pemetaan terhadap umkm mana saja yang 

memiliki potensi dan ingin dibina, sedangkan kolaborasi merupakan kegiatan 

pameran-pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi, 

dimana Mitra UMKM binaan PT. Telkom diundang turut hadir dalam pameran-

pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah.    

 Menurut Wibisono (2007:122), Perencanaan merupakan pedoman dan 

panduan dalam pengelolaan kegiatan social kemasyarakatan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan 

keseragamaan pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna 

tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien. Program CSR 
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membutuhkan perumusan yang jelas, baik materi, strategi, target pelaksanaan 

program CSR Mitra UMKM binaan PT. Telkom.  

 Dalam tahap perencanaan ini, Unit CDC Regional IV Jateng & DIY PT. 

Telkom memberikan pembekalan materi terlebih dahulu terhadap anggota unit 

CDC terkait program kemitraan UMKM ini, dimana materi terebut berupa 

prosedur kerjasama program kemitraan, alur peminjmana modal mitra UMKM, 

penetapan tujuan dan target atau sasaran dalam program CSR mitra UMKM binaa 

PT. Telkom. 

 Tujuan dari pelaksanaan Program CSR Mitra UMKM PT. Telkom ini 

yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang internet, dimana PT. 

Telkom merupakan satu-satunya Perusahaan Milik Negara dibidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki harapan terhadap masyarakat 

untuk dapat “melek digital” dan terutama untuk UMKM yang dibina oleh Telkom 

agar dapat memanfaatkan internet dalam setiap kegiatan usahanya. 

 Target atau sasaran  yang ditetapkan oleh PT. Telkom Regional IV Jateng 

& DIY melalui Unit CDC dalam Program CSR Mitra UMKM binaan PT. Telkom 

yaitu UMKM dalam bidang Perdagangan, industri, pertanian, peternakan, 

pertanian, dimana bidang perdagangan merupakan usaha yang sedang 

berkembangnya di provinsi Jateng dan DIY, termasuk Kota Semarang.    

4.2 Pengorganisasian Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom 

Unit Community Development Center merupakan unit yang melaksanakan 

serta mengelola Program CSR Mitra UMKM Binaan PT Telkom. Dalam 

mengelola program CSR ini, unit CDC tidaklah sendirian. Namun di support oleh 

DBS (Divisi Business Center) PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY dimana 

pihak DBS membantu pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan), seperti contohnya yaitu aplikasi smartbisnis.id, dimana DBS 

membantu mensosialisasikan terhadap cara menggunakan smartbisnis.id untuk 

para mitra binaan. Smartbisnis.id merupakan sebuah website yang digunakan oleh 

para mitra binaan untuk pembayaran secara online, yaitu menggunakan fitur 
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digital payment dimana para mitra binaan diberikan kemudahan dalam proses 

angsuran pinjaman modal. Selain itu, para calon mitra binaan dapat mengajukan 

proposal mitra binaan kepada pihak Telkom melalui website smartbisnis.id serta 

mitra binaan mendapatkan informasi terkini terkait kemitraan, seperti pelatihan 

dan pameran-pameran yang diselenggarakan. 

Implementasi program CSR sangat tergantung dari dana yang disediakan 

oleh perusahaan. Program yang sangat bagus tidak akan ada artinya jika tidak 

didukung oleh pendanaan yang memadai. (Wibisono, 2007:137). Sumber dana 

yang diperoleh dalam melaksanakan program CSR Mitra UMKM binaan PT. 

Telkom ini yakni dari penyisihan laba 1-3% setiap tahunnya, namun dimulai 

tahun 2015 Program CSR ini sudah memiliki anggaran dana khusus program CSR 

Mitra UMKM binaan PT. Telkom yang merupakan langkah nyata keseriusan 

Telkom terhadap program CSR ini, dengan saluran dana sebesar 19,243 Milyar 

Rupiah untuk Regional IV Jateng & DIY memiliki mitra binaan sebanyak 541 

UMKM termasuk kota Semarang sebanyak 387 Mitra Binaan. 

 Program CSR mitra UMKM binaan PT. Telkom ini tidak hanya 

menawarkan pinjaman modal yang rutin saja, melainkan adanya pembinaan. 

Dimana pembinaan tersebut berupa sarasehan, pelatihan serta pameran. Sarasehan 

merupakan ajang dimana para mitra binaan dengan unit CDC bertemu dan 

mencari solusi untuk setiap masalah yang dimiliki oleh mitra binaan, selain itu 

juga adanya kegiatan monitoring usaha mitra binaan dalam sarasehan ini. 

Pelatihan merupakan seminar dan workshop untuk para mitra binaan, dimana 

pelatihan tersebut terdiri dari e-commerce, kewirausahaan, spiritual entrepreneur 

dan sharing session kemudian, bentuk pembinaan lainnya yakni pameran.  

Pameran merupakan wadah untuk para mitra binaan UMKM untuk 

mempromosikan produknya kepada para pengunjung pameran. Dalam pembinaan 

pameran  ini, mitra binaan diundang oleh pihak external perusahaan, yakni 

pemerintah melalui Dinas Koperasi yang selalu mengadakan pameran guna 

meningkatkan kepercayaan diri para mitra umkm dalam mempromosikan produk-

produk unggulannya. Selain mempromosikan produk-produk unggulan mitra 
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binaan, adapun memperluas jaringan usaha mitra binaan dalam setiap pameran 

yang diselenggarakan, baik dari pihak external, maupun dari Telkom sendiri yang 

menyelenggarakan pameran yang notabene merupakan pihak internal. Dari setiap 

pameran yang diselenggarakan baik dari pihak Telkom ataupun pemerintah,  

Telkom melalui unit CDC membiayai segala keperluan mitra binaan yang 

di undang dalam pameran tersebut, seperti biaya transport, sewa tenda dan lain-

lain. Sebelum diundang dalam pameran manapun, Unit CDC akan melakukan 

penyeleksian mitra binaan saja yang dapat join dalam pameran tersebut, 

penyeleksian tersebut tergantung dari tema pameran, jika pameran tersebut 

merupakan pameran yang mengundang UMKM yang menghasilkan kain tenun 

dan tekstil, maka CDC akan menyeleksi mitra binaan mana saja yang akan 

diundang serta dilihat dari aktifnya mitra UMKM tersebut apakah lancar dalam 

angsuran serta rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Telkom. 
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Gambar 4.1 Pembinaan Kegiatan UMKM dalam Program Kemitraan PT. 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk Regional IV Jateng & DIY 
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Tabel 4.1 Keterangan Kegiatan Pembinaan UMKM dalam Program Kemitraan 

PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY 

 

  

Pembinaan Kegiatan Keterangan 

Sarasehan 

• Sharing antar mitra binaan 

• Monitoring usaha para mitra binaan  

Ajang silahturahmi para mitra 

binaan dan monitoring yang 

dilakukan oleh pihak CDC 

Pelatihan 

E-commerce 

Mempromosikan produk-produk usaha 

para mitra binaan melalui Social Media 

dan belanja.com 

Seminar yang diselenggarakan 

oleh DBS agar para mitra 

mengenal tentang TIK dan Social 

Media 

Kewirausahaan 
Workshop cara membuat packaging 

produk menarik para mitra binaan 

Workshop menambah wawasan 

dan skill dalam packaging, 

memberi label dan izin depkes 

Spiritual 

Entrepreneur 
Motivasi kewirausahaan 

Para mitra binaan diberikan 

motivasi agar dapat giat dan 

berkembang usahanya 

Sharing Session Sharing usaha-usaha antar mitra binaan 

Mengajak para mitra binaan untuk 

berkumpul menceritakan keluh 

kesah dalam melaksanakan usaha  

Pameran 

• Mempromosikan produk usaha mitra 

binaan  

• Memperluas jaringan usaha mitra 

binaan 

Pameran yang dilaksanakan di 

taraf Internasional (JCC), oleh 

pemerintah seperti Dinas Koperasi 

dan lokal (Kantor PT. Telkom 

Regional IV Jateng & DIY) 
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4.3 Pengkomunikasian Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom 

Proses komunikasi yang terjalin antara Telkom melalui unit CDC dengan 

Mitra binaan dalam program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom terjalin 

secara kondusif dan memiliki timbal balik (feedback). Bukti nyata bahwa adanya 

feedback serta kondusif dapat dilihat dari salah satu kegiatan dalam program CSR 

mitra UMKM binaan PT. Telkom, yaitu sarasehan. Sarasehan merupakan agenda 

dimana mitra binaan dan pihak Telkom melalui unit CDC bertemu, mereka(mitra 

binaan dan unit CDC) membahas terkait masalah-masalah yang dialami mitra 

binaan saat melaksanakan usahanya. Kemudian unit CDC selaku problem solver 

dalam masalah ini. Seperti yang dikatakan Agus Suko, salah satu informan 

internal perusahaan, masalah-masalah yang biasa dialami mitra binaan yakni 

angsuran macet dan meminta untuk perpanjang durasi angsuran. Tak hanya itu, 

sarasehan merupakan wadah untuk para mitra binaan dapat berkumpul dan saling 

mengenal satu sama lain, serta dapat saling bertukar informasi dan sharing 

pengalaman apa saja dan keluh kesah  yang dialami salama menjadi mitra binaan.    

 Komunikasi yang terjalin tersebut sesuai dengan model komunikasi 

transaksional yang dikemukakan oleh Barnlund (1970), dimana menggambarkan 

pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam 

sebuah episode komunikasi. Dalam model ini, jalinan komunikasi bersifat positif, 

yakni kooperatif. 
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Gambar 4.2 Model Komunikasi Transaksional (Barnlund, 1970)  

 Dalam Program CSR Mitra UMKM binaan PT. Telkom ini, para mitra 

binaan dapat mendatangi secara langsung ke kantor PT. Telkom Regional IV 

Jateng & DIY di Jalan Pahlawan No. 10, Kota Semarang perihal informasi-

informasi terkait pembinaan ataupun angsuran pinjaman, selain itu, para mitra 

binaan juga dapat mengakses website smartbisnis.id untuk informasi-informasi 

terkait kemitraan, seperti info peluang usaha, pameran, solusi bisnis, tips-tips 

kewirausahaan dan untuk para calon mitraan dapat apply proposal program 

kemitraan UMKM di website smartbisnis.id. Agar  mudah menjangkau para mitra 

binaan, Unit CDC baik Manager ataupun staff memberikan nomor pribadi dan 

nomor whatsapp agar para mitra binaan dapat menghubungi secara langsung 

pihak unit CDC dan lebih intens dalam menjalin komunikasi, serta dari unit CDC-

pun dapat lebih mudah untuk mengetahui situasi dan kondisi yang dialami oleh 

para mitra binaan.     

 Seperti penjelasan diatas, bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam 

program CSR mitra UMKM binaan PT. Telkom termasuk proses komunikasi 

primer dan sekunder (Effendy, 2009:9-16). Proses komunikasi primer adalah 

proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer 

dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan 
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komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak digunakan 

dalam komuniasi adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu 

menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Apakah itu berbentuk ide, 

informasi atau opini; baik mengenai hal yang konkret maupun abstrak, bukan saja 

tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, melainkan juga pada 

waktu yang lalu dan masa yang akan datang. Hal ini dapat dibuktikan dari 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Telkom dalam Program CSR ini, yaitu 

para mitra binaan dapat datang secara langsung ke Kantor Telkom Regional IV 

Jateng & DIY untuk mendapatkan informasi-informasi terkait program kemitraan 

ataupun ingin “curhat” terkait usahanya para mitra binaan. Kemudian, proses 

komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang ekpada 

orang lain dengan menggunakan alat atau saran sebagai media kedua setelah 

memakai labang sebagai media pertama. Hal ini dapat dibuktikan melalui jalinan 

komunikasi jarak jauh antara Telkom dengan para mitra binaan melalui whatsapp 

para staff unit CDC serta mengakses website smartbisnis.id untuk mengetahui 

seputar program kemitraan. 

 

4.4 Pengelolaan Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom 

 Pelaksanaan serta pengeolaan Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. 

Telkom memiliki alur sendiri, yakni alur proses penyaluran program kemitraan. 

Alur memiliki tahap-tahap sebagai berikut: 

• Pengajuan Proposal 

Mengajukan proposal permohonan bantuan pinjaman (formulir) yang 

memuat: 

a) Data pribadi sesuai KTP 

b) Data usaha (Bentuk Usaha, alamat usaha lengkap, riwayat 

mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja) 

c) Data keuangan meliputi Laporan Keuangan/Catatan Keuangan 3 

bulan terakhir, rencana penggunaan dana pinjaman 
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d) Melampirkan Foto Copy KTP atau identitas lainnya, Foto Copty 

Kartu Keluarga, gambar denah lokasi usaha, serta surat pernyataan 

tidak sedang mendapatkan pinjaman dari BUMN/perusahaan lain 

Proposal dapat diajukan melalui website smartbisnis.id ataupun datang 

langsung ke PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY 

• Seleksi Administratif 

Tahap ini dilakukan oleh pihak Telkom dengan melihat formulir yang 

masuk beserta persyaratan surat-surat usaha maupun pribadi. 

 
• Survey 

Pihak CDC akan melakukan survey ke lapangan (tempat usaha calon mitra 

binaan) dengan mengajukan pertanyaan kepada calon mitra binaan 

maupun orang-orang yang berada di lingkungan calon mitra binaan, selain 

itu pihak CDC juga mengisi form analisa hasil survey yang berisikan 

kebenaran data baik data perusahaan maupun data pribadi 

 
• Wawancara  

Wawancara dilakukan secara empat mata dengan calon mitra binaan 

dengan pihak CDC di kantor Telkom Regional IV Jateng & DIY untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai perilaku maupun usaha calon mitra 

binaan. Setelah wawancara ini, para staff CDC akan melakukan rapat 

untuk menentukan calon mitra binaan tersebut layak untuk dibina atau 

tidak. 

 
• Perjanjian dan Pencairan Dana 

Tahap terakhir merupakan tahap pencairan dana yang diawali dengan 

perjanjian kontrak serta pembekalan kepada seluruh calon mitra binaan 

apabila calon mitra binaan tersebut dinyatakan berhak untuk dibina. 

Pencairan dana ini dilakukan via transfer melalui Bank. Bantuan pinjaman 

dana yang diberikan oleh Telkom ini dapat digunakan sebagai modal 
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kerja, pembelian barang modal (aktiva tetap produktif), ataupun pinjaman 

khusus bersifat jangka pendek. 

Gambar 4.2 Alur Proses Penyaluran Program Kemitraan 

Penjelasan alur proses penyaluran program kemitraan termasuk pengelolaan Self 

Managing. Self Managing, artinya perusahaan melaksanakan sendiri kegiatan-

kegiatan CSR-nya dengan menugaskan beberapa karyawannya untuk menangani 

program CSR. (Wibisono, 2007:139). Dalam program CSR ini menganut pola 

keterlibatan secara langsung, dimana perusahaan membentuk sendiri unit 

pengelola pada struktur perusahaan. Dalam hal ini, PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk mulai tahun 2003 sudah membentuk Unit tersendiri, unit tersebut 

Community Development Center selaku pelaksana dan pengelola Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pengelolaan self managing ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan (Wibisono, 2007:140-141) sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan pola pengelolaaan Self Managing 

Kelebihan Kekurangan 

• Pelaksanaan kegiatan lebih 

sesuai dengan maksud dan 

tujuan perusahaan 

• Lebih mudah dikontrol dan 

dimonitor oleh perusahaan 

• Lebih efisien untuk 

kegiatan yang bersifat 

jangka pendek 

• Perusahaan dapat belajar 

langsung merancang 

program CSR 

• Umumnya keterampilan karyawan perusahaan 

masih kurang 

• Untuk kegiatan yang berjangka panjag, 

misalnya kegiatan Community Development 

membutuhkan sumber daya khusus dengan 

jumlah yang cukup. Karena program CD 

bukanlah suatu potre kegiatan atau aktivitas 

yang berlangsung hanya pada saat itu saja, 

namun membutuhkan satu proses panjang 

SDM yang mempunyai kapasitas yang 

memadai dan professional menangani program 
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ini 

• Berpotensi untuk membengkaknya anggaran, 

karena kegiatan CD sering tidak jelas batasan-

batasannya maka biaya dari program CD 

terkadang sulit untuk dirediksi. Belum lagi 

untuk kegiatan yang bersifat trial dan error 

 

4.5 Evaluasi Program CSR Mitra UMKM Binaan PT. Telkom 

 Evaluasi merupakan tahap dimana program sudah di implementasikan. 

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke 

waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR (Wibisono, 

2007:124). Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan unit CDC dalam Program CSR 

Mitra UMKM Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY dari segi 

administrasi, yaitu kolektabilitas dan tingkatan penyaluran dana untuk para mitra 

binaan. Evaluasi ini melalui beberapa tahap sebagai berikut : 

• Rescheduling 

Tahap dimana para mitra binaan yang memiliki kualitas pinjaman yang 

kurang lancar atau pinjaman macet, maka unit CDC akan melakukan 

tahap Rescheduling yang berarti penjadwalan ulang angsuran pinjaman. 

 

• Reconditioning 

Para Mitra binaan jika masih belum sanggup atau masih kesulitan dalam 

mengangsur, maka akan di Reconditioning yang merupakan 

menyesuaikan persyaratan dengan Mitra Binaan yang dirasa kesulitan 

dalam mengangsur pinjaman modal, dimana menyesuaikan situasi dan 

kondisi mitra binaan tersebut. 
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• Piutang Bermasalah 

Apabila sudah melakukan tahap Rescheduling dan Reconditioning namun 

masih kesulitan dalam mengangsur, maka usaha atau mitra binaan 

tersebut dikategorikan sebagai mitra binaan yang bermasalah (Piutang 

Bermasalah) 

 

 Evaluasi yang melalui tahap Rescheduling, reconditioning dan Piutang 

Bermasalah dari segi administrasi, yakni tingkat penyaluran dan kolektabilitias 

termasuk cara untuk mengukur keberhasilan Program CSR Mitra UMKM Binaan 

PT. Telkom, menurut Wibisono dalam buku Membedah konsep & Aplikasi CSR, 

cara pengukuran keberhasilan yang diterapkan dalam Program CSR Mitra 

UMKM Binaan PT. Telkom ini termasuk dalam Indikator internal sebagai 

berikut: 

• Inidkator Internal 

1. Ukuran Primer/Kualitatif (M-A-O terpadu) 

- Minimize 

Meminimalkan perselisihan/konflik/potensi konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat dengan harapan 

terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif 

 

- Asset 

Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/pimpinan 

perusahaan, karyawan, pabrik dan fasilitas pendukungnya 

terjaga dan terpelihara dengan aman 

 

- Operational 

seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar 

 

2. Ukuran Sekunder 

- Tingkat penyaluran dan koletibilitas 
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- Tingkat compliance pada aturan yang berlaku (Wibisono, 

2007:145) 

 Selain dari segi administrasi, evaluasi dalam program CSR ini yaitu dari 

Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti yang dikatakan oleh Suripto, Staff CDC 

Regional IV Jateng & DIY selaku informan internal mengatakan bahwa 

kurangnya SDM dalam melaksanakan dan mengelola program CSR Mitra 

UMKM Binaan Telkom ini, contohnya kurangnya pemerataan karyawan 

pengelola dan pelaksana yaitu Unit CDC di Regional IV Jateng & DIY, Suripto 

menganggap bahwa kurangnya SDM, karena PT. Telkom Regional IV Jateng & 

DIY memiliki 7 witel(wilayah telekomunikasi), diantaranya Witel Semarang, 

Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Purwokerto, Kudus dan Magelang. Kurangnya 

SDM merupakan salah satu kekurangan dari pola pengelolaan Program CSR ini 

yang menganut pola self managing, dimana Program CSR ini dilaksanakan dan 

dikelola oleh Perusahaan itu sendiri tanpa pihak ketiga. 

 Dampak dari kurangnya SDM dalam mengelola program CSR Mitra 

UMKM Binaan PT. Telkom dirasakan oleh Mitra Binaan, salah satunya Dwini 

Lestariningtyas, Mitra binaan selaku informan eksternal. Dwini mengatakan 

bahwa dirinya sudah bergabung menjadi Mitra Binaan PT. Telkom sejak 12 tahun 

yang lalu, namun terakhir diundang dalam kegiatan pameran yaitu di JCC, 3 tahun 

lalu. Semenjak saat itu, Dwini tidak diundang ataupun mengikuti aktivitas 

pembinaan dikarenakan tidak ada informasi lebih lanjut terhadap aktivitas tersebut 

oleh PT. Telkom. Kegiatan yang dilaksanakan program kemitraan antara Dwini 

dengan PT. Telkom hanya sebatas angsuran pinjaman modal saja terhitung dari 

tahun 2014.  


