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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini terjadi perkembangan dalam ilmu 

hubungan internasional. Sejak berakhirnya perang dingin, 

adanya terjadi ekspansi pasar dan adanya perubahan tatanan 

politik  yang mana, hubungan internasional bukan lagi tentang 

interaksi antar negara dengan negara, melainkan aktor-aktor 

non-negara pun mulai menunjukan eksistensinya (margono, 

2015). Perkembangan hubungan internasional ini 

menghantarkan suatu pemikiran tentang pengertiannya yang 

lebih luas. Menurut J.C Johari hubungan internasional  

merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlaku diantara 

negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang 

pelaku-pelaku non negara (non state actors) yang perilakunya 

memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara (penulis, 2018). 

Aktor-aktor non negara terdiri dari Perusahaan Multinasional 

(MNC), Organisasi Pemerintah Internasional (IGO), Organisasi 

non Pemerintah (INGO), Kejahatan Transnasional 

Terorganisasi dan Jaringan Teroris Internasional (Y.M, 2006). 

 Multinational corporations (MNC) merupakan suatu 

perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan 

kata lain MNC memiliki sebaran maupun anak cabang di lebih 

dari satu negara (Akbar, 2002). Definisi ini mengantarkan kita 

untuk mendapatkan gambaran bahwa suatu MNC secara 

langsung menjadi aktor terjalinya hubungan antar negara. 

Mengacu pada pola interaksi yang terjadi dalam hubungan 

internasional yakni segala bentuk hubungan yang melintasi 

batas-batas negara yang dilakukan oleh negara dengan negara, 

negara dengan non negara, maupun sesama aktor non negara. 
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Sehingga dapat ditarik pengertian secara luas, pola interaksi 

dalam hubungan internasional yakni antara baik negara maupun 

non negara, dimana perilaku aktor memberikan konsekuensi 

pada aktor lain yang berada diluar batas teritoral negaranya 

(Nasution, 1984). 

Salah satu bentuk interaksi sosial yang digunakan 

dalam hubungan internasional adalah Kolaborasi. Menurut 

kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolaborasi berarti 

perbuatan kerja sama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). 

Pengertian kolaborasi lebih luas Menurut Abdulsyani, 

Kolaborasi merupakan suatu bentuk prosoes sosial, dimana 

didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling 

mamahami aktivitas masing-masing. Sedangkan Menurut 

Roucek dan Waren, kolaborasi berarti bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama, dimana kolaborasi merupakan proses 

paling dasar dari suatu kerjasama. Kolaborasi melibatkan 

pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap 

pekerjaan yang merupakan tanggung jawab demi tercapainya 

tujuan bersama (Abdulsyani, 1994).  Dari beberapa definisi 

kolaborasi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat penulis 

ambil garis besar tentang kolaborasi yakni,  suatu bentuk 

kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

 Dalam study internasional dalam skripsi penulis ini 

membahas tentang kolaborasi yang dilakukan oleh korporasi 

dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Adanya 

pemberlakuan kebijakan ekonomi liberal melalui kesepakatan 

seperti WTO, ACFTA dan ASEAN Economy Community 

menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki cukup 

banyak hubungan bisnis lintas negara. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya pertumbuhan saham dan perusahaan multinasional 

di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak pada 

sektor ekstraktif, agraris, industri, perdagangan dan jasa. 

Perusahaan-perusahaan inilah yang secara tidak langsung 
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berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat Indonesia (AL-

HADY, 2014) 

 Dalam jurnal yang dituliskan oleh kepala Jurnal 

Hubungan Internasional, UMY, Adde Ma’aruf Wirasenjaya 

yang berjudul “Kedaulatan” masyarakat Sipil Global, 

(Wirasenjaya, 2018) pembangunan suatu negara bukan lagi 

hanya peran dari pemerintah. Porsi pembangunan dan 

pengembangan negara ini telah menjadi porsi kerja yang sama 

untuk MNC dan NGO. Dengan kata lain, dibalik kemitraan 

yang dibangun oleh bersama dengan pihak-pihak besar ini 

memberikan pergerakan yang cepat bagi pertumbuhan 

perekonomian dan perkembangan suatu negara.  

 Salah satu perusahaan yang memberikan pengaruh 

terhadap lingkungan dan masyarakat adalah perusahaan sektor 

industri. Seperti yang diketahui perusahaan industri beroperasi 

dalam pengolahan sumber daya alam dan menghasilkan limbah 

dari setiap produksi. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki sumber daya air yang melimpah. Mengutip dari laman 

tentang potensi air di Indonesia, ketersediaan air secara nasional 

mencapai 694 milyar meter kubik per tahun. Jumlah ini telah 

dimanfaatkan sebesar 23 persen, dimana 20 persen tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, kota 

dan industri, sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

irigasi (Hartoyo, 2010). Salah satu potensi sumber daya  air 

indonesia yang telah dimanfaatkan menjadi peluang bisnis oleh 

sebuah perusahaan industri yang memproduksi air minum 

dalam kemasan (AMDK) yakni mata air Sigedang yang 

berlokasi di Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. 

 Danone Aqua adalah perusahaan multinasional yang 

telah memanfaatkan sumber daya air tersebut sebagai peluang 

bisnis. Perusahaan asal Perancis ini bergerak sebagai industri 

air minum dalam kemasan (AMDK) yang sudah dikenal dipasar 

Indonesia bahkan Asia Tenggara dengan merek dagang AQUA. 

Masyarakat Indonesia sendiri sudah sanggat hafal dengan nama 

AQUA, bahkan mereka selalu mengatasnamakan AQUA untuk 
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semua jenis air minum dalam kemasan sekalipun itu bukan 

AQUA. Kebiasaan masyarakat Ini lah yang berperan dalam 

membesarkan nama dan memperkuat pasar AQUA di 

Indonesia. Hingga saat penulisan skripsi ini diketahui jumlah 

pabrik AQUA telah mencapai 17 pabrik diseluruh Indonesia 

(Aqua, 2018).  

 Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) dan 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT), setiap perusahaan harus memiliki CSR ( 

Corporate Social Responsibility sebagai bentuk  

pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan setempat yang memperoleh dampak dari aktivitas 

perusahaan didaerah tersebut. 

 Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sekarang dan yang akan datang dari pemberdayaan kemampuan 

yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya 

untuk melakukan pembangunan berkelanjutan adalah 

pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan ini sebagai 

sistem yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia 

dan sumber daya alam DAS agar terwujud kelestarian 

ekosistem serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber 

daya alam tersebut bagi manusia. Dengan kata lain, pengelolaan 

sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan aspek-

aspek kelestarian dari DAS.  

 Namun permasalahan yang terjadi adalah kawasan 

DAS di indonesia khususnya daerah pulau jawa, lahan aliran 

Hulu dan tengah sungai sudah menjadi hak milik pribadi dan 

berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Permasalahan ini yang 

mendasari pengelolaan DAS di Indonesia belum mampu 

memenuhi tujuan dari pengelolaan berkelanjutan. Tercatat pada 

RPJM 2010-2014, sejak tahun 1984 hingga 2014 tercatat terjadi 

peningkatan kerusakan DAS menjadi prioritas penanganan 
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akibat degradasi lingkungan dan sumber daya alam hingga 108 

DAS. 

 Salah satu DAS yang mengalami permasalahan adalah 

sungai pusur. Mengutip berita di solo pos, yang mengatakan 

bahwa “ Kerusakan DAS pusur semakin parah”. Kerusakan ini 

disebabkan oleh adanya sedimentasi bendungan setinggi 3 

meter, sehingga bendungan tidak dapat digunakan sebagai 

irigasi penampung air. Kesalahan dalam penggunaan aliran air 

yang tidak sesuia dengan fungsinya mengakibatkan penurunan 

debit air didaerah hilir. Penurunan ini terjadi karna tidak 

berfungsinya irigasi yang disebabkan aktivitas masyarakat 

dihulu sungai memanfaatkan aliran air untuk usaha perikanan. 

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sampah rumah 

tangga yang dibuang ke sungai. 

 Berangkat dari tujuan yang sama untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi serta menjaga kualitas air dan 

pelestarian Daerah Aliran Sungai, AQUA sebagai perusahan 

yang memanfaatkan sumber air didaerah Klaten turut 

menginisiasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada 

desember 2017 diresmikan Pusur Institute. Pusur Institute 

merupakan kolaborasi dari seluruh elemen pegiat sungai mulai 

dari lembaga, pemerintah, komunitas dan swasta. Pegiat yang 

tejlgabung dalam kolaborasi ini diantaranya CSR AQUA 

Klaten , Lembaga Pengembangan Teknologi Perdesaan (LPTP) 

dan komunitas RTPA, seperti Watu Kapu, Pusat Belajar Petani, 

Lestari, Pertiwi dan beberapa komunitas lainya (Suryono, 

2017). 

 Berdasarkan isu pengelolaan diatas, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan tentang Sub DAS Pusur. Sungai Pusur 

membentang kurang lebih 30 yakni kilometer di dua kabupaten 

Boyolali dan Klaten. Sedangkan Sub- DAS Pusur terbagi 

kedalam tiga wilayah yakni hulu, tengah dan hilir. Hulu sungai 

dimulai di wilayah desa Sruni kecamatan Musuk Kabupaten 

Boyolali dan bermuara di desa Boto kecamatan Wonosari 
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sampai dengan desa Serenan Kecamatan Juwiring sampai 

Bengawan Solo (Muslim Afandi R. Z., 2018) 

 Konsentrasi pelaksanaan kegiatan Pusur Institute 

diwilayah hulu sungai di Kabupaten Boyolali yakni 

diadakannya konservasi dan penyelamatan tanaman endemik 

Merapi. Diwilayah perbatasan hulu dan tengah ada kampung 

energi di Desa Mundu, Kecamatan Tulung. Wilayah tengah 

berkonsentrasi pada penanganan dearah pengahasil pangan 

yakni pertanian, pengelolaan sungai menjadi wisata,  serta di 

wilayah ini juga diterapkan program kali bersih dan bank 

sampah. Pada wilayah ini juga disediakan pusat pembelajaran 

bagi petani dalam pemanfaatan pupuk organik agar tidak 

mencemari sungai. Sedangkan diwilayah hilir lebih difokuskan 

pada program pemanfaatan air irigasi pertanian dan perikanan 

atau disebut sebagai wilayah menejen pemanfaatan sungai. 

Sehingga tujuan berdirinya pusur institute untuk membantu 

masyarakat agar mampu memanfaatkan dan menjaga DAS 

dengan baik, sehingga memperolah manfaat secara 

berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun sosial tanpa 

merusak sungai. 

 AQUA Klaten sebagai perusahaan yang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan dan telah menerima 

penghargaan apresiasi Platinum dalam uji coba Matrik 

Penilaian Kinerja Sumber Daya Air (Mata persada) pada 13 

September 2017.  Mata Persada merupakan perangkat yang 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengguna air 

bertanggung jawab dalam mengelola atau mengusahakan air 

yang telah diijinkan sesuai perundangan yang berlaku 

(Suryono, 2017). Maka dengan adanya Pusur Institute 

diharapkan mampu memperkenalkan masyarakat dan 

komunitas-komunitas terkait model pelestarian sungai pusur 

dan memahami kondisi pengelolaan Sungai Pusur yang dikelola 

oleh komunitas peduli Sungai Pusur “Pusur Institute”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah dan studi kasus 

yang telah penulis jabarkan, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana strategi Keterlibatan Danone AQUA 

dalam project “Pusur Institute” ?  

C. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan masalah yang diperoleh, maka 

dihasilkan tujuan penulisan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan mengenai berdirinya Pusur 

Institute, struktur pengelolaan, kegiatan dan 

dampak terhadap masyarakat. 

2. Menjelaskan bagaimana keterlibatan dan strategi 

Danone AQUA dalam pengembangan komunitas 

lokal melalui Pusur Institute. 

D. Kerangka Pemikiran 

   Dalam memudahkan analisa permasalahan 

dalam penulisan ini, penulis  menggunakan kerangka 

pemikiran yang sesuai dan tepat dalam membentuk 

argumen penelitian, maka dari itu penulis 

menggunakan Konsep Community Development dan 

Konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) 

a. Community Development 

 Secara umum community development atau 

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis, terencana dan 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan kualitas 

kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan 

dengan kegiatan pembangunan yang sebelumya 

dan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan 
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dan terpadu Community Development 

merupakan bentuk lain dari Corporate Social 

Responsibility terhadap pihak stakeholder, yakni 

terhadap masyarakat disekitar lokasi 

beroperasinya perusahaan. Community 

development yang dilakukan perusahaan adalah 

suatu bentuk dari meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang 

dilakukan dalam pelaksanaan Community 

Development diantaranya dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang terpadu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat setempat.  

 Pada dasarnya Community development 

haruslah dipandang sebagai suatu kegiatan yang 

terintegrasi dengan kebijakan perusahaan dan 

merupakan suatu bentuk cara perusahaan untuk 

maju bersama-sama dengan masyarakat sekitar. 

Lumrahnya, setiap perusahaan yang beroperasi 

pada dasarnya adalah untuk mengejar 

keuntungan dan pengembangan kegiatan 

community development ini jika tidak dipandang 

secara komprehensif oleh pihak perusahaan 

pastilah akan dianggap sebagai kegiatan yang 

justru merugikan perusahaan. Namun, ini 

merupakan kegiatan investasi perusahaan untuk 

jangka panjang. 

 Jadi community development merupakan suatu 

bentuk penerapan dari prinsip good corporate 

governance yakni dalam hal perlangung jawaban 

(responsibility) terhadap para stakeholder yaitu 

komunitas masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan tersebut atau komunitas masyarakat 

yang tidak bisa di lepaskan dari kegiatan 

perusahaan. Secara otomatis, strategi community 

development ini tergantung dari kebijakan yang 

diambil oleh perusahaan tersebut. Analisis 

mengenai masyarakat sekitar sebelum 
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perusahaan didirikan maupun setelah perusahaan 

berdiri akan mempengaruhi pola strategi 

pengembangan perusahaan kedepan. 

 Tidak bisa dipungkiri bahwa beroperasinya 

sebuah perusahaan harus melihat keadaan gejala 

sosial budaya yang ada disekitarnya. Sehingga 

dengan kehadiran perusahaan ditengah-tengah 

masyarakat tidak menimbulkan ekses-ekses 

negatif bagi perkembangan masyarakat yang 

bersangkutan yang pada akhirnya akan 

menimbulkan konflik-konflik di masyarakat 

terhadap perusahaan. Seperti AQUA sebagai 

perusahaan yang mengelola sumber mata air 

jelas di sekitar wilayah aliran sungai Pusur 

berusaha menerapkan sistem Community 

Development dalam keterlibatannya dalam Pusur 

Institute. Sehingga masyarakat tidak lagi 

menganggap perusahaan sebagai elemen baru 

diantara mereka yang membuat mereka 

termarginalkan dan melainkan memberi dampak 

terhadap pengembangan komunitas dan 

masyarakat lokal. 

 

b. Konsep SDG’s ( Sustainable Development Goals 

) 

 Konsep SDG’s merupakan hasil dari 

konferensi PBB mengenai pembangunan 

berkelanjutan yang telah dilaksanakan di Rio de 

Jainero tahun 2012. Konferensi ini bertujuan 

untuk dapat memperoleh tujuan bersama yang 

universal gna memelihara keseimbangan 

pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial 

dan ekonomi (United Nations, 2015) 

 SDG’s dalam mencapai tujuan keseimbangan 

pembangunan berlandaskan pada 5 poin utama 

yakni manusia, planet, kesejahteraan, 

perdamaian, dan kemitraan sehingga berakhirnya 
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masalah kemiskinan, tercapainya kesetaraan, dan 

teratasinya masalah perubahan iklim ditahun 

2030 mendatang. Mengutip dari laman 

(Sustainable Development Goals, 2017) dalam 

mencapai tiga tujuan tersebut, SDG’ memiliki 17 

Tujuan Global yang disusun sebagai berikut:  

1) Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk 

apapun diseluruh dunia. 

2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan dan perbaikan nutrisi dan 

mendorong pola pertanian yang 

berkelanjutan. 

3) Menjamin kesehatan dan mendukung 

kesejateraan hidup untuk seluruh 

masyarakat disegala usia.  

4) Memastikan adanya pendidikan yang 

berkualitas dan inklusif yang dapat 

memberikan kesempatan belajar bagi semua 

orang disegala usia. 

5) Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan 

gender dan memberdayakan kaum 

perempuan. 

6) Air dan sanitasi bersih. Memastikan 

ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua orang. 

7) Akses energi yang terjangkau. Menjamin 

akses sumberdaya energi yang modren, 

serta dapat diandalkan berkelanjutan secara 

terjangkau. 

8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 

ekonomi. Menjamin tersedianya lapangan 

pekerjaan yang produktif yang akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur. 

Mendukung pembangunan infrastruktur 

yang canggih dan berkualitas yang dapat 
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mendorong Industri yang inklusif dalam 

pengadaan perkembangan inovasi. 

10) Mengurangi ketidaksetaraan. Mengurangi 

ketimpangan disuatu negara maupun di 

seluruh negera di dunia. 

11) Kota dan Komunitas yang berkelanjutan. 

Membangun komunitas dan kota yang dapat 

menciptakan pemukiman yang 

berkelanjutan, inklusif , aman dan 

berkualitas. 

12) Tanggung jawab terhadap setiap konsumsi 

dan produksi yang berkelanjutan. 

13) Aksi terhadap perunahan iklim. Memiliki 

tindakan cepat terhadap setiap 

permasalahan iklim. 

14) Melestarikan kehidupan bawah laut. 

Menjaga keberlangsungan laut beserta 

segala sumber daya laut untuk mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. 

15) Melestarikan kehidupan di Darat. 

Melingdungi, mengembalikan serta 

melaksanakan penggunaaan yang 

berkelanjutan terhadap ekosistem darat, 

mengelola hutan secara berkelanjutan, 

mengurangi tanah tandus, memerangi 

pengurunan, memerangi degradasi tanah 

dan mengembalikan keanekaragaman 

hayati. 

16) Peradilan yang kuat dan meciptakan 

perdamaian. Meningkatkan perdamaian 

guna pembangunan berkelanjutan, 

menyediakan akses keadilan bagi semua 

orang dengan dukungan lembaga dan 

isntitusi yang bertanggung jawab, efektif, 

akuntable dan inklusif untuk seluruh 

kalangan diseluruh tingkatan. 



12 
 

 
 

17) Menjalin kemitraan dalam mencapai tujuan 

bersama. Memperkuat kemitraan global 

guna mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Pelaksanaan SDG’s bukan hanya berlaku bagi setiap 

negara yang terlibat melainkan ini juga berlaku untuk 

setiap elemen terkait didalam suatu negara. Pelaksanaan 

tujuan global ini sesuai dengan pelaksanaan program 

kemitraan “Pusur Institute” oleh Danone AQUA di 

Klaten, Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan 

program sesuai dengan; Goals 2 Mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan 

mendorong pola pertanian yang berkelanjutan melalui 

program pertanian. Goals 6 Air dan sanitasi bersih. 

Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua orang melalui program Wash. 

Goals 7 Akses energi yang terjangkau. Menjamin akses 

sumberdaya energi yang modren, serta dapat diandalkan 

berkelanjutan secara terjangkau. Goals 8 Pekerjaan yang 

layak dan pertumbuhan ekonomi. Menjamin tersedianya 

lapangan pekerjaan yang produktif yang akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Goals 

10 Mengurangi ketidaksetaraan. Mengurangi 

ketimpangan disuatu negara maupun di seluruh negera di 

dunia melaui penerapan ekonomi kreatif. 

Goals 13 Aksi terhadap perunahan iklim. Memiliki 

tindakan cepat terhadap setiap permasalahan iklim. 

Goals 14 Melestarikan kehidupan bawah laut. Menjaga 

keberlangsungan laut beserta segala sumber daya laut 

untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Goals 15 Melestarikan kehidupan di Darat. Melingdungi, 

mengembalikan serta melaksanakan penggunaaan yang 

berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan 

secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, 

memerangi pengurunan, memerangi degradasi tanah dan 

mengembalikan keanekaragaman hayati melalui budaya 

bersih sungai yang tepat. (Zakaria, 2018). 
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Dengan adanya kesesuaian dengan point-point 

tujuan global  SDG’s diatas dapat dikatankan hadirnya 

project “Pusur Institute” merupakan suatu bentuk 

penerapan dari konsep Sustainable Development Goals. 

 

E. Argumen Penelitian 

 Keterlibatan Danone AQUA dalam project 

“Pusur Institute” sebagai upaya Pemberdayaan 

Komunitas lokal mengunakan strategi Community 

Development dan Sustainable Development Goals. 

Danone AQUA dalam Pusur Institute membangun 

Community Development dengan para stakeholder 

terkait, lalu membentuk program-program untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di kawasan Sub DAS 

Pusur. Dalam pelaksanaan program, Danone AQUA 

bersama Pusur Institute menerapkan pilar-pilar 

Sustainable Development Goals. Sehingga terlihat 

sebagai perusahaan multinasional, Danone AQUA 

telah dapat melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan, ini terlihat dari adanya keselarasan 

tujuan Danone AQUA dengan tujuan global dari 

pembangunan berkelanjutan (SDG’s). 

F. Metode Penelitian 

 Pada penulisan ini penulis menggunakan 

metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data 

yang penulis kumpulkan dari berbagai macam sarana, 

ditambah penulis melakukan tinjauan pustaka. Metode 

ini penulis harapkan dapat menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan ataupun tulisan dan 

memperhatikan setiap proses, peristiwa, objek yang 

diteliti dan akurasi data. 

a. Jenis Penelitian 

 Tulisan ini termasuk jenis penelitian tinjauan 

lokasi, yaitu dengan proses pengumpulan data 
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langsung dari lokasi yang mana masyarakat dan 

beberapa pihak terkait akan dijadikan sebagai 

narasumber dari data yang diperoleh, serta 

penelitian ini juga didukung dengan tinjauan 

pustaka, yaitu dengan menghimpun data dari 

perpustakaan maupun internet. Data yang 

diperoleh berupa hasil wawancara langsung, 

literatur ataupun dokumen tertulis yang dijadikan 

sumber untuk menganalisa dan memecahkan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

 Tulisan ini merupakan penelitian yang 

menerapkan perolehan data secara primer dan 

sekunder . 

1) Data Primer 

Menurut Samuel, sumber data primer 

yaitu data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti langsung dari subjek 

atau objek penelitian.  Pada pengumpulan 

data ini akan dilakukan; 

a) Wawancara  

  Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

peneliti dan narasumber. Dengan adanya 

teknologi, metode  wawancara ini selain 

dilakukan secara kunjungan langsung juga 

akan dilakukan melalui media-media 

komunikasi tertentu, seperti telepon dan 

email. 

b) Observasi  
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Observasi merupakan metode penelitian 

yang digunakan penulis gunakan untuk 

mengenali perilaku masyarakat, lingkungan 

dan gejala-gejala permasalahan yang terjadi  

2) Data Sekunder 

Penelitian ini juga didukung oleh data-data 

sekunder. Menurut sugiyono, data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, seperti pemberian data 

lewat orang lain atau dokumen. 

c. Teknik Analisis Data  

Tulisan ini mengunakan teknik 

penulisan deduktif-induktif. Secara deduktif karna 

tulisan ini berangkat dari kerangka pemikiran/ 

konseptual atau teori. Kerangka pemikiran yang di 

asumsikan bersifat khusu dan kontekstual. 

Sedangkan induktif digunakan untuk 

menyimpulkan atau generalisasi setelah melihat 

fakta-fakta yang saling terkait dan mendukung 

kerangka pemikiran/ konseptual yang diasumsikan. 

Kerangka ini yang akan menjadi acuan dalam 

pengumpulan data pada tulisan kali ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika dari penulisan ini ditulis 

sebanyak lima bab, yang berisi pembahasan yang 

berbeda-beda untuk memudahkan penulis dalam 

menggambarkan alur skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi 

gambaran dari skripsi secara umum, pada bab ini berisi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Kerangka Pemikiran, Argument Penelitian, 

Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. 
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Bab II  berisi pembahasan mengenai sejarah 

perusahaan Danone Aqua Klaten Serta Ketelibatan 

Danone Aqua di Pusur Institute. Pembahasan ini 

dimulai dari sejarah perusahaan, yang akan merangkum 

hingga topografi dan profil pabrik  hingga penjelasan 

tentang sungai Pusur dan latar belakang berdirinya 

Pusur Institute. 

Bab III penulis menjabarkan permasalahan yang 

terjadi di kawasan Sub DAS Pusur. Penjabaran ini akan 

mengungkap permasalahan yang menjadi latar 

belakang  mengapa Pusur Institute dibentuk. 

Bab IV penulis jadikan sebagai Bab yang 

membahas tentang upaya penyelesaian permasalahan 

oleh korporasi yang menggunakan konsep SDG’s. 

Sehingga dapat dilihat implementasi dan dampak 

pelaksanaan Community Development terhadap 

masyarakat kawasan Sub DAS Pusur. 

Bab V yaitu penutup yang akan berisi ringkasan 

singkat atau kesimpulan tentang penelitian yang 

penulis susun dari bab-bab sebelumnya.



 
 

 
 

 


