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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah restoran Kampung Laut Semarang. Lokasi 

penelitian berada di kawasan kompleks Puri Maerokoco Semarang. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 

Data primer akan berasal dari pihak – pihak terkait desain program CSR ini 

yaitu pengambil keputusan di Kampung Laut (owner), kepala paguyuban 

nelayan Tambak Mas (daerah Tawang Rajek Wesi, Kelurahan Tawang Mas), 

anggota paguyuban nelayan Tambak Mas, dan pengelola Taman Mini Puri 

Maerokoco Semarang (pihak PRPP).  

 

3.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Tabel 3.1 berikut adalah teknik pengumpulan data yang dibutuhkan 

dalam melakukan desain CSR Kampung Laut: 
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Tabel 3.1 

Alat Pengumpulan Data 

Jenis Data Sumber Data Data yang Diperlukan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Data Primer Owner 

Kampung 

Laut 

a. Kondisi Eksisting 

Kampung Laut 

b.Rancangan Struktur 

Organisasi menurut 

Kampung Laut 

c. Rancangan jumlah 

kompensasi yang 

dianggarkan. 

d.Kebutuhan Bahan Baku 

(jenis, jumlah sayuran dan 

ikan) 

e. Penghematan biaya bahan 

baku yang ingin dicapai 

f. Tingkat IRR yang 

diinginkan 

Wawancara 

Data Primer Kepala 

Persediaan 

Kampung 

Laut 

a. Proses pengelolaan 

persediaan dari pembelian 

hingga akan diproses 

b.Permasalahan dalam 

mengelola persediaan dan 

solusi yang pernah 

dilakukan 

Wawancara 

Data Primer Kepala 

Paguyuban 

Tambak Mas 

a. Latar belakang / sejarah 

paguyuban 

b.Permasalahan yang sering 

dihadapi 

c. Pendapat dan harapan jika 

Kampung Laut 

memberikan program 

FRIENDLY Aquaphonics 

d.Jumlah anggota kelompok 

e. Rata – rata pendapatan 

eksisting 

Wawancara 

Data Primer Anggota 

Paguyuban 

Tambak Mas 

a. Permasalahan yang 

dihadapi 

b.Kebutuhan saat ini 

Focus Group 

Discussion 

(FGD) 
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Jenis Data Sumber Data Data yang Diperlukan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

c. Tanggapan paguyuban 

terhadap program 

FRIENDLY Akuaponik 

(sistem kerjasama yang 

diinginkan) 

Data Primer Pengelola 

Taman Mini 

Jawa Tengah 

(TMJT) 

a. Kebutuhan TMJT 

b.Tanggapan pihak pengelola 

TMJT jika akuaponik ini 

dilaksanakan dengan 

menggandeng sebagai 

mitra. 

Wawancara 

Data Primer Staf Pengajar 

Sekolah, 

beberapa 

konsumen, 

beberapa 

warga 

perumahan di 

sekitar 

Kampung 

Laut 

Minat atas program 

akuaponik 

Wawancara 

Data Primer Rumah makan 

di sekitar 

Paguyuban 

Tambak Mas 

dan pedagang 

yang 

membutuhkan 

kangkung 

Jumlah kebutuhan 

kangkung 

Wawancara 

*(alat pengumpulan data berada di Lampiran 2) 
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3.4. Analisis Data dan Langkah Penelitian 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif 

kualitatif terkait rancangan desain manajemen CSR mengenai kebijakan, 

strategi, linkage stakeholder dan pemetaan wilayah, rencana operasional, 

rencana pemasaran,  rencana struktur, rencana SDM, serta rencana keuangan 

yang dapat didefinisikan melalui langkah – langkah penelitan sebagai berikut: 

1. Menetapkan Kebijakan CSR 

Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan 

kebijakan CSR bagi Kampung Laut. Kebijakan CSR adalah pedoman 

umum yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas 

CSR. Kebijakan disini dilakukan untuk menetapkan posisi CSR perusahaan 

yakni CSR akan didudukkan sebagai investasi sosial perusahaan 

(memperoleh nilai tambah secara ekonomi di masa yang akan datang), 

CSR didudukkan sebagai strategi bisnis perusahaan (memiliki daya saing), 

CSR didudukkan sebagai upaya untuk memperoleh licence to operate 

(membangun image), atau CSR didudukkan sebagai bagian dari risk 

management (menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar). 

Langkah yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi model aktivitas 

CSR yang akan dilakukan melalui pendekatan mekanisme akuaponik, 

melihat kondisi eksisting perusahaan dan pihak yang akan dijadikan mitra 

sehingga kebutuhan dan permasalahan dapat diidentifikasi, dan kemudian 
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menentukan kebijakan mana yang paling tepat untuk Kampung Laut atas 

aktivitas CSR FRIENDLY Aquaphonics: Apakah ditujukan untuk 

memperoleh nilai tambah secara ekonomi di masa yang akan datang? Atau 

untuk membangun daya saing dengan pesaingnya? Atau, apakah untuk 

membangun image yang baik? Atau, untuk memberikan dampak positif 

bagi masyarakat sekitar?. Penentuan kebijakan dapat digambarkan pada 

Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1. Langkah Perumusan Kebijakan 

2. Menetapkan Strategi CSR 

Langkah kedua dalam rancang bangun CSR adalah menetapkan 

strategi CSR. Penetapan strategi dalam implementasi CSR merupakan 

sarana untuk merencanakan operasional kegiatan CSR. Penetapan strategi 

akan dilakukan dengan menyesuaikan penentuan kebijakan CSR dan 

kondisi eksisting Kampung Laut dan partner. Sehingga nantinya strategi 

dapat ditentukan apakah akan menggunakan CSR sebagai strategi Public 

Relation, Strategi Defensif, atau Community Development.  Jika akan 
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diletakkan sebagai sebuah promosi dan membangun citra, strategi yang 

akan dipilih adalah public relation. Jika untuk mengatasi komplain dari 

stakeholder, strateginya adalah strategi defensif. Jika, untuk memajukan 

perekonomian masyarakat maka strategi yang digunakan adalah community 

development. Pada dasarnya untuk strategi community development akan 

terbagi menjadi tiga yaitu:  dengan menyumbangkan sesuatu (community 

relations), dengan memenuhi kepentingan masyarakat (community service), 

atau dengan memperlakukan masyarakat sebagai mitra (community 

empowering). Penentuan strategi akan disesuaikan dengan model kegiatan 

FRIENDLY Aquaphonics. Gambar 3.2 berikut ini akan memberikan 

penggambaran mengenai langkah dalam merumuskan strategi CSR: 

 
Gambar 3.2. Langkah Perumusan Strategi CSR  
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3. Proses Rancang Bangun CSR 

Langkah ketiga adalah Proses Rancang Bangun CSR dilakukan, 

yaitu dengan merumuskan rancangan struktur organisasi, rancangan 

penyediaan SDM, rancangan program operasional, rancangan linkage 

stakeholder dan pemetaan wilayah, serta penentuan dana. Pada tahap 

kelima ini, tentunya setiap hal yang dirumuskan dapat menunjang 

kebijakan dan strategi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah penjelasan 

masing – masing aspek: 

a. Rancangan Linkage Stakeholder dan Pemetaan Wilayah 

Linkage stakeholder dan pemetaan wilayah adalah 

membangun jejaring dan kedekatan dengan stakeholder untuk 

menentukan wilayah pelaksanaan.  Linkage stakeholder dilakukan 

dengan melakukan pendekatan kepada pihak – pihak kepentingan yang 

mempengaruhi keberlanjutan bisnis Kampung Laut dimasa yang akan 

datang yang tercantum pada kondisi eksisting perusahaan pada hasil 

preliminary research (SWOT) yaitu pemerintah dan masyarakat 

(Gambar 3.3 adalah penggambaran tahapan yang akan dilakukan). 

Melalui linkage stakeholder, penetapan wilayah program dapat 

dilakukan. Linkage stakeholder akan dilakukan kepada pimpinan 

masyarakat (Kepala Paguyuban Tambak Mas) dan dengan pemerintah 

yang berhimpit secara langsung dengan Kampung Laut yaitu pengelola 

Taman Mini Jawa Tengah (TMJT) Semarang terkait: 
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i. Masyarakat sekitar (nelayan Tambak mas) 

Dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala 

paguyuban Tambak Mas terkait: Latar Belakang/sejarah paguyuban, 

jumlah anggota kelompok, rata – rata pendapatan, dan kebutuhan 

saat ini. 

Selain dilakukan wawancara, juga akan dilakukan focus 

group discussion (FGD) dengan paguyuban nelayan Tambak Mas 

untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi saat ini, apa yang 

dibutuhkan anggota paguyuban saat ini, serta upaya dan mekanisme 

kerja seperti apa yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan aktivitas 

CSR FRIENDLY Aquaphonics. 

ii. Pemerintah 

Lokasi Kampung Laut adalah sekompleks dengan Taman 

Mini Maerokoco Semarang, sehingga kerjasama CSR dapat 

dilakukan juga dengan menggandeng pemerintah. Linkage 

stakeholder khususnya pada pemerintah dilakukan dengan 

wawancara kepada kepala PRPP (Pusat Rekreasi Promosi dan 

Pembangunan) terkait permasalahan yang saat ini dihadapi dan 

pendapat ketika akan dilakukan kerjasama dengan Kampung Laut 

terhadap aktivitas CSR melalui akuaponik.  
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Gambar 3.3. Langkah Linkage Stakeholder dan Pemetaan Wilayah 

b. Rencana Program Operasional 

Menurut Wibisono (2007) dalam Hadi (2011:132), CSR 

perusahaan dihadapkan pada kerangka orientasi yang meliputi: berbasis 

sumber daya lokal, berbasis pada pemberdayaan masyarakat, 

mengutamakan program berkelanjutan, linked dengan core business 

perusahaan, dan fokus pada bidang prioritas (bidang ekonomi, sosial, 

dan lingkungan). Rancangan program operasional akan terkait 

bagaimana langkah – langkah yang dapat ditetapkan oleh Kampung 

Laut ketika nantinya aktivitas CSR dilakukan. Adapun hal yang 

diperlukan dalam rancangan operasional CSR adalah terkait pola 

kemitraan yang akan dibangun dan kebutuhan bahan baku di Kampung 

Laut sehingga langkah – langkah dalam operasional aktivitas CSR 

dapat dirumuskan. Untuk merumuskan pola kemitraan dapat dilakukan 
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dengan melihat kondisi eksisting Kampung Laut dan partner serta 

kebijakan dan strategi yang telah ditentukan yakni pola kemitraan apa 

yang paling sesuai. Menurut Wibisono (2007:104) terdapat tiga pola 

kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yaitu pola kemitraan 

kontra produktif (kemitraan hanya berjalan sesuai target perusahaan 

sendiri, masyarakat tidak memiliki akses apapun pada perusahaan), 

pola kemitraan semi produktif (kerjasama terjadi dengan 

mengedepankan kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan 

bersama), dan pola kemitraan produktif (kemitraan yang saling 

menguntungkan dan bersama – sama aktif dalam melaksanakan 

kegiatan). Selain itu terdapat pula pola CSR antara perusahaan dan 

pemerintah menurut Wibisono (2007:110) yaitu menempatkan 

pemerintah sebagai pemberi mandat (kinerja bisnis setelah aktivitas 

CSR mampu memenuhi peraturan), sebagai fasilitator (aktivitas CSR 

dapat didukung oleh pemerintah dengan adanya suasana yang kondusif 

bahkan adanya insentif bagi perusahaan), sebagai kemitraan 

(perusahaan, pemerintah, dan masyarakat bersama – sama membangun 

kondisi sosial dan lingkungan, pemerintah juga sebagai partisipan 

ataupun fasilitator), serta sebagai pendukung atau endorsing 

(perusahaan memperoleh dukungan politik, dukungan kebijakan, dll). 

Hal tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.4 sebagai berikut: 
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Gambar 3.4. Langkah Perumusan Rancangan Operasional CSR 

Setelah pola kemitraan ditentukan, diperlukan pembahasan 

mengenai perencanaan operasional dari aktivitas CSR dari sudut 

pandang business plan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah 

lokasi dan fasilitas, perencanaan produksi, peralatan dan teknologi 

(Abrams, 2005: 79), dan  penentuan anggaran produksi (Solihin, 2007).  

c. Rencana Pemasaran 

Terdapat beberapa macam saluran komunikasi CSR 

(Rusdianto, 2013:57) yaitu dapat melalui sustainable reporting, 

majalah internal (dikomunikasikan secara internal di perusahaan baik 

karyawan yang ada ataupun sudah pensiun), dan media masa (majalah, 
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surat kabar, televisi, radio, dll). Selain itu, menurut Abrams (2008:64) 

terdapat media lain yang dapat dipergunakan yaitu melalui website 

perusahaan, brosur, iklan internet, dan lain – lain. Pada langkah ini, 

rencana pemasaran dilakukan dengan merumuskan pesan singkat apa 

yang bisa disampaikan, penentuan sarana pemasaran, strategi 

pemasaran, dan siapa yang mengkomunikasikan.  

d. Rencana Struktur Organisasi 

Penyediaan struktur organisasi adalah sebuah susunan 

organisasi yang nantinya akan mengelola aktivitas CSR. Perancangan 

struktur organisasi dapat dilakukan dengan menempatkan aktivitas CSR 

pada posisi struktur yang strategis dalam perusahaan yaitu akan 

diletakkan pada bagian divisi lain atau pada divisi baru. Penetapan 

strategi ini dilakukan dengan melakukan wawancara yaitu jika 

Kampung Laut memiliki aktivitas CSR: apakah akan diletakkan pada 

bagian dari suatu divisi? Atau diletakkan pada divisi baru? Jika pada 

divisi baru, akankah diletakkan pada posisi middle level (setara dengan 

divisi lain) atau top level. Gambar 3.5 berikut ini adalah skema dalam 

menentukan perumusan struktur organisasi CSR: 
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Gambar 3.5. Langkah Perumusan Struktur CSR 

Penentuan bentuk struktur akan dilanjutkan dengan penjelasan 

mengenai job description dan job specification pada individu yang 

menduduki posisi dalam struktur yang ditentukan. 

e. Rancangan Penyediaan SDM 

SDM adalah aktor utama dalam pencapaian tujuan (Wibisono, 

2007:129). Menurut Hadi (2011:137), penyediaan sumberdaya manusia 

penting karena terkait dengan pengelolaan CSR baik itu dalam hal 

pengukuran efektivitas, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan 

kegiatan yang selanjutnya terkait dengan pendanaan. Adapun beberapa 

hal yang diperlukan dalam rancangan SDM dalam business plan yang 

dapat digunakan dalam rancangan SDM di rancang bangun CSR, yaitu 

pada Tabel 3.2 sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Aspek dalam Rancangan SDM 

Rancangan SDM Aspek yang Diperlukan 

Perencanaan Karyawan 

(mekanisme kebijakan 

perekrutan) 

Bagaimana rekrutmen 

dilaksanakan. 

Jumlah dan Kompensasi Jumlah Karyawan: akan 

tergantung pada kebutuhan 

program operasional 

Kompensasi Karyawan: 

tergantung pada standar 

kompensasi karyawan di 

Kampung Laut. 

Produktivitas Bagaimana produktivitas 

diukur 

Pelatihan dan Pengembangan 

Karir 

Bagaimana pelatihan 

dilakukan untuk dapat 

mengembangkan aktivitas 

CSR di masa yang akan 

datang 

Performance appraisal Bagaimana pengukuran 

kinerja dilakukan 

 

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dilakukan adalah 

dengan merencanakan mengenai perencanaan karyawan, jumlah dan 

kompensasi, proses rekrutmen, produktivitas, pelatihan pengembangan 

karier, dan performace appraisal. Aspek kompensasi ditentukan 

dengan melakukan wawancara kepada owner Kampung Laut.  
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f. Rancangan dan Analisis Aspek Keuangan 

Penentuan dana disini akan terkait dengan sumber dana, 

anggaran dana, serta efisiensi yang diperoleh ketika aktivitas CSR 

dilakukan. Sumber dana dan anggaran dana yang digunakan dilakukan 

dengan memprediksi berapa biaya yang dibutuhkan Kampung Laut 

untuk membangun CSR FRIENDLY Aquaphonics dan darimana 

sumber dana berasal (apakah hanya dari Kampung Laut? Atau pihak 

lain? Dan bagaimana struktur pengelolaannya?). 

Manfaat finansial dan nonfinansial juga akan dibahas pada 

aspek ini. Dari sisi efisiensi secara finansial dapat dianalisis dari sudut 

pandang Kampung Laut dan Masyarakat. Dari sudut Kampung Laut 

dilakukan dengan melakukan estimasi kebutuhan dana, melakukan 

forecast pada cashflow (estimasi arus kas masuk adalah biaya bahan 

baku yang dihemat sesudah CSR dilakukan), NPV (Net Present Value) 

dengan kategori NPV > 0, IRR (Internal Rate of Return) dengan 

kategori IRR > tingkat suku bunga kredit rata-rata serta payback period 

(jumlah investasi dibagi cash in). Demikian pula bagi masyarakat akan 

dilakukan estimasi jumlah pendapatan tambahan masyarakat dengan 

memperhitungkan investasi yang dibutuhkan serta analisis terhadap 

cash flow, payback period, NPV, dan IRR. Sedangkan dari pihak TMJT 

(Taman Mini Jawa Tengah) sebagai penyedia lahan akan dilakukan 

analisis yang berbasis pada estimasi peningkatan pengunjung setelah 
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FRIENDLY Aquaphonics ini dijalankan. Secara non finansial akan 

dibahas manfaat-manfaat yang diperoleh secara non finansial bagi 

Kampung Laut dan pihak – pihak yang terlibat dalam program CSR.  

Langkah – langkah perancangan dan analisis aspek keuangan dapat 

digambarkan pada Gambar 3.6 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.6. Rancangan dan Analisis Aspek Keuangan 

Setiap rancangan yang dirumuskan akan menggunakan pendekatan 

skenario analogi simbiosis mutualisme pada teknologi aquaphonics yang 

berpijak pada kondisi eksisting Kampung Laut dan partner. Dengan demikian, 

program CSR dapat membangun masyarakat dan lingkungan yang 

menghasilkan manfaat secara bersama – sama seperti mekanisme sistem 

simbiosis mutualisme pada teknologi sistem Aquaphonics pada Gambar 3.7.  
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Gambar 3.7. Skenario Analogi Simbiosis Mutualisme Teknologi Aquaphonics 

Skenario analogi simbiosis mutualisme pada teknologi aquaphonics 

adalah bahwa: ikan hidup bergantung pada makanan, oksigen, dan kondisi air. 

Makanan ikan dapat diibaratkan sebagai sumber daya perusahaan, air adalah 

stakeholder, oksigen adalah economic success, dan ikan adalah perusahaan.  

Atau dengan kata lain, perusahaan hidup bergantung pada sumber daya, 

dukungan stakeholder, dan perusahaan membutuhkan kesuksesan ekonomi 

untuk tetap dapat berdiri. 

Sementara itu, ikan menghasilkan kotoran yang mengandung amoniak 

dan berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan dalam air karena amoniak ini 

akan memicu munculnya bakteri nitrosomonas dan kadar amoniak akan 

menurun yang kemudian berubah menjadi nitrit. Nitrit akan memicu 

tumbuhnya bakteri nitrobakter yang akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Pada 
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dasarnya ikan mampu bertahan dalam air yang mengandung nitrat, tetapi 

dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

kehidupan ikan dalam air. Oleh karena itu, melalui media tanam (grow bed) 

proses filtrasi dapat dilakukan sehingga kondisi air dapat kembali terjaga aman 

bagi ikan. Tanaman yang berada pada grow bed dapat menyerap dan 

mempergunakan nitrat untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan ketika 

tanaman ini bertumbuh tanaman akan menghasilkan oksigen dan tentunya 

oksigen ini akan bermanfaat kehidupannya dan bagi ikan. Hal ini dapat 

diibaratkan bahwa amonia adalah dampak sosial dan lingkungan yang 

kemudian dapat dikelola oleh Nitrosomonas (manajemen lingkungan dan sosial 

yakni mengidentifikasi kondisi sosial dan lingkungan) untuk menjadi Nitrit 

(kinerja manajemen lingkungan dan sosial mengetahui kebutuhan stakeholder). 

Dan adanya Nitrit akan memicu tumbuhnya Nitrobacter (manajemen CSR 

perusahaan dapat menentukan model aktivitas CSR) dalam air yang mampu 

mengubah Nitrit menjadi Nitrat (kinerja manajemen CSR yang mampu 

menciptakan sinergy triple bottom line yakni mampu mengubah hal yang 

negatif bagi stakeholder dan perusahaan untuk menjadi manfaat dengan 

berkontribusi pada sustainable development). Tanaman adalah adanya 

pembangunan berkelanjutan dimana tanaman ini berfungsi sebagai filter yang 

mampu menyerap dampak yang dialami oleh stakeholder dan perusahaan 

bahkan mampu menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi pertumbuhan 

tanaman (sustainable development) sendiri dan bagi perusahaan (ikan). 



69 
 

Oksigen disini adalah economic success (yang dapat berkontribusi bagi 

pertumbuhan sustainable development dan pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan (sustainable business) sehingga CSR mampu terus-menerus 

memberikan manfaat bagi perusahaan sendiri, lingkungan, serta masyarakat 

secara terus menerus. 

  


