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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Secara umum hasil penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk merancang bangun CSR Kampung Laut melalui FRIENDLY 

Aquaphonics dengan output berupa rancangan aktivitas CSR FRIENDLY 

Aquaphonics pada Lampiran 6. Proses Rancang Bagun CSR FRIENDLY 

Aquaponics.  

Tata kelola CSR FRIENDLY Aquaphonics tersebut berbasiskan pada 

analogi simbiosis mutualisme teknologi akuaponik yakni ikan hidup 

membutuhkan oksigen, makanan, dan air bersih yang akhirnya ikan ini akan 

mengeluarkan kotoran yang membuat air bersih tersebut keruh dan tercemar, 

yang jika dibiarkan begitu saja air keruh tersebut dapat menyebabkan ikan mati 

atau terganggu kesehatannya, tetapi dengan adanya bakteri – bakteri yang 

mengolahnya dan dapat dimanfaatkan oleh teknologi akuaponik untuk 

menjadikan air dalam kolam menjadi bersih melalui filter tanaman, air kembali 

menjadi bersih, dan kemudian akhirnya ikan dapat hidup sehat dalam air 

tersebut. Basis dari analogi mekanisme simbiosis mutualisme teknologi 

akuaponik inilah yang menjadi dasar perumusan – perumusan tata kelola CSR 

FRIENDLY Aquaphonics ini terbentuk, sehingga perencanaan – perencanaan 

yang dilakukan berupaya semaksimal mungkin menjadikan ancaman-ancaman 
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yang dihadapi Kampung Laut dalam beroperasi menjadi sebuah peluang dan 

kemudian menjadikan kekuatan tersendiri bagi Kampung Laut. Bahkan, bagi 

pihak – pihak yang sebelumnya diprediksi dapat mengancam keberlanjutan 

Kampung Laut di masa depan juga merasakan manfaat atas program CSR 

FRIENDLY Aquaphonics dengan menjadikan TMJT dan masyarakat paguyuban 

Tambak Mas menjadi mitra. 

Berbasiskan pada pendekatan di atas, rancang bangun CSR 

FRIENDLY Aquaphonics ini telah mampu memberikan manfaat bersama antara 

Kampung Laut dan stakeholder-nya yaitu paguyuban Tambak Mas dan TMJT. 

Manfaat yang diperoleh adalah manfaat secara financial dan non financial.  

Manfaat – manfaat tersebut meliputi: Pertama, Kampung Laut dapat 

memperoleh akses yang lebih mudah dan lebih baik dari kondisi sebelumnya 

dalam pengadaan bahan baku, penghematan bahan baku sebesar 10% senilai Rp 

276.252.000 per tahun dengan NPV sebesar 770.713.962, IRR sebesar 50,95%, 

dan payback period selama 3 tahun 4 bulan. Kedua, Kampung Laut dapat 

menciptakan inovasi baru sehingga mampu tetap bersaing di tengah munculnya 

banyak restoran di Semarang. Ketiga, Kampung Laut juga dapat menembus 

pangsa pasar baru karena kondisi Kampung Laut yang sudah cukup terkenal di 

masyarakat luar Kota Semarang dan menjadi tempat tujuan wisata kuliner di 

Semarang. Keempat, Kampung Laut dapat semakin meningkatkan brand nya di 

mata masyarakat luas. Kelima, Kampung Laut dapat memunculkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar dari sisi pengetahuan dan sisi ekonomi yakni 
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peningkatan pendapatan per orang sebesar Rp 1.500.000 kepada 96 orang 

masyarakat paguyuban Tambak Mas dengan juga memiliki aset dari teknologi 

FRIENDLY Aquaphonics sebesar 25% (dengan investasi awal sebesar 

185.886.458, NPV sebesar 25.053.437.404, IRR sebesar 911,83%, dan payback 

period selama 1,5 bulan). Keenam, Kampung Laut juga dapat menjadi 

penengah masalah perebutan tambak yang terjadi antara masyarakat dan TNI, 

Kampung Laut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan TMJT untuk berinovasi 

yakni menghadirkan pesona baru dan dapat diestimasikan peningkatan 

pengunjung sebesar 10%. Ketujuh, Kampung Laut dapat berkontribusi atas 

pendapatan kabupaten – kabupaten Jawa Tengah selaku pemilik saham TMJT 

ketika peningkatan secara finansial terjadi di TMJT. Kedelapan, Kampung Laut 

bersama TMJT dan masyarakat mampu secara bersama – sama membangun 

lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 

Kesembilan, dalam jangka panjang sustainibility Kampung Laut dapat terjamin.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya upaya mencapai manfaat – 

manfaat secara bersama diperoleh dengan menjadikan analogi mekanisme 

simbiosis mutualisme teknologi akuaponik menjadi dasar atas perencanaan 

yang dilakukan. Maka, kebijakan CSR FRIENDLY Aquaphonics menggunakan 

kebijakan Aquaphonics Mix yaitu dalam satu aktivitas CSR dapat menyatukan 

empat jenis kebijakan yaitu CSR sebagai kebijakan investasi sosial, strategi 

bisnis, licence to operate, dan juga sebagai risk management. Demikian pula, 

penentuan strategi FRIENDLY Aquaphonics yang menggunakan Aquaphonics 



177 

 

Mix Strategy yang juga menyatukan tiga jenis strategi CSR yaitu sebagai 

strategi public relation, defensive, dan community development. Berdasarkan hal 

tersebut perumusan proses rancang bangun CSR FRIENDLY Aquaphonics perlu 

mengkolaborasikan aspek – aspek yang terdapat dalam business plan kedalam 

CSR plan. 

Jika peneliti sebelumya yang terdapat pada Bab 2, Tabel 2.1 terdapat 

berbagai cara pandang dari waktu ke waktu dalam menyusun perencanaan CSR 

hingga pada konsep Wibisono (2007:126) menyusun perencanaan CSR dengan 

aspek–aspek: memilih penempatan jenis kebijakan CSR, merencanakan struktur 

organisasi, merencanakan penyediaan SDM, menentukan rencana program 

operasional, membagi wilayah, dan pengalokasian dana yang kemudian oleh 

Hadi (2011: 124) ditambahkan aspek perencanaan CSR yakni dari sisi aspek 

penentuan jenis strategi CSR setelah kebijakan ditentukan dan juga menambah 

aspek bagaimana linkage stakeholder dilakukan untuk memetakan wilayah dan 

selanjutnya oleh Valeriya (2012) memunculkan keterkaitan CSR dengan key 

stakeholder. Sementara itu, perencanaan FRIENDLY Aquaphonics ini telah 

menambahkan aspek – aspek business plan untuk masuk ke dalam perencanaan 

CSR yakni memasukkan aspek CSR ke dalam proses bisnis Kampung Laut baik 

itu dari sisi operasional, SDM, marketing, dan juga keuangan yaitu tidak hanya 

terkait pengalokasian dana melainkan juga perumusan bagaimana estimasi 

dampak secara finansial – dan non finansial dapat juga dilakukan. Dengan 

menambahkan aspek business plan ke dalam perencanaan CSR, rancangan 
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aktivitas CSR akan menjadi lebih jelas dan lengkap terkait bagaimana 

rancangan CSR mampu berkontribusi positif pada key stakeholder dan bagi 

aspek – aspek dalam aktivitas perusahaan. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan memandang 

perencanaan CSR sebagai sebuah siklus seperti mekanisme simbiosis 

mutualisme pada teknologi akuaponik dengan memasukkan aspek – aspek pada 

business plan ke dalam perencanaan CSR, perusahaan dapat mengoptimalkan 

sebuah aktivitas CSR untuk mampu menciptakan manfaat yang bersifat ganda 

untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Maka, dengan 

adanya FRIENDLY Aquaphonics yang mampu mengintegrasikan kepentingan 

Kampung Laut, stakeholder (masyarakat dan pemerintah), serta lingkungan 

melalui sebuah solusi aktivitas CSR manfaat yang dirasakan akan menjadi 

optimal dan sustainibility growth dapat tercapai. Gambar 5.1 berikut akan 

memberikan penggambaran bagaimana FRIENDLY Aquaphonics mampu 

mengintegrasikan kepentingan Kampung Laut, stakeholder, serta 

lingkungannya:  
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Gambar 5.1. Penyatuan Kepentingan Kampung Laut, Stakeholder, dan 

Lingkungan melalui FRIENDLY Aquaphonics. 

 

5.2. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Oleh karena itu, secara keseluruhan penelitian ini dapat memberikan 

implikasi secara teoritis maupun praktis yaitu selain berimplikasi secara praktis 

bagi Kampung Laut, penelitian ini juga memberikan implikasi teoritis yang 

tentunya dapat dipraktikkan secara luas oleh perusahaan – perusahaan saat 

melakukan perencanaan CSR. Berikut ini adalah implikasi hasil penelitian ini:  

a. Implikasi Teoritis 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika sebelumnya 

Wibisono (2007:126) menyusun perencanaan CSR dengan aspek–aspek: 

memilih penempatan jenis kebijakan CSR, merencanakan struktur 

organisasi, merencanakan penyediaan SDM, menentukan rencana program 

operasional, membagi wilayah, dan pengalokasian dana yang kemudian oleh 
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Hadi (2011: 124) ditambahkan aspek perencanaan CSR yakni dari sisi aspek 

penentuan jenis strategi CSR setelah kebijakan ditentukan dan juga 

menambah aspek bagaimana linkage stakeholder dilakukan untuk 

memetakan wilayah, penelitian ini telah melibatkan aspek – aspek business 

plan yaitu dari sisi bagaimana CSR ini dirumuskan untuk masuk ke dalam 

proses bisnis secara operasional, SDM, marketing, dan juga keuangan yaitu 

tidak hanya terkait pengalokasian dana melainkan juga perumusan 

bagaimana estimasi dampak secara finansial – dan non finansial dapat juga 

dilakukan. Maka, penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis berupa 

pengembangan teori bahwa pendekatan analogi mekanisme simbiosis 

mutualisme pada teknologi akuaponik dapat digunakan sebagai pendekatan 

perencanaan aktivitas CSR yaitu didukung dengan memasukkan unsur – 

unsur business plan ke dalam CSR plan dengan tahapan sebagai berikut:  

1. Memotret Kondisi Eksisting Perusahaan 

Pemotretan kondisi eksisting perusahaan dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi hal – hal yang menjadi kebutuhan perusahaan 

saat ini dan kebutuhan yang akan datang. 

2. Identifikasi kebutuhan stakeholder yang terkena dampak perusahaan 

Identifikasi kebutuhan stakeholder yang terkena dampak 

perusahaan di masa yang akan datang perlu dilakukan, khususnya pada 

stakeholder yang berimplikasi besar pada keberlanjutan bisnis dimasa 

yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 
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pendekatan terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk membicarakan 

permasalahan dan kebutuhan yang mereka hadapi. 

3. Menentukan model aktivitas CSR berbasis Pendekatan Aquaphonics 

Mixed Development 

Melakukan penentuan model aktivitas berbasiskan 

pendekatan Aquaphonics Mixed Development yang dilakukan dengan 

memberikan kesempatan bagi perusahaan selaku pemberi program dan 

bagi masyarakat selaku penerima program untuk secara bersama-sama 

dapat mengidentifikasi dan merumuskan model aktivitas sehingga 

manfaat bersama dapat diperoleh. 

4. Melakukan Proses Rancang Bangun 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perancangan atas 

aktivitas CSR akan menjadi lebih optimal jika kebijakan dan strategi 

ditempatkan untuk memperoleh manfaat ganda yaitu dengan mengacu 

pada pendekatan kebijakan dan strategi Aquaphonics Mix. Kebijakan 

aquaphonics mix berarti meletakkan sebuah aktivitas CSR untuk 

berfungsi secara keseluruhan yaitu sebagai investasi sosial, strategi 

bisnis, licence to operate, dan sekaligus risk management. Sedangkan 

aquaphonics mixed strategy berarti meletakkan sebuah aktivitas CSR 

sebagai sebuah strategi secara keseluruhan sehingga aktivitas CSR 

mampu menjadi sebuah strategi public relation, defensif, dan juga 

community development. Untuk menunjang hal tersebut, maka 
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dibutuhkan sebuah proses perancangan CSR yang memasukkan 

berbagai aspek business plan sehingga kebijakan dan strategi 

aquaphonics mix dapat dilaksanakan dengan merumuskan aspek – 

aspek sebagai berikut: 

a. Linkage stakeholder dan pemetaan wilayah. 

b. Rencana operasional yang merumuskan pola kemitraan CSR dan 

bagaimana masuk kedalam kerangka bisnis dengan memperhatikan 

aspek lokasi, perencanaan produksi, operasional aktivitas akan 

dijalankan, rancangan kebutuhan – kebutuhan teknologi atau 

peralatan yang dibutuhkan, serta layout yang dapat mendukung. 

c. Merumuskan perencanaan pemasaran dengan memperhatikan 

pesan pemasaran yang akan disampaikan, sarana yang akan 

digunakan, strategi yang akan dilakukan, serta siapa yang 

mengkomunikasikan. 

d. Perencanaan struktur organisasi yang membahas bagaimana 

sebaiknya struktur dapat dilakukan. 

e. Perencanaan SDM yang tidak hanya melihat kemampuan di bidang 

CSR tetapi juga memperhatikan jumlah karyawan dan kompensasi 

yang dibutuhkan, proses rekrutmen yang akan dilakukan, 

bagaimana pengukuran produktivitas dilakukan, pelatihan untuk 

pengembangan diri, dan pengukuran kinerja. 
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f. Perencanaan financial pada perencanaan CSR perlu untuk tidak 

hanya merumuskan sumber dan pengalokasian dana saja 

melainkan juga mengestimasikan berapa manfaat secara finansial 

dan seperti apa manfaat secara non finansial yang dapat diperoleh 

bagi semua pihak. 

5. Estimasi manfaat bersama yang akan diperoleh di masa yang akan 

datang bagi semua pihak. 

  

Berdasarkan langkah – langkah di atas secara keseluruhan perencanaan 

aktivitas CSR berbasis pendekatan analogi mekanisme simbiosis mutualisme pada 

teknologi akuaponik dapat digambarkan pada Gambar 5.2 sebagai berikut: 
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Gambar 5.2. Tahapan Rancang Bangun CSR berbasis Analogi Mekanisme 

Aquaphonics System untuk Mencapai Manfaat Bersifat Ganda 

 

b. Implikasi Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sebuah desain 

rancang bangun manajemen CSR bagi Kampung Laut yaitu melalui 

aktivitas CSR FRIENDLY Aquaponics (Lampiran 6). Selain itu, penelitian 

ini juga memberikan implikasi bagi perusahaan secara luas bahwa dalam 

melakukan perencanaan aktivitas CSR, perusahaan dapat menggunakan 
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pendekatan simbiosis mutualisme pada teknologi akuaponik sebagai dasar 

untuk perencanaan CSR yaitu CSR dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai sebuah aksi bisnis dan bukan hanya sekedar aksi sosial serta tidak 

hanya merupakan sebuah aktivitas yang menghasilkan manfaat yang bersifat 

tunggal, tetapi sebuah aktivitas CSR yang mampu menciptakan manfaat 

yang bersifat ganda untuk tumbuh dan berkembang bersama secara optimal. 

 

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki fokus pada desain rancangan strategis CSR 

pada Kampung Laut khususnya dari sisi penentuan: kebijakan, strategi, struktur 

organisasi, perencanaan SDM (Sumber Daya Manusia), program operasional, 

pemetaan wilayah, penentuan dana, dan beberapa aspek dalam business plan. 

Maka, terdapat sejumlah keterbatasan penelitian sebagai berikut:  

a. Rancang bangun CSR FRIENDLY Aquaphonics pada penelitian ini belum 

menunjukkan keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan target perusahaan. 

Idealnya sebelum dilakukan rancang bangun CSR terdapat langkah awal 

yang harus dilakukan adalah melihat keterkaitan aktivitas CSR untuk 

menunjang visi, misi, tujuan, dan target yang terdapat dalam perusahaan.  

b. Penentuan aspek: visi, misi, tujuan, target CSR, dan analisis manfaat secara 

lingkungan belum dibahas secara detail.  

c. Perumusan aspek perjanjian hukum antara Kampung Laut dan partner tidak 

dikaji lebih lanjut karena dibutuhkan proses tawar-menawar antara 



186 

 

Kampung Laut dan partner untuk mengatur perjanjian tersebut dan hanya 

dapat terjadi ketika program FRIENDLY Aquaphonics sudah siap untuk 

dilaksanakan. 

d. Keterbatasan yang terakhir adalah adanya kebutuhan akan inovasi program 

FRIENDLY Aquaphonics untuk mencapai sustainable empowerment belum 

dapat dilakukan pada penelitian ini. 

 

5.4. SARAN 

a. Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka diharapkan peneliti 

selanjutnya mampu mengkaji keterkaitan FRIENDLY Aquaphonics dengan 

visi dan misi yang ada dalam perusahaan, melibatkan perumusan aspek visi 

dan misi dalam melakukan Rancang Bangun CSR, merumuskan aspek 

hukum secara lebih detail sebagai media untuk memperkecil risiko dalam 

aktivitas CSR, melakukan estimasi analisis manfaat dari sisi lingkungan 

dengan lebih rinci, serta diharapkan  dapat melakukan penelitian mengenai 

perancangan inovasi aktivitas CSR Kampung Laut untuk menunjang 

pertumbuhan yang berkelanjutan aktivitas FRIENDLY Aquaphonics. 

b. Perusahaan (Kampung Laut) 

Pelaksanaan aktivitas FRIENDLY Aquaphonics ini hendaknya 

tidak lupa untuk tetap merumuskan visi dan misi karena hal tersebut 

merupakan landasan utama sebuah aktivitas dapat berpijak. Selain itu, 
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karena penelitian ini tidak mengkaji aspek perjanjian secara hukum yang 

merupakan penunjang manfaat-manfaat yang diestimasikan dapat tercapai di 

masa yang akan datang, hendaknya pelaksanaan dari FRIENDLY 

Aquaphonics ini perlu mengkaji segala bentuk perjanjian hukum karena 

perjanjian tersebut membutuhkan berbagai mekanisme tawar-menawar antar 

pihak yang tentunya hanya dapat dirumuskan ketika program tersebut sudah 

siap untuk diluncurkan. 

c. Pemerintah 

Terdapatnya sejumlah manfaat dalam pelaksanaan aktivitas CSR 

hendaknya dapat menjadi saran bagi pemerintah untuk menempatkan CSR 

bukan hanya sebagai undang-undang yang harus dipatuhi saja, melainkan 

sebagai peluang bagi pemerintah untuk dapat memberikan pengarahan 

kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan model aktivitas CSR 

yang mampu menyatukan kepentingan perusahaan dengan beberapa 

penerima programnya untuk mencapai simbiosis mutualisme. Hal tersebut 

dapat digambarkan dengan model seperti pada Gambar 5.1 atau pada 

Gambar 5.3 sebagai berikut: 
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Gambar 5.3. Masukan Model Pembangunan CSR bagi Pemerintah 

Model pendekatan di atas tidak menutup kemungkinan akan 

mengalami pencapaian manfaat yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya 

tipologi perusahaan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang membedakan 

adalah skala ukuran atau volume perusahaan. Jika hal ini diterapkan pada 

perusahaan-perusahaan yang berskala ukuran lebih kecil, pemerintah dapat 

menyarankan untuk melakukan pemodelan “merger CSR activity” yaitu 

dengan menyatukan beberapa perusahaan berskala kecil (dengan 

membentuk cluster misalnya) untuk secara bersama-sama melakukan 

pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah 

dapat mendorong perusahaan untuk dapat melaksanakan UU. No. 25 tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 poin b yang terdapat 

pada halaman 2 penelitian ini yang pada akhirnya akan membawa negara 

untuk dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 

  


