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Kata Pengantar 

Jalal 

Lingkar Studi CSR/ A+ CSR Indonesia 

Nothing Can Stop an Idea Whose Time is Come! 

Ketika kata pengantar ini ditulis, di level global, regional 

maupun nasional tengah terekam demam CSR. Tanggal 23 

Agustqs 2010, seorang profesor strategi bisnis dari Universitas 

Michigan bernama Aneel Karnani menulis sebuah arfikel di 

Wall Street Journal yang menyatakan bahwa CSR tidaklah 

relevan dan atau tidak efektif untuk memecahkan masalah 

sosial. Sontak, banyak pakar yang membalas artikel tersebut 

dengan argumen yang jauh lebih kuat. Sampai lebih dari 

sebulan setelah artikel Karnani itu terbit, balasannya masih bisa 

dijumpai di berbagai media massa mainstream, maupun media 

massa yang mengkhususkan diri di "Qidang CSR. Bukannya 

menyurut, sangatlah tampak bahwa CSR malahan semakin 

menguat di l:>enak ban yak pihak. 

Di level ini pula, seluruh pemangku kepentingan sedang 

menunggu hasil pemungutan suara atas Final Draft International 

Standard (FDIS) ISO 26000. Dokumen petunjuk (guideline) 

mengenai tanggung jawab sosial organisasi-perusahaan, 

pemerintah, maupun masyarakat sipil-itu benar-benar 
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ditunggu. Setelah satu dekade dihabiskan untuk proses yang 

melibatkan puluhan ribu pemangku kepentingan, sampailah 

kini di saat yang menentukan. Kalau jumlah minimum suara 

setuju dipenuhi, maka pertama kali dunia akan melihat sebuah 

standar mengenai bagaimana tanggung jawab s6sial s~harus

nya ditunjukkan. Kalau dulu ada perdebatan yang seakan tak 

pernah habis mengenai definisi dan cakupan CSR-Adaeze 

Okoye di Journal of Business Ethics 89: · 613-627 bahkan menyata

kan bahwa memang tak akan berhenti . karena CSR adalah 

pr~blem filsafat bern~ma essentially contested concept-maka kita 

bisa segera menghentikan perdebatan itu, setidaknya di ranah 

praktik. Biarlah para cerdik pandai di balik tembok~tembok 

universitas. terus memperdebatkannya, karena di situlah 

memang peran mereka. Kita . memang sepakat bahwa CSR 

adalah konsep yang hidup, namun ihi bukari berarti kita tak 

bisa 'menangkap'~rtya, dan ·ifill~h persis yarig dilakukan oleh 

ISO 26000 terhadap cakupan tanggung jawab sosial. 

. . . . 

Perhatian pada .• masalah pelaporan keberlanjutan juga sedang 

meningkat. Ide One Report yang digaurtgkan oleh Robert Eccles dan 

Michael Krzus di awal 2010 terus menemukan tempat yang 

semakin luas. Upaya untuk membuat sebuah pelaporart yang 

terintegrasi antara pelaporan kinerja finansial dengan kinerja 

lingktingan, sosia:l dan- ta:ta kelola-biasa disebut ESG-semakin 

menguat d~ngan didirikannya Intenuztid]w( Integrated Committee 

pada. tahggal2 Agustus 2oid. Sebuah frnsi~~f yartg digagas. oleh 

The Pnrid/s Accowttingfor S'u~tiz'ina'iJility Project (A4S) dan Global 

Reporting Initiative (GRI) itu mendapat sambutan h.tar biasa dengan 
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dukungan yang terus mengalir. Visi Don Tapscott dan David Ticoll 

(2003) yang meramalkan semakin telanjangnya perusahaan terus 

menuju kenyataan. Tidak bisa tidak, perusahaan harus berkinerja 

keberlanjutan yang baik, karena bagaimanapun perusahaan akan 

dipaksa untuk semakin transparan. Pemaksaan · itu ~angatlah 

tampak dalam laporan Carrots and Sticks-Promoting Transparency 

and Sustainability ·yang dikarang oleh UNEP dan tiga organisasi 

lainnya (2010) juga analisis Lyndenberg, dkk. (2010) dalam From 

Transparency to Performance. 

Uni Eropa sudah jelas merupakan pelopor dalam hal tetsebut. 

Kesepakatan sudah diambil, bahwa di tahun 2015- seh.1ruh 

perusahaan berbadan hl,lkum yarig ada di wilayah Uni · Eropa 
' . 

haruslah melaporkan kinerjanya berdasarkan star:tdar GRI; atau 

menjelaskan mengapa belum juga melaporkan. Pendekatan 

"report or explain why not" jelas akan memisahkan perusahaan 

yang serius dalam memperjuangkan keberlanjutan dari mereka 

yang ogah-ogahan · atau bahkan yang berusaha menipu ... 

Bagaimanapun, Eropa memang benua paling maju dalam 

perkara yang satu ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

laporan Corporate Register setiap tahunnya. 

Nah, di tingkat regional Asia, perhatian yang saksama terkait 

dengan pelaporan keberlanjutan baru dimulai tahun lalu. 

· Tahun ini, lapor~ Sustainability in Asia-ESG ReporUng" 

Uncovered yang dibuat oleh Responsible . Research (2010) · 

sell1akin membuka mata banyak pihak mengenai.· perk~m'" 

bangan pelaporan keberlanjutan yang sebetulnya' tak kalah 



pesat secara proporsi dibandingkan kawasan seperti Eropa. 

Laporan itu memberitahukan negara-negara mana saja yang 

sangat jelas menunjukkan peningkatan perhatian. Korea 

Selatan, India, dan Malaysia memimpin dalam hal ini. 

Sementara negara kita ada di nomor 6, Betelah Thailand dan 

Singapura. Rapor kita memang belum terlampau moncer. 

Walaupun diperkirakan pada t!;lhun ini akan ada 30 laporan 

keberlanjutan diproduksi, tampaknya kita memang masih 

perlu bekerja sangat ket'as kalau mau meningkatkan posisi 

hingga jajaran elit di kawasan Asia. 

Dalam konteks global-regional seperti itulah buku Dr. Edi 

Suharto-. atau biasa saya panggil Kang· Edi-menemukan 

tempatnya. Subjudul buku ini menjelaskan sudut pandangnya 

yang mumpuni: bahwa CSR adalah investasi, dan bahwa CSR 

adalah keniscayaan di era globalisasi. Barang siapa yang 

memandang CSR bukan sebagai investasi akanlah merugi, 

karena dipastikan akan gagal meraup keuntungan ganda 

perusahaan dan pemangku kepentingannya. Perusahaan yang 

memandang CSR sekadar sebagai cara untuk 'giving back to 

commuYJity' tanpa menjadikannya strategi bisnis tentu tak akan 

bisa mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif (Porter dan 

Kramer, 2006) atau first-mover advantage (Sirsly dan Lamertz, 

2008). Pada akhirnya, CSR yang seperti itu akan menyulitkan 

l?ara manajernya untuk mempertanggungjawabkan sumber 

daya yang telah dicurahkan. Sementara, pemangku kepen

tingan yang tidak bisa menunjukkan bagaimana aktivitas CSR 

yang__~ mereka hendak bantu bisa berkontribusi pada 
. "· 

vi 



keberlanjutan perusahaan juga tidak akan berhasil dalam 

meyakinkan perusahaan. CSR, bagaimanapun harus dipandang 

sebagai investasi, yang merentang dari kepentingan mana

jemen risiko, meraup peluang, hingga kepentingan menjadikan 

diri sebagai civil corporation alias perusahaan yang beradab 

(Zadek, 2007). 

Kalau Kang Edi bertutur soal bagaimana CSR itu menjadi 

investasi-lihat utamanya Bab 9 dan 11-bagaimanapun kita 

bisa dibuat dongkol dengan berbagai kasus di tanah air.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia bel urn sampai ke taraf 

itu. CSR masih Sal).gat kerap dilihat sebagai cara menyalurkan 

sebagian sangat kecil keuntungan unh1k sesuatu hal yang tidak 

memiliki nilai strategis, baik untuk pemangku kepentingan 

maupun untuk perusahaan. Hal ini terutama karena pengaruh 

cara berpikir after profit yang keterlaluan di Indonesia-yang 

misalnya dianut oleh Kementerian negara BUMN dengan 

pewajiban PKBL-nya. Padahal, di tahun 1995 para pakar telah 

sepakat bahwa CSR adalah sebuah inisiatif before profit 

(investasi!), sebagaimana yang dirangkum dalam prosiding 

yang disunting oleh Kang dan Wood (1995) dalam tajuk Before

Profit Social Responsibility: Turning the Economic Paradigm Upside 

Down. 

CSR Jentu saja tidak bisa menolak regulasi, karena ketaatan 

pada regulasi · adalah suatu pririsip dalam CSR,. namun sayang

nya1 me~urut saya, regulasiterkait CSR di Indonesia tidaklah 

cukup sehat. Sebetulnya saya ingin menuntut Kang Edi untuk 
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lebih mengelaborasi Bab 4 agar silang sengkarut soal regulasi 

ini bisa didudukkan dengan lebih proporsional. Namun, 

kete:rbatasan ruang dan sifat buku yang dimaksudkan sebagai 

pengantar yang komprehensif-memuat 'segala sesuatu' 

namun seringkas mungkin-memang menyulitkan hal tersebut 

bisa terwujud. Seperti banyak akademisi lainnya, Kang Edi 

lebih memilih jalur regulasi untuk mendudukkan perusahaan 

di Indonesia di dalam ruangnya yang tegas-jalur yang juga 

diambil oleh Rosser dan Edwin (2010) atau Waagstein (akan 

terbit). 

Saya bersetuju dengan pendirian bahwa banyak hal dalam CSR 

yang harus diatur, namun petaturan itu seharusnya tidak 

bersifat seperti straight jacket yang .serba membatasi. Saya agak 

khawatir dengan sifat regulasi yang secara implisit-dan secara 

eksplisit ditunjukkan oleh perilaku anggota parlemen dan 

birokrat-yang hanya mengincar 'dana CSR', namun melupa

kan cara-cara mendorong CSR arus utama. Lihatlah, sudah 

berapa ban yak provinsi dan kabupaten di Indonesia yang telah 

membuat perda yang meminta dana perusahaan atas nama 

CSR, tentu dengan akuntabilitas yang tak jelas. Fenomena ini 

telah membuat Erin Lyon dari CSR Asia menyatakan bahwa 

yang berkembang di Indonesia itu adalah 'pajak filantropi', 

bukan CSR. Karenanya, diskusi mengenai regulasi atas CSR 

seharusnya juga menyangkut kesiapan kelembagaan untuk 

penegakannya, terma&uk · prasyarat pengetahttan::yang harus 

dimiliki mereka yang membtiat regulasi .itu, sela:inmenghitung 

benar kemungkinan ekses pemberlakuannya. 
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Buku Kang Edi ini punya potensi besar untuk rnenarnbal 

bolong besar pengetahuan soal CSR di Indonesia. Buku 

berbahasa Indonesia soal CSR bisa dihitung dengan jari, dan 

karenanya setiap penerbitannya perlu rnendapatkan sarnbutan 

yang rneriah. Narnun, lebih daripada sekadar 'tarnbahan' buku 

ini juga sangat jelas bisa · rnernbuat kita berrefleksi atas ke 

(belurn) rnajuan CSR di tanah air. Sangat jelas, Kang Edi 

rnengajak kita untuk rnernaharni konteks global-. lihat Bab 2, 6 

dan 8-atas apa yang sedang terjadi. Tentu, kita tak harus 

sernata tunduk pada apa yang terjadi di tataran global. Hingga 

kini ada terlarnpau banyak kernajuan global yang seharusnya 

kita arnbil narnun tampaknya kita alpa melakukannya. 

Penerapan standar-lihat Bab 18-adalah salah satu yang kita 

sangat jauh tertinggal. Di sisi lain, kita juga diingatkan bahwa 

pengembangan masyarakat adalah salah satu bentuk CSR yang 

terpenting dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia 

di mana kelompok-kelompok rentan perlu mendapatkan 

perhatian ekstra dari perusahaan-lihat seluruh Bagian III. Kita 

jelas tak perlu terjebak da1am bias negara-negara maju di mana 

pengembangan masyarakat tak dipandang penting (bdk. 

Standar GRI G3 yang menaruh community hanya sebagai satu 

dari 79 indikatornya). 

CSR-meminjam kata-kata pujangga Victor Hugo yang 

dijadikan judul pengantar ini-adalah ide yang waktunya telah 

datang. Ide ini tak bisa dibendung lagi. Kalau kita bisa 

membayangkan bumi dan penghuninya yang centang 
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perenang dihajar kerakusan perusahaan sepanjang beberapa 

dekade, maka kita bisa juga bisa membayangkan CSR sebagai 

kekuatan penyembuhnya, kekuatan pertobatan perusahaan. Di 

Indonesia CSR memang belum dipandang seserius itu, karena 

learning curve kita masih di awal, dan belum cukup banyak 

perusahaan dan pemangku kepentingan yang memahami CSR 

arus utama-CSR yang dibicarakan oleh Kang Edi di sepanjang 

buku ini. Kelak, ketika suatu saat nanti CSR di Indonesia telah 

sampai pada pemahaman yang baik, saya yakin bahwa buku 

Kang Edi ini akan disebut-sebut bartyak pihak sebagai salah 

satu yang berjasa mengantarkan ke kondisi itu. 

Salam lestari dan selamat membaca! 

Depok, 1 Oktober 2010 
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Prot Dr. Ibnu. Hamad., M.SL 
Guru Besar FISIP UI 

CSRICOMDEV: Keharusan dan Kepantasan 

Boleh jadi Anda pernah punya pengalaman seperti ini. Karena 

hari begitu terik, Anda jadi sangat kegerahan. Keringat pun 

bercucuran. Haus menjalar dan Anda ingin mereguk minuman 

yang dingin lagi segar, sebutlah sebotol air mineral yang 

diambil dari kulkas~ Betapa senangnya ketika Anda mendapat

kannya. 

Boleh jadi banyak di antara kita yang tidak menyadari 

sungguhnya . harga yang harus dibayar untuk memperoleh 

kenikmatan minuman itu tidak murah alias mahal. Bukan 

hanya dalam bentuk uang, yang paling penting dalam bentuk 

energi. Ada alur penggvnaan energi di balik air dingin yang 

Anda nikmati tersebut. Air mineral dalam kemasan itu berasal 

dari sumbernya di pegunungan atau perut bumi. Untuk 

mengambilnya diperlukan energi. 

Sebelum dimasukkan kedalarn kemasan, terlebih dahulu air itu 

diperoses supaya higienis. Untuk ini juga diperlukan energi. 

Setelah itu air dalam kemasan tersebut dipeking dan didis

tribusikan, yang juga memerlukan energi, hingga ke rumah-
\.._ 

rumah dan kantor-kantor. Di antaranya kemudian yang 
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dimasukkan kedalam kulkas dengan menggunakan energi 

listrik hingga dingin. Air dingin itulah yang Anda minum. 

Dan tahulah kita dari sana, ternyata banyak energi yang 

dibutuhkan sekadar untuk memperoleh sekadar sebotol 

minuman dingin. Bagaimana pula dengan suatu hidangan 

makan yang lengkap? Apalagi mewah dan berlimpah. Padahal 

ragam makanan kita nikmati setiap hari. 

Nyatalah dari sana bahwa semakin banyak kenikmatan yang 

ingin kita nikmati semakin energi yang harus kita konsumsi. 

Ruangan berlistrik dan ber-AC itu. Sepeda motor, mobil, 

pesawat, kapallaut, apalagi kapal induk, semua membutuhkan 

energi. 

Darimanakah energi-energi penopang kenikmatan itu? Tiada 

lain adalah dari alam. Untuk menghasilkan listrik orang 

memerlukan batu bara, gas alam, panas bumi, sinar surya, air, 

angin, ombak. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak orang 

mesti menggali perut bumi. Untuk memproduksi pangan, 

sandang, dan papan juga kita mempergunakan sumber daya 

alam. Dengan demikian, semakin ban yak energi yang ingin 

diperoleh semakin banyak kekayaan alam yang dikuras. 

Untuk mengekstraksi kekayaan alam itu tentu saja diperlukan 

manusia sebagai pengelolanya. Di antara mereka ada yang 

menjadi pemodal, pemasok, manajer dan lebih banyak lagi 

tenaga kasar. Yang terakhir ini seringkali tidak sempat 
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menikmati apa yang mereka kerjakan. Di antara mereka 

kadang-kadang yang mati duluan karena tertimbun tanah 

tambang, hanyut di sungai, hilang di rimba, atau tersengat 

setrum. 

Ada lagi yang lebih tragis. Itulah penduduk lokal yang 

terpinggirkan di halaman rumahnya sendiri yang menjadi 

pusat kegiatan ekstraksi kekayaan alam. Masih mending 

mereka yang sempat menjadi penonton, sekadar dapat hiburan, 

yang mengenaskan adalah jika mereka harus terusir karena 

beragam alasan sejak dari keselamatan hingga keamanan. Alih- . 

alih bisa ikut menikmati kekayaan alamnya, mereka mesti 

menyingkir a tau malah disingkirkan. 

Necessary 

Mengingat semua kenikmatan baik yang sudah atau yang akan 

(ingin) kita reguk sepatutnya kita merasa berutang budi pada 

alam dan man usia sekitar. Apalagi bagi mereka yang lan:gsung 

memanfaatkan hasil ekstraksi kekayaan alani. tersebut, yang 

kini barangkali menempati posisi penting lengkap dengan 

fasilitasnya yang mewah. Ruangan kerja yang luas nan asri, 

kendaraan favorit, deposito yang berlimpah, kafe eksklusif, 

hidangan makanan dan minuman yang lezat sebaiknya tidak 

. hanya menjadi ikon-ikon kesuksesan di satu sisi melainkan 

menjadi penanda adanya piramida korban manusia dan 

kerusakan alam di sisi lain. "Prestasi-prestasi" tersebut 

hendaknya membawa kita pada sebuah kesadaran. Kesadaran 
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yang menghasilkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, 

entah itu atas nama pribadi, atas nama perusahaan, atau atas 

nama keduanya sekaligus. 

Sebagai pribadi, kesadaran itu niscaya menghasilkan kesalehan 

sosial. Menimbulkan rasa peduli atas nasib orang yang tak 

beruntung, terutama yang terkait langsung dengan bisnis yang 

digelutinya. Ia tidak serta merta merasa, kesuksesan yang 

diraihnya semata-mata hasil kerja keras dirinya sendiri. 

Jiwanya terpanggil untuk memberdayakan orang-orang lemah 

yang justeru telah menopangnya ke puncak kesuksesan. 

Gagasannya menjangkau masa depan bahwa lingkungan perlu 

diproteksi oleh karena generasiyang akan datang juga berhak 

menikmati kesuburannya. Ia rela mengeluarkan sebagian kecil 

rezekinya untuk membantu orang lemah, terutama di sekitar 

tempat usahanya. 

Kalau kita menempatkannya sebagai pimpinan perusahaan, 

kesadaran itulah yang kini mewujud dalam bentuk program 

corporate social responsibilty (CSR) atau community development 

(COMDEV). Perusahaan tidak memandang alam sebagai 

sesuatu yang harus ditaklukkan dan dikuasai; tetapi sesuatu 

yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Warga sekitar bukanlah 

musuh; tetapi k9-wan tempat meminta pertolongan dan 

perlindungan. Untuk perusahaan membuat anggaran dalam 

budget planning-nya dalam kerangka CSR/COMDEV. 
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Kesadaran itulah yang menggerakan virtue ethics seorang 

pebisnis sebagai pribadi ataupun bagian dari perusahaaan. 

Etika kebajikan ini tidak membuatnya merasa terpaksa 

melainkan karena merasa patut atau perlu· (necessary). 

Keberpihakannya pada lingkungan sekitar merupakan buah 

dari hidupnya kecerdasan emosional dalam memaknai setiap 

aspek yang terkait dengan bisnisnya. 

Itu seb~bnya bagi pebisnis yang sudah menilai CSR/ COMDEV 

sebagai suatu kepatutan atau keperluan (necessary) tidak akan 

merasa terpaksa menyisihkan sebagian keuntungan 

perusahaannya untuk menghidupi warga sekitar dan 

melindungi lingkungan hidup. Ia justeru akan mengalami 
.,. 

cognitive inconsistency jika mengingkari suara hati terdalamnya 

yang memanggil-manggil agar ia selalu berbuat kebajikan 

kepada orang lain dan alam sekitar. 

Dengan demikian, inti CSR/COMDEV dalam perspektif kepatutan 

(necessary) adalah keikhlasan. CSR/COMDEV benar-benar 

didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan, 

bukan untuk kepentingan PR-ing guna mendongkrak citra 

perusahaan apalagi untuk m~ngeruk keuntungan semata-mata. 

CSR/COMDEV dengan basis virtue ethics tiada lain dimaksudkan 

untuk memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar 

perusqhaan dan untuk sustainability lingkungan khususnya dimana 

perusahaan dioperasikan. Alha~il, roanusia dan lingkungan yang 

ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral 

dengan perusahaan. 
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Dari sisi kepatutan, CSR/COMDEV tidak dianggap sebagai 

paksaan, dari siapa dan pihak manapun. Bukan karena ada 

tuntutan secara eksternal dari masyarakat lalu CSR/COMDEV 

dilakukan. Bukan pula dilaksanakan karena a~anya ancaman, 

anarkisme, vandalisme. Tidak juga karena ada institusi legal yang 

memaksakannya. Melainkan merupakan bentuk kecintaan 

perusahaan kepada manusia dan lingkungannya; cinta selalu 

melahirkan kerelaan-kerelaan. 

CSR/COMDEV sebagai keperluan adalah komitmen dan 

tindakan pebisnis berterima kasih kepada setiap orang yang 

langsung dan tidak langsung dengan dengan kegiatan bisnis. 

Berterima . kasih pada .lingkungan. Dan bersyukur kepada 

Tuhan yang telah menciptakan sumberdaya-sumberdaya yang 

selalu memberi manfaat. Di balik CSR/COMDEV seperti ini 

ada adagium, "siapa saja yang menjamin hidup seorang 

manusia, sama halnya dengan menjamin hidup seluruh 

manusia". CSR/COMDEV adalah bukti perusahaan bersahabat 

bukan menaklukkan alam. Sebagai ungkapan rasa syukur, 

CSR/COMDEV memiliki dalil siapa· yang bersyukur niscaya 

bertambah profit perusahaan itu .. 

Necessity 

Betapa mulianya hati pengusaha dengan etika kebajikan yang 

dimilikinya. Betapa bermartabatnya korporasi yang menempat-
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kan CSR dalam kerangka kepatutan. Tanda cinta pada 

kemanusiaan dan lingkungannya. 

Tapi ... siapa nyana sanubari kalah pamor dari rasio. Suka tidak 

suka banyak diantara kita yang sering merasa bahwa 

keberhasilan yang kita peroleh merupakan hasil kerja keras diri 

sendiri belaka; dan lupa pada piramida korban manusia dan 

lingkungan yang berada di bawah kaki kesuksesannya. 

Dalam kondisi demikian, logika bisnis no pain no gain terlalu 

kuat mengakar pada pebisnis yang mengutamakan rasio. 

Pebisnis jenis ini biasanya kurang hirau bahwa ada opportunity 

orang lain yang tertutup karena prilakunya dalam meraih 

sukses. Juga lupa bahkan alpa akan fakta bahwa banyak 

resources yang telah dikurasnya. 

Bagi para pebisnis jenis ini CSR/ COMDEV mungkin dianggap 

sebagai beban bagi perusahaan. Pemborosan anggaran. Buang:

buang uang tak mendatangkan revenue, Sudah bayar pajak, 

biaya izin usaha yang mahal, kutipan kanan-kiri yang selalu 

berdatangan, lantas ada kewajiban CSR. Kapan untungnya 

perusahaan? 

Kira-kira logika ini pula yang ada di balik penolakan 20 asosiasi 

· industri yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Indonesia ketika RUU-PT yang didalamnya mengatur 

CSR (pasal 74) masih digodog di DPR. Ketika RUU ini disahkan 

menjadi UU, sikap penolakan ini masih berlanjut. Sejumlah 
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pengusaha mengajukan permohonan uji materi UU No.40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada Mahkamah 

Konstitusi. Para Pemohon mengajukan pengujian di antaranya 

Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 serta penjelasan Pasal 74 ayat 1, 2, dan 3 

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap 

Pasal 28D ayat 1, Pasal 281 ayat 2, dan Pasal 33 ayat 4 UUD 

1945. 

Para pemohon mendalilkan, pemberian kewajiban terhadap 

prinsip CSR telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di 

muka hukum, karena perusahaan yang bergerak di bidang 

sumberdaya alam sudah menjalankan kewajibannya 

berdasarkan undang-undang sektoral. Tetapi masih juga 

diwajibkan untuk menganggarkan CSR, sedangkan terhadap 

perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan, kata para 

pemohon. 

Beruntungnya · (dari kacamata penerima) atau malah 

buntungnya ( dari kacamata penolak) MK menolak permo

honan tersebut. Terhadap permohonan itu, Ketua MK 

Mohammad Mahfud MD yang membacakan keputusan di 

. gedung MK di Jakarta, Rabu (15/4/2009) menyatakan menolak 

permohonan pengujian materiil Pemohon IV, Pemohon V, dan 

Pemohon VI untuk seluruhnya. MK menyatakan bahwa 

beberapa pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak 

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya kerugian 

konstitusional seperti apa yang mereka alami. 
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Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa keberadaan 

Pasal 74 UU No. 40/2007 merupakan turunan dari Pasal 33 

UUD 1945. Kita tahu, Pasal 33 menyatakan, "Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. MK juga berpendapat, Pasal 7 4 juga tidak diskriminatif 

walaupun ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumberdaya 

alam. Tetapi ada tiga hakim MK yang mengeluarkan pendapat 

berbeda (dissenting opinion) yaitu Maria Farida Indrati, 

Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi. Ketiganya 

berpendapat Pasal74 bertentangan dengan UUD 1945. 

Dengan lolosnya pasal 74 ini dari uji materi ini, kian kokohlah 

kekuatan pasal ini dan menjadi tanda telah terjadinya 

pergeseran paradigma CSR/COMDEV dari asas kepatutan 

(necessary) ke asas keharusan (necessity). Kesadaran digantikan 

dengan paksaan~ Otonomi individu (cqnsciousness) dikontrol 

oleh legalitas publik (law). Asas k~harusan bisa rnenjatuhkan 

sanksi badan a tau finansial bagi yang melanggarnya. 

UU tersebut menegaskan bahwa virtue ethics (etika kebajikan) 

dikuatkan bahkan digantikan dengan duty ethics ( etika 

kewajiban); sebuah pergeseran yang memperlihatkan dua 

indikasi yang saling melengkapi (berhadapan?). Di satu sisi, 

sebagai bentuk ketidakpercayaan publil< atas kebaikan hati 

para pebisnis. Masyarakat seolah tidak percaya kalau 

kepedulian sosial para pengusaha akan berjalan dengan baik 
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jika tidak diatur oleh peraturan perundangan. Di sisi lain, 

pebisnis menganggap CSR sebagai kewajiban tambahan 

terhadap perusahaan. Sedangkan di negara lain manapun 

konon CSR tidak diatur oleh UU-sebuah pertanda lain: masih 

kuatnya etika kebajikan. 

Beyond Business 

Kita · sepakat bisnis sejatihya tidak boleh rugi. Perusahaan yang 

rugi bukan hanya menyesakkan dada pengelola, tetapi 

potensial memberikan residu sosial, politik, dan lingkungan. 

Bisnis harus untung. Dari laba itulah pengusaha membiayai 

semua pembiayaan perusahaan termasuk gaji karyawan. Sisa 

keuntungannya ditabung. Tabungan menjadi investasi baru. 

Memupuk pertumbuhan ekonomi. 

Tapi kita juga paham bahwa bisnis musti ada aturannya, baik 

secara etik matipun hukum. Terkait dengan aturan CSR kini 

kondisinya tepung telah menjadi kue. Air telah menjadi es. Ide 

telah menjadi konsep. Pemikiran tentang CSR telah melewati 

masa silang sengketa ketika masih dalam bentuk · RUU PT. 

Sekarang UU PT sudah diberlakukan. Jadi, no point to return. 

Tentu saja pusing.kalau dipikirin. Belum terbayang, seperti apa 

UU PT tersebut, khususnya menyangkut Pasal 74 akan 

diejawantahkan. Masih menunggu Peraturan Pemerintah-nya. 

Keadaan masih chaos. Peraturan lama sudah dinyatakan tidak 

berlaku, peraturan baru belum jelas juntrungannya. Alih-alih 
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menghasilkan kepastian hukum, pengundangan CSR 

berpotensi menghancurkan perusahaan. 

Saya ingin menyarankan. Sambil menunggu PP tentang UU PT 

itu turun -yang biasanya lama sekali-kita adopsi saja dulu 

konsep beyond business. Artinya, kita tetap berbisnis . untuk 

mendulang laba sambil berbagi (share) kebahagiaan dengan 

lingkungan sekitar yang dilandasi dengan keyakinan bahwa 

setiap pemberian pasti ada balasan. 

Beyond business adaH:th cara berbisnis dengan iman. Bahwa 

keberhasilanmu adalah berkat doa-doa orang-orang yang 

engkau penuhi hak-haknya. Bahwa di antara hartamu ada hak 

orang lain. Bahwa jika engkau memberi 10 maka Allah akan 

membalasmu dengan 100. Bahwa kebaikanmu akan dibalas 

dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. 

Dus, CSR/ COMDEV dalam kerangka beyond business adalah 

investasi sosial atau modal sosial, yang kita semua tahu bahwa 

. nilai modal sosial dalam bisnis itu tak terhingga. Ia menjamin 

kekinian dan masa depan bisnis Anda. CSR/COMDEV sebagai 

bagian dari beyond business menjamin · semua pihak bahagia: 

. pengusaha tenang, stakeholders senang, dan lingkungan hidup 

gembira. Dan di atas sana, Allah pasti tersenyum melihatnya. 

, Buku "juragan" Edi Suharto yang tengah anda baca sejalan 

dengan semangat ini. (*) 

Jakarta, 1 Oktober 2010 
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Penuli§ 

Dulu dihindari, kini ada di jantung hati. Itulah sepertinya nasib 

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini di mata perusahaan. 

CSR telah menjadi,· semacam license to operate terhadap 

perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ini artinya, perusahaan 

yang abai terhadap praktik CSR, akan ditinggalkan oleh 

masyarakat, apalagi perusahaan yang bersentuhan langsung 

dengan konsumen (masyarakat). Karenanya, eksistensi CSR 

yang ~elekat pada perusahaan tak bisa dihindarkan lagi. 

Namun sayangnya, sekalipun telah berada di jantung hati 

perusahaan, CSR banyak diterapkan dengan program-program 

seadanya, karitatif dan tak lebih dari menggugurkan kewajiban 

saja. Program-program CSR dilakukan secara ad-hoc, partial dan 

tidak melembaga. Saya sering menyebut fenomena.ini dengan 

istilah 'kiss and run." Perusahaan datang memberi "ciuman" 

atau bantuan kepada masyarakat dan kemudian "run" atau 

pergi meninggalkannya begitu saja tanpa hasil yang jelas. 

Paradigma bantuan yang dijalankan perusahaan dalam 

program CSR semacam ini harus ditinggalkan dan digantikan 

dengan pendekatan yang lebih ideal. 

Community development (Comdev /pengembangan masyarakat) 

sebagai salah satu metode penyelesaian masalah sosial berbasis 

masyarakat, dalam buku ini menjadi suatu pendekatan yang 

ideal khususnya untuk menerapkan CSR. Akan tetapi, Comdev 

harus dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Karena tidak 
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Bagian.I 
KONSEPDAN 

DINAMIKA CSR 

Dengan baju globalisasi, saat ini kaum neoliberalis telah 

berhasil melakukan apa yang disebut "mailing the world," 

mengubah dunia menjadi pusat perbelanjaan raksasa dimana 

kesejahteraan manusia dan kedaulatan negara dipaksa tunduk 

pada hukum hedonisme dan pasar bebas. Para penguasa dan 

pengusaha harus bisa menjaga agar Corporate Social 

Responsibility tidak tergelincir untuk memperkuat hegemoni ini. 

(Edi Suharto, 2008) 



KONSEP 
CSR 

CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum 

memiliki. sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria 

spesifik yang diaktii secara penuh oleh pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersing

gungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, 

seperti . corporate responsibility, corporate sustainability, corporate 

accountability, corporate citizenship, dan corporate stewardship. 

CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun 

lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada 

aspek-aspek perilaku perusahaan (firm's behaviour), termasuk 

kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua 

elemen kunci: 

1. Good corporate governance: etika bisnis, manajerrien sumber 

daya mamisia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan 

dan keselamatan kerja; 
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2. Good corporate 

pengembangan 

responsibility: pelestarian 

masyarakat (community 

lingkungan, 

development), 

perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, 

relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak

hak pemangku kepentingan lainnya. 

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memper

hatikan dan melibatkan shareholder, pekerja, pelanggan, 

pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan 

stakeholder lainnya merupakan konsep utama CSR. Kepatuhan 

perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang 

menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa 

dijadikan indikator atau perangkat formal dalam mengukur 

kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR sering kali 

dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-k~giatan sektor 

swasta yang lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum. 

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya 

untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, 

melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan 

secara hoiistik, melembaga, dan berkelanjutan. 

Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan 

dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep 

Tripple Bottom Lines (profit, planet dan people) yang digagas 

Elkington (1998). Dalam bukunya Cannibals With Forks: The 

Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), Elkington 

menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya 
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memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula, 

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) 

dan kesejahteraan masyarakat (people) (Suharto, 2008). 

Profit People 

Gambar 1.1 Konsep 3P 

Sumber: www.ekatjicptafoundation.org 

Berkait dengan konsep tersebut saya mehambahkannya dengan 

satu line tambahan, yaitu procedure. Dengan demikian, CSR 

adalah "Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 

keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan 

. berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional" 

(Suharto, 2008b). 

CSR & COMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi 5 



Sayangnya, pentingnya CSR masih diragukan oleh sebagian 

kalangan industri. Aspek kemanusiaan dari industri menurut 

sebagian kalangan secara otomatis telah melekat dalam 

kegiatan bisnisnya. Maka tidak mengherankan jika dalam 

beberapa dekade terakhir ini, debaJ yang cukup panas terjadi 

berkenaan dengan peran dan dampak dunia industri, 

khususnya bagi perusahae1n multinasional (Multinational 

Corporation/MNC) dan investasi langsung dari luar negeri 

(Foreign Direct Investment/FDI) di negara~negara berkembang. 

Jika dipetakan, sebagian pendapat menyat;akan bahwa dunia 

industri memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan 

ekonomi dan sosial melalui investasi, lapangan kerja, pajak, 

dan alih teknologi, pengetahuan dan keahlian. 

Namun, sebagian lain berpendapat bahwa dunia industri telah 

menciptakan model pembangunan yang terlalu memuja 

pertumbuhan (Trickle Down-Effect Strategy), menguras sumberdaya 

alam, kurang ramah lingkll!lgan, .serta relasi Utara-Selatan yang 

tidak seimbang. Bahkan cenderung memicu clash of industrialization 

antara Barat dan Timur, antara negara maj;u dan berkembang, 

antara sektor manufakh.rr dan pertanian. Akibatnya,-banyak negara 

berkembang, penduduk dan lingkungannya berada pada situasi 

yang tidak menguntungkan. 
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Gambar 1.2 "Trickle Down-Effect:'Dunia Industri? 

Sumber: www.satudunia.net 

Tahun 1980-an menyaksikan semakin banyaknya pemerintah di 

negara-negara berkembang dan lem:baga-lembaga internasional 

yang mempertanyakan retorika "tatanan ekonomi internasional 

baru" dan secara aktif mengkritisi efektifitas FDL· Pada saat 

yang bersamaan sebagian besar negara berkembang mulai 

menerima "resep-resep" pembangunan (proposal berikut 

persyaratan-persyaratannya) yang disuntikkan oleh lembaga

lembaga keuangan internasional seperti The World Bank dan 

IMF. Dua lembaga ini menekankan agar negara-negara . 

. berkembang mengejar pertumbuhan ekonomi yang bertumpu 

pada pertumbuhan (export-led growth), meliberalisasi 

perdagangan dan sistem investasi, serta memprivatisasi BUMN 

dan birokrasi pemerintahan. 
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CSR DALAM 
PERSPEKTIF 
GLO,BAL 

Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR 

menunjuk pada kontribusi · perusahaan terhadap konsep 

pembangi..man berkelanjutan (sustainable development), yakni 

"pembangunan yang sesuai dengan kebutu..J,.an generasi saat ini 

tanpa mengabaikan kebutuhan gep.erasi masa depan." 

Dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran 

kunci dalam penciptaan kerja dan kesejahteraan masyarakat, 

CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dengan mana 

perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara 

tujuan-tujuan ekonornj, lingkungan dan sosial masyarakat, 

seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham 

(shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini 

setidaknya diperkuat oleh konsep 3P sebagaimana telah diulas 

pada bab sebelumnya. 
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Beberapa pemahaman mengenai CSR yang dikemukakan oleh 

beberapa lembaga di berbagai negara menunjukkan bahwa 

pemahaman CSR cukup beragam, baik pada tataran teoritis 

maupun praktis. Pemahaman yang beragam ini memberi pesan 

kepada kalangan akademis, bisn,is maupun praktisi bahwa CSR 

memiliki kriteria yang berbeda manakala diterapkan pada 

konteks yang berbeda. Beberapa pemahaman CSR yang 

beragam dapat dilihat di bawah ini: 

ISO 26000 

ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility merumus

kan definisi dan pedoman CSR yang akan menjadi standar 

internasional. Draft pedoman ini rencananya akan ditetapkan 

tahun 2010. Namun hingga buku ini ditulis, penulis belum 

memperoleh informasi tentang penetapannya. Walaupun 

demikian, draft pedoman ini sering dijadikan rujukan. 

CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap 

dampak-dalllpak dari keputusan-keputusan dan kegiatan

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujud

kan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan 

dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetap

kan dan norma-norma perilaku ini:ernasional; serta terintegrasi 

dengan organisasi secara menyeluruh (draft ISO 26000, 2008}.· 
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Gambar 2.1 Pencemaran Lingki.mgan 

Sumber: www.google.co.id 

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana 

sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan 

perusahaan. CSR mencakup enam komponen utama: 

• The environment 

• Community involvement and Development 

• Human rights 

• Labor practices 

• Fair operating practices, dan 

• Consumer issues. 

Business Actions for Sustainable Development 

(BASD) 

,BASD yang sebelu,mnya bernama World Business Council for 

Sustainable Development. (WBCSD) mengintegrasikan dan 

menempatkan CSR dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan. 
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CSR dipandang sebagai satu dari tiga tanggung jawab utama 

perusahaan yang mencakup tanggung jawab ekonomi dan 

lingkungan. CSR didefinisikan sebagai komitmen berkesinam

bungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan 

memberi kontribusi · bagi pembangunan ekonomi, seraya 

meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, 

serta komunitaslokal dan masyarakat luas pada umumnya. 

Elemen utama CSR mencakup: 

• Hak asasi manusia 

• Hak-hak pekerja 

• Perlindungan lingkungan 

• Relasi dengan pemasok 

• Keterlibatan masyarakat 

• Hak-hak stakeholder 

• Monitoring dan assessment kinerja CSR 

GlobeScan 
Berdasarkan survey periodik terhadap konsumen dan warga 

negara di berbagai negara, GlobeScan cenderung mendefinisikan 

CSR kedalam dua kategori: (a) tanggung jawab operasional yang 

menunjuk pada standar-standar yang harus dicapai perusahaan 

dalam urusan bisnis secara normal; dan (b) tanggung jawab 

kewargaan (citizenship responsibility), yakni perhatian perusahaan 

kepada t.trusan~urusan yang bersifat publik. 
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MELA AK 
)E]AK CSR 

Pandangan bahwa dunia bisnis memiliki tanggung jawab yang 

lebih dari sekadar meningkatkan kemakmuran ekonomi semata 

bukanlah sesuatu yang baru. Sepanjang catatan sejarah, peranan 

organisasi-organisasi yang memproduksi barang dan jasa bagi 

pasar selalu dikaitkan dengan aspek sosial, politik dan bahkan 

rniliter. 

Sebagai contoh, pada masa perkembangan awal industrialisasi 

di Inggris, perusahaan seperti Hudson Bay dan The East India 

Company menerima mandat yang luas. Kebijakan publik saat 

itu sudah menekankan bahwa perusahaan harus membantu 

mewujudkan tujuan-tujuan kemasyarakatan, seperti perluasan 

wilayah koloni, pembangunan permukiman, penyediaan jasa 

transportasi, pengembangan bank dan jasa finansial. 

Pada awal abad ke-19, perusahaan sebagai sebuah bentuk 

organisasi bisnis berkembang pesat di Amerika. Pada 
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awalnya, dewan direksi dan manajemen perusahaan 

dianggap hanya bertanggung jawab terhadap shareholder 

saja. Kemudian, kebijakan publik secara tegas mengatur 

domain sosial yang mesh direspon perusahaan secara lebih 

spesifik, seperti kesehatan dan keselamatan kerja, perlin

dungan konsumen, jaminan sosial pekerja1 pelestarian 

lingkungan dan seterusnya. 

Selain harus merespon tuntutan-Juntutan pasar secara suka 

rela, karena merefleksikan tuntutan moral dan sosial 

konsumen, perusahaan juga memiliki tanggung jawab 

sosial, karena harus patuh terhadap hukum dan kebijakan 

publik. 

Di pertengahan abad ke-20, CSR sudah dibahas di Am.erika 

oleh para pakar bisnis semisal Peter Drucker dan mulai 

_ dimasukah dalam literatur. Pada tahun 1970, ekonom 

Milton Friedman menjelaskan pandangannya bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengha&ilkan 

keuntungan (profit) dalam batasan moral masyarakat dan 

hukum. Ia mengingatkan bahwa inisiatif perusahaan untuk 

menjalankan CSR dapat membuat arah manajemen menjadi 

tidak fokus, pemborosan sumberdaya, memperlemah daya 

saing, serta mempersempit pilihan-pilihan dan kesempatan. 

Namun kenyataannya CSR semakin berkembang dan terus 

menjadi isu kunci dalam konteks manajemen, pemasaran 
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dan akuntansi di Inggris, Amerika, Eropa, Canada dan 

negara-negara lain. 

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak 

tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama 

melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau "aktivitas sosial 

perusahaan" (Suharto, 2008b). Walaupun tidak menamainya 

sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR 

yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian 

perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui 

konsep investasi sosial perusahaan "seat belt", sejak tahun 2003 

Kementerian Sosial (yang dahulu bernama Departemen Sosial) 

tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam 

mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada 

berbagai perusahaan nasional. 

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum 

adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal 

dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatart 

CSR yang berdasarkan motivasi ka:ritatif dan kemanusiaari ini 

pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak 

melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to 

look good, berbuat baik agar terlihat baik. 

Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori 

"perusahaan impresif", yang lebih mementingkan "tebar pesona" 

(promosi) ketimbartg "tebar karya" (pemberdayaan) (Suharto, 

2008a). Perusahaan-perusahaan seperti PT Unilever, Freeport, Rio 
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Tinto, Indika Energy, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, 

Pertamina serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama 

terlibat dalam menjalankan CSR. 

Gambar 3.1 Perkebunan Binaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

unit Jambi (PT Agrowiyana/ AGW) 

Sumber: csrptbsp.wordpress.com 

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai 

pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu 

meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. 

Pendekatan community development kemudian semakin banyak 

diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan 

sustainable development. Prinsip-prinsip good corporate governance, 

seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility 

kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program 

CSR. 
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DEBUT DAN 
DEBAT CSR 
Dl INDONESIA 

Sejak disahkannya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, debut CSR di Tanah Air semakin menguat. Hal ini 

disebabkan, UU tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR 

telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang 

menyebutkan kewajiban tersebut adalah, "PT yang menjalan

kan usaha di bidang dan/ a tau bersangkutan dengan sumber 

daya alam wajib _menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan" (Pasal74 ayat 1). 

Perdebatan mulai muncul menyangkut besaran biaya dan 

sanksi. Terlebih, UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa 

besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR 

serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya 

· disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". 
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PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, 

yang hingga kini-sepengetahuan penulis, belum dikeluarkan. 

Peraturan lain yang menyentuh CSR · adalah UU No.25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan 

bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan." 

Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara 

terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang 

mengabaikan CSR (Pasal34), UU ini baru mampu menjangkau 

investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR 

bagi perusahaan nasional. 

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih 

terperinci adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini 

kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri 

Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari 

besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita 

ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL). 

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari 

keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan 

bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, 

koperasi dan masyarakat. 
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Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa 

sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih 

perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk 

Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. 

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang 

berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih 

. maksimal Rp200 juta atau beromset paling banyak Rpl miliar 

per hihtm (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007). Namun, UU ini 

pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur 

BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum: disebut 

sebagai kegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo (2008), 

kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari 

perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing

masing pihak harus memperoleh keuntungan. 

Pertanyaannya: apakah kerja sama antara pengusaha besar dan 

pengusaha kecil yang mengurHungkan secara ekonomi kedua 

belah pihak, dan c apalagi hanya menguntungkan pihak 

pengusaha kua:t (cenderung eksploitatif) bisa dikategorikan 

sebagai CSR? 

Meskipun CSR telah diatur oleh UU, debat mengenai 

"kewajiban" CSR masih bergaung. Bagi kelompok yang tidak 

setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. 

Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah situasi 

negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi 
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beban perusahaan tambahan di samping biaya-biaya siluman 

yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis. 

Ada pula yang menyoal definisi dan singkatan CSR, 

terutama terkait hurup "R" (Responsibility). Dalam Bahasa 

Inggris, "responsibility" berasal dari kata "response" (tindakan 

untuk merespon suatu masalah a tau isu) dan "ability" 

(kemampuan). 

Maknanya, responsibility merupakan tindakan yang bersifat 

sukarela, karena respon yang dilakukan disesuaikan dengan 

ability yang bersangkutan. Menurut pandangan inii kalau CSR 

bersifat wajib, maka singkatannya harus diubah menjadi CSO 

(Corporate Social Obligation). 

Selain itu, kalangan yang kontra UU CSR berpendapat bahwa 

core business perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh 

karena itu, ketika perusahaan diwajibkan memperhatikan 

urusan lingkungan dan sosial, ini sama artinya dengan 

mendesak Greenpeace atau Save The Children untuk berubah 

menjadi korporasi yang mencari keuntungan ekonomi. 

Kelompok yang setuju dengan UU CSR umum:.,ya berargumen 

bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan, 

terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan brand 

differentiation perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana 

untuk memperoleh license to operate, baik dari pemerintah 
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Bagian II 
MENUJU 

KORPORASI LEBAH 

"It is true that economic and social objectives have long been 

seen as distinct and often competing. But this is a false dichotomy .... 

Companies do not function in isolation from the society around them. 

In fact, their ability to compete depends heavily on the circumstances 

of locations where they operate. " 

Michael E. Porter dan Mark R. Kramer (2002: 5) 



PARADOKS 
KE]AYAAN 
DUNIA BISNIS 

Majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 menurunkan 

laporan utama mengenai paradoks kejayaan dunia bisnis dan 

fenomena kemiskinan di kancah global (lihat Bisnis dan CSR, 

20,07: 84-91). Merujuk berbagai sumber, seperti bukunya David 

C. Korten, When Corporations Rule the World (1995), dan 

Anderson Cavanagh dalam The Top 200: The Rise of Corporate 

Global Power disimpqlkanbahwa dunia bisnis kini telah menjelma 

. menjadi institusi paling berkuasa di muka bumi selama setengah 

abad terakhir ini. 

Dari 100 besar penguasa ekonomi dunia, 51 di antaranya 

adalah korporasi dan 49 nya adalah negara. Mengutip laporan 

The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), The·· World• investment·. (2002), ditemukan bahWa 

sekitar 65 i'ibu korporasi transnasional bersama 850 ribu affiliasi 
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asingnya menguasai 10% total Gras Domestic Product (GDP) dan 

33% ekspor dunia. 

Sejumlah korporasi multinasional memiliki pendapatan 

sebanding dengan GDP negara mq,ju dan melebihi puluhan 

negara miskin dan berkembang. Misalnya, penjualan tahunan 

General Motor sebanding dengan GDP Denmark dan omset 

Exxon Mobil melebihi gabungan GDP 180 negara miskin dan 

berkembang. 

Gambar 6.1: Korporasi Mencengkram Dunia 

Sumber: www.ba!ioutboundcom 

Namun demikian, kem1:1juan pe~usahaan, tra,nsna,sional tersebut 

ternyata tidak sejalan deng~ per,b'!ikan kesejapteraan .. masya

rakat dunia. Hingga awal millenium ini, di antara 5,4 miliar 
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populasi dunia terdapat sekitar 1,3 miliar manusia yang hidup di 

bawah 1 dollar AS per hari. 

!ni belum termasuk ratusan juta keluarga yang tidak memiliki 

rumah layak, kekurangan air bersih, anak-anak usia sekolah 

yang tidak sekolah, ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, 

dan bayi-bayi yang tidak sempat menatap dunia saat 

dilahirkan. 

Ini juga belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

(baik langsrmg mauprm tidak · langsung) oleh beroperasinya 

perusahaan dan pada gilirannya mengakibatkan bencana 

kemanusiaan berkepanjangan. 

Buramnya wajah kemanusiaan global ini tidak jauh berbeda 

dengan potret di Indonesia. Hingga saat ini, jumlah orang miskin 

di Indonesia masih sangat mencemaskan. Pada tahun 2007, jumlah 

penduduk miskin adalah 37,17 · juta orang a tau 16,58°/o dari total 

penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk 

miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17175% dari total 

jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut. Ini berarti jumlah 

orang miskin turun sebesar 2,13 juta jiwa. 

Meskipun terjadi penurunan, secara absolut. angka ini tetap saja 

. besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia 

Baru (4 juta); Australia (12 juta), dan <Malaysia (25 t11ta). Angka 

kemiskinan ini menggi.makan~pover,tyBnei dari ,BPS sekitar Rp5~5QO 

per kapita per hari. Poverty line (garis kemiskinan), selain 
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berbeda untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, juga berbeda 

untuk setiap provinsi setiap ta~unnya. Selama Maret 2006 

sampai dengan Maret 2007, poverty line di Indonesia naik 

sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp151.997 per kapita per bulan 

pada Maret 2006 menjadi Rp166.697 per kapita per bulan pada 

Maret 2007 (TKPK, 2007) Jika menggunakan poverty line dari Bank 

Dunia sebesar US$2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang 

miskin di Indonesia berkisar antara 40-60% dari total penduduk. 

Meski terkadang tumpang tindih, potret kesejahteraan ini akan 

lebih buram lagi jika dimasukkan para Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang oleh Kementerian Sosial diberi 

label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

Di dalam kelompok ini berbaris jutaan gelandangan; pengemis; 

Wanita Tuna Susila; Orang Dengan Kecacatart; Orang Dengan 

HIV /AIDS (ODHA); Komunitas Adat Terpencil (KAT); Anak 

yang Membutuhkan Perlindungan Khusus atau Children in 

Need of Special Protection (CNSP) (anak jalanan, buruh anak, 

anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, 

anak yang terlibat konflik bersenjata); jompo telantar dan 

seterusnya. 

Mereka bukan saja menghadapi kesulitan ekonomi, melainkan 

pul(l mengalami social exlusion-pengucilan sosial akibat diskri

minasi, stigma, dan eksploitasi. Berbeda dengan kelompok 

miskin lainnya, mereka jarang tersentuh oleh program CSR. 
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TIPOLOGI 
PERUSAHAAN 
DALAM 
MENERAPKAN CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin meroket dan 

marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. 

Menguatnya terpaan prinsip good corporate gorvernance telah 

mendorong CSR semakin menyentuh "jantung hati'' dunia 

bisnis. Akan tetapi, walaupun semakin menyentuh "jantung 

hati" dunia bisnis, persoalannya adalah hingga kini masill 

banyak perusahaan yang sekadar membagi-bagikan mie instant 

saat bencana alam atau menyumbang uang kepada Karang 

Taruna untuk perayaan 17 Agustus.,-an, sudah merasa 

melakukan CSR. Padahal, praktik CSR yang baik (good CSR) 

lebih dari sekedar membagikan mie instant. 

Oleh kalangan industri, CSR memang dipahami dengan sangat 

beragam. Ada yang memahaminya sebagai corporate. giving, 

corporate philanthropy, corporate community .relations, dan 

community- development. Ditinjau dari motivasinya, keempat 
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nama yang berhimpitan dengan CSR itu bisa dimaknai sebagai 

dimensi atau p~ndekatan CSR. Jika corporate giving bermotif 

amal atau charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan, 

dan corporate community relations bernafaskan tebar pesona, 

maka community development lebih bernuansa pemberdayaan 

(Briliant dan Rice, 1988; Burke, 1988; Suharto, 2007). 

Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari 

policy perusahaan ya11.g dijalankan secara profesional dan 

melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (corporate social 

policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan yang menginte

grasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung 

jawab legal, etis, dan sosial sebagaimana konsep piramida CSR-
• 

nya Archie B. Carol (Suharto, 2007). 

Dalam literatur pekerjaan sosial (social work), CSR termasuk 

dalam gugus Pekerjaan Sosial Industri, industrial social work 

atau occupational social work (Suharto, 2007). Pekerjaan Sosial 
.. 

Industri mencakup pelayanan sosial internal dan eksternal~ 

Pengembangan sumberdaya manusia, pelayanan konseling, 

terapi sosial, dan jaminan sosial bagi pegawai serta keluarga

nya adalah beberapa bentuk pelayanan sosial internal. CSR 

yang di dalamnya mencakup penerapan ComDev, pengem

,bangan program sosial, dan advokasi sosial merupakan strategi 
. . . : :. ~ . . . . 

pelayanan sosial yang bermatra eksternal (Suh~rt(), 2007c;l). 
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Gam bar 7.1: CSR Bukan Sekedar Membagikan Mie Instant 

Sumber: www.detik.com 

Beragam cara dilakukan perusahaa~ urituk menjalankan CSR. 

Ada perusahaan yang melaksanakan CSR sendiri, mulai dari 

perencanaan hingga implementasinya. Ada pula perusahaan 

yang mendirikan yayasan, bermitra dengan pihak lain atau 

bergabung dalam konsorsium. Model mana yang dipilih sangat 

tergantung pada visi dan misi perusahaan, sumberdaya yang 

dimiliki, serta tu.ntutan eksternal (misalnya kondisi masyarakat 

lokal, tekanan pemerintah atau LSM). 

Dalarn garis besar, tipologi perusahaan dalam merespon CSR 

dapat dikelompokan ke dalam tiga jenis perusahaan, yakni 

Perusahaan Nakai, Petusahaan Licik, Perusahaan Baik dan 

Perusahaan Maju (Gambar 7.2 dart Tabel 7.1). Dua tipe 

perusaha~n yartg disebut pertama responnya cenderung. masih 

negatif, yakni melawan atau menyembunyikan. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran pihak internal perusahaan dan 
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tekanan pihak eksternal (publik, media masaa, stakeholders 

dll), tipe Perusahaan Baik dan Perusahaan Maju merespon CSR. 

Spektrum pendekatan mereka juga berbeda. Perusahaan Nakai 

cenderung tidak melakukan apa-apa atau paling banter hanya 

melakukan CSR yang bersifat karitatif. Sementara itu, 

Perusahaan Maju melakukan CSR berdasarkan kaidah-kaidah 

ComDev dan bahkan melesat lebih jauh, dengan menerapka 

prinsip-prinsip irtvestasi sosial. 

Gambar 7.2: Tipologi dan Respon Perusahaan terhadap CSR 

Tabel7.1: Tipologi dan Respoh Perusahaan terhadap CSR 

TIPE RESPON SPEKTRUM 

PERUSAHAAN PENDEKATAN 

Perusahaan Melawan Zero to charity (hit and 
Nakai run) 

--

Perusahaan Licik Menyembunyikan Charity to Philantrohy 
(kiss and run) 

Perusahaan Baik Menyesuaikan Community relations 
to community 

· developemnt 

Perusahaan Mengembangkan Community 
Maju development to social 

investment 
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Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya 

anggaran CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 

empat kategori, yakni Perusahaan Lemah, Pelit, Reformis dan 

Dermawan. Dilihat dari tujuan CSR, yakni apakah untuk 

pemberdayaan atau promosi, ada empatkategori perusahaan, 

mulai dari Perusahaan Pasif, Agresif, lmpresif d,an Progresif; 

1. Berdasarkan proporsi ·keuntungan perusahaan dan besarnya 

anggaran CSR: 

40 

• Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang merniliki 

profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil 

dan lemah biasanya termasuk kategori ini. 
II 

• 

• 

Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang merniliki 

keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah. 

Perusahaan besar, namun pelit. 

Perusahaan Humanis. M·eskipun .profit perusahaan 

rendah, proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. 

Disebut perusahaan de:t"mawan a tau baik hati. 

Perusahaan Reformis. Perusahaan yang :qlerniliki profit 

dan ~ggaran CSR yang ting&i. rerusahaan ~seperti ini 

memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai 

peluang untuk lebih maju (Gambar 8). 
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Profit 
Perusahaan 

Perusahaan 
Ekonomis - Pelit 

Perusahaan 
Minimalis
Kecii/Lemah 

Perusahaan 
Reformls - Maju 

Perusahaan 
Humanis - Balk Hatil 

oefriiawan 

Anggaran CSR 
, 

Gambar 7.3: Kategori Perusahaan 

Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR 

2. Berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau 

pemberdayaan masyarakat: 

• Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR 

tahpa tujuan jelas: bukan untuk promosi, bukan pula 

untuk pemberdayaan. Sekadar melakukan kegiatan 

karitatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan 

CSR sebagai he1l yang kurang bermanfaat bagi 

perusahaan, 

• 

• 

Perusahaan lmpresif. CSR lebih diutamakan · untuk 

promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan 

seperti ini lebih mementingkan "tebar pesona" 

ketimbang "tebar karya". 

Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk pember

,dayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona. 

• Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan CSR 

untuk tuju~n promosi dan sekaligus pemberdayaan. 
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Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang 

bermanfaat dan menunjang satu-sama lain bagi 

kemajuan perusahaan (Gambar 9). * 

Promosi 

Perusahaan 
lmpreslf
Tebar Pesona 

Perusahaan 
Pasif
TebarBukan 

Perusahaan 
Progreslf- Tebar 

Pesona dan Karya 

Perusahaan 
Agrresif

TebarKarya 

Pemberdayaan 

.... 

Gambar 7.4: Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR 

Meskipun cenderung . menyederhanakan realitas, tipologi ini 

menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan 

dalam menjalankan CSR. Pengakategorian dapat memotivasi 

perusahaan dalam mehgembangkan program .CSR. I)(lpat pula 

dijadikan cermin dan guideline untuk menentul<an .model· CSR 

yang tepat. Tentu saja, dalam kenyataannya, kategori ini bisa 

saja saling bertautan. 



CSR 
Dl TENGAH 
KRISlS G.,LO·BAL 

Krisis ekonomi global yang bermula dari kejatuhan lembaga

lembaga keuangan besar di AS (Lehman Brothers, Merrill 

Lynch, A.I.G} beberapa waktu lalu, kini merembet ke beragam 

sektor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain harga 

saham berjatuhan dan nilai mata uang merosot tajam; krisisini 

juga telah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. 

Dampak ikutan dari krisis · ini pada gilirannya akan setriakin 

memukul mundur Indeks Pembanguhan Martusia Indonesia 

yang pada tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara dan 

semakin ketinggalan oleh tetangganya di ASEAN, khususnya 

Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia 

(63}, Thailand·(78}, Filipina (90), dan Vietnam (105). 

Sebagian besar perusahaan pada umumnya memiliki reaksi 

standard terhadap sebuah resesi. Manakala sebuah organisasi 

harus memotong anggaran yang kedua kali dalam kurun 

waktu kurang dari satu tahun, keputusan sulit dan peng-



hematan pengeluaran harus dilakukan. Pada situasi ini, 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) seringkali menjadi salah satu target paling 

seksi dalam agenda pemotongan anggaran. Para CEO dan 

manajer perusahaan bia~<mya 1ll¢mpertatl.yakan kenapa harus 

mengeluarkan waktu dan uang untuk CSR, sementara prioritas 

jangka pendek yang lain tampak lebih mendesak. 

Sebab Krisis 

Sedikitnya ada lima penyebab terjadinya krisis global. 

Pertama, irresponsible banking. Perbankan yang tidak 

bertanggung jawab memberi pinjaman pada peminjam 

berisiko, yang nilainya kini meningkat 15 kali lipat sejak 

1998. 

Kedua, irresponsiblefinancial markets. Perdagangan spekulatif 

atau "ekonomi kasino" yang sejak era deregulasi tahun 

1980an memanjakan pas.ar derivatif hingga mencapai 600 

trilyun dolar a tau hampir 10 kali nilai GDP global. 

Ketiga, irresponsible corporations. Perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab yang ditandai oleh sikap para pemegang 

sahamnya yang terlalu memuja nilai-nilai pragmatisme dan 

tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai 

ketnanusiaan. 
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Gambar 8.1: Krists Global MehgakibatkanBanyak Perusahaan Bangkrut 

Sumber: www.mediaindon.esia.com 

Keempat, irre$ponsible executives. Para eksekutif yang tidak 

ber~anggung jawab yang mengatur gaji dan bonus sesuka 

hati mereka. Tahun 2006, CEO~ di AS menerima lebih dari 

364 kaH.gaji r~~a-rata pekerja di sana. Tahun 2009 ini ketika 

pemerintah AS mengucurkan dana bantuan bagi AIG, para 

eksekutif perusahaan itu malah berbagi bonus jutaan dollar. 

K~lima, irresponsible capitalism. Kapitalisme pasar bebas buk?n 

saja telah menggerogoti dunia melalui eksploitasi sumberdaya 

alam yang luar biasa, melainkan pula memperkuat dominasi 

negara maju atas negara berkembang. George Soros dalam The 

New Paradigm for Financial Markets menegaskan 

. "perek_onomian dunia sebenarnya dibangun dengan fondasi 

keboho11g~". 
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Tiga Tipe 

Terdapat alasan yang lebih mendasar mengapa CSR sangat 

mudah terkena imbas krisis. Di Indonesia, CSR mas1h belum 

merupakan core business dan bagian dari strategic planning. 

Belum adanya definis~ CSR yang SMART (Specifici Measurable, 

Achievable, Rational dan: Time-Bound), masih lemahnya standar 

audit dan pelaporan CSR, serta belum terbitnya Peraturan 

Pemerintah yang bisa dijadikan operational guideline perundang

undangan yang rnenyangkitt CSR (UU PT NoA/2007; UU 

Penanaman Modal No. 25/2007; UU BUMN No.19/2003,) 

memberi ruang yang nyaman bagi petusahaan untuk memper

lakukan CSR sebagai "Cuma Sekadar Rayuan". Artinya, CSR 

hanya sekadat "gincu" ata:u "aksesori" b!snis. CSR dijadikan 

alat untuk meredarn gejolak di masyarakat sekitar perusahaari. 

Program CSR hanya bersifat "kiss-and-run" (ad-hoc dan 

berjangka pendek) dan "lip-service" (sekadar untuk kamuflase 

atau tebar pesona). 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam buku berjudul 

Cannibals With Forks: the Tripple Bottom Line in 2]st Century 

Business, John Elkington (1997) menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial bisnis mencakup tiga aspek, yakni laba, planet/ 

lingkungan dan manusia (3P: Profit, Planet, People). Dalam hal 

ini saya menambahkan satu P lagi, yaitu Procedure. 

Perusahaan yang menjalankan 4P, tidak menerapkah CSR 

dengan hanya memberi cek atau sponsorsip. Melainkan, 

menjalankannya melalui prosedur (proses dan metode yang 
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benar) secara profesional (melibatkan tenaga ahli di bidang

nya). Mengacu pada formula 4P tersebut, ada tiga tipe sikap 

perusahaan dalam memperlakukan CSR di tengah badai krisis. 

1. Regresif-surender. Perusahaan menyerah dan menghenti

kan kegiatan CSR karena merasa tidak memiliki cukup 

dana atau mengalihkan dana CSR untuk kegiatah lain. 

Perusahaan tipe ini menganggap CSRsebagai beban df saat 

krisis. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR yang 

didominasi oleh motif laba (profit), akan serta-merta 

mengurqngi dan bahkan menghentikan kegiatan CSR 

manakala krisis mendera. Untuk menghernat anggaran, 

menghentikan program CSR dianggap lebih aman dan 

menguntungl<an daripada melakukan PHK. 

2. Pasif-survive. Perusahaan tetap meneruskan CSR dengan 

tertatih-tatih, sekadar hidup, dan terus menjalankan CSR 

seadanya. Perusahaan-perusahaan yang memperhatikan 

laba, lingkungan dan manusia · · secara relatif 

seimbang, biasanya melihat bahwa meskipun terjadi 

. penurunan produksi dan laba, CSR merupakan kegiatan 

yang harus tetap dilakukan perusahaan. Para manajer 

perusahaan merasa bahwa meskipun perusahaan sedang 

kurang untung, mereka tidak ingin masyarakat dan 

lingkungan di sekitarnya mengalami "buntung". 

3. Progresif-sustained. Selain terus menjalankan CSR, 

perusahaan yang mei:nperhatikan 4P akan senantiasa 

bert!saha men~ari terobosan baru. Sehingga, CSR tetap 

dijalankan seperti seharusnya. Perusahaan tipe ini .melihat 

CSR seperti halnya · "R&D" (Research and Development). 
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MENGKA]I 
MANFAAT CSR 

Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenornena DEAF (yang dalarn 

Bahasa Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah 

akronim dari Dehumanisasi, Ernansipasi, Aquariumisasi, dan 

Feminisa:si (Suharto, 2007: 103-4): 

• Dehumanisasi industri. Efisiensi dan rnekanisasi yang 

semakin menguat di dunia industri telah rneii.ciptakan 

persoalan-persoalan kernanusiaan baik bagi kalangan 

buruh di perusahaan, rnaupun bagi masyarakat di sekitar 

perusahaan. "Merger mania" dan perarnpingan perusahaan 

telah menirnbulkan gelornbang PHK dan pengangguran. 

Ekspansi dan eksploitasi industri telah rnelahirkan 

ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang 

he bat. 

' . ED,lansipasi hak-hak publik. Masyarakat kini sernakin 

sadar akan haknya untuk rneminta pertanggungjawaban 

perusahaan atas berbagai rnasalah sosial yang seringkali 
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ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini 

semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja 

dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai 

dampak sosial yang ditimbulkannya. 

'" Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin 

transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. 

Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan 

cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan 

filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan 

dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar 

perusahaan seperti ini di tutup. 

• Feminisasi dunia kerja. Seinakin banyaknya wanita yang 

bekerja semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan 

saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti 

pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya

biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, 

akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di 

rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian 

fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (child 

care) atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi 

remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini. 

Namun demikian, pelaksanaan CSR tidak semata-mata 

didorong oleh fenornena DEAF di atas. CSR diterapkan karena 

mempunyai banyak manfaat bagi perusahaan. Lantas apakah 

sebenarnya manfaat CSR? Pentingnya CSR, tidak cukup 

dijawab dengan menyatakan bahwa CSR telah diamanatkan 
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UU. Jika CSR dianggap penting hanya karena UU, perusahaan 

akan cenderung terpaksa: dan stengah hati melaksanakan CSR. 

Harus ada pemahaman filosofis dan komitmen etis tentang 

CSR. 

Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan 

terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga 

antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global 

maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR 

harus merupakan komitmen dan kepedulian genuine dari para 

pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa 

kemanusiaan. 

Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara 

kurang' patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu 

melaksanakan CSR. Terlebih di Indonesia yang menganut 

residual welfare state, distribusi pendapatan mengalami distorsi 

luar biasa. 

Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama 

kelompok lemah dan rentan seperti orang niiskin, pekerja sektor 

informal, kaum perempuan, anak-anak, dan komunitas adat 

terpencil (KAT). Akibatnya, sebagian besar dari mereka hid up 

tanpa perlindungan sosial yang memadai. 
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Ma.nfaat CSR: Taken for Granted? 

Tiga lembaga internasional independen, Environics International 

(Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business 

Leader Forum (Inggris) melakukan survey tentang hubungan 

antara CSR dan citra perusahaan. Survey dilakukan terhadap 25 

ribu konsumen di 23 negara yang dituangkan dalam The 

Millenium Poll on CSR pada tahun 1999 (lihat Bisnis dan CSR, 2007: 

88-90). 

Hasil survey menunjukkan. bahwa mayoritas responden (60%) 

menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat 

terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakan 

unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu 

perusahaan. Sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja 

keuangan, ukuran perusahapn, strategi perusahaan atau 

manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden. 

Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan 

"menghukum" perusahaan yang tidak .melakukan CSR. Separo 

responden berjanji tidak akan mau membeli produk 

perusahaan yang mengabaikan CSR. Lebih jauh, mereka akan 

merekomendasikan hal ini kepada konsumen lain. 

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CST< 

terhadap perusahaan (Wikipedia, 2008): 

• 
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Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian 

kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang 

khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya 

menciptakan customer loyalty. The Body Shop sering 
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dianggap sebagai memiliki tmage unik terkait 1su 

lingkungan. 

Ill Human resources. Program CSR dapat membantu dalam 

perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki 

kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawan yang 

memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering 
bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum 

mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, 

CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan 

_mcitivasi dalam bekerja. 

• License to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR 
dapat mendorong pemerintah dan publik memberi "izin" 

atau "restu" bisnis. Karena dianggap telah memenuhi 

standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan 

masyarakat luas. 

• Risk management. Manajemen risiko merupakan isu sentral 

bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun 

bertahun-tahun bisa runtuh dalam seke)ap oleh skandal 

korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. BP 

dengan bendera ''Beyond Petroleum" -nya pemah disanjung 

sebagai perusahaart' "ramah lingkungan". Namun, pence

maran di tell.lk Mexico AS telah meruntuhkan image tersebut. 

Membangun budaya "doing the right thing" berguna bagi 

perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis. 

Ada kecenderungan perkembangan CSR kini bergeser dari 

. undere~timate ke overestimate. Jika pada masa lalu pandangan 

terhadap CSR lebih ban yak dipengaruhi Milton Friedman yang 

cenderung "memusuhi" CSR. Kini, pandangan terhadap CSR 

lebih positif, bahkan terkadang overestimate. Seakan-akan CSR 
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adalah panacea yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. 

Padahal, manfaat CSR terhadap perusahaan tidaklah "taken for 

granted" dan otomatis. 

Salah sahl tokoh yang kritis terhadap CSR adalah David Vogel, 

penyandang Solomon Lee Professor of Business Ethics pada Haas 

School of Business dan Professor of Political Science di University 

of California Berkeley. Menurutnya, perkembangan literatur CSR 

memiliki kelemahan yang seragam, yakni "tidak menimbang 

dengan hati-hati apa yang dapat dan tidak dapat dicapai oleh dan 

melalui CSR" (lihat Jalal, 2006). 

Vogel mengajukan pertanyaan "does virtue pay?". Berdasarkan hasil 

studinya, Vogel menemukan bahwa "tesis" yang menyatakan 

bahwa CSR akan meningkatkan kennturlgan perusahaan merupa

kan keyakinan yang kurang didukung data empiris. Investasi 

dalam CSR mirip belanja iklan, yang belum tentu mendongkrak 

kenntilllgan perusahaan. 

Namnn, ini tidak berarti bahwa melakukan CSR sama sekali tidak 

memberikan kennturlgan. Bukti-bukti empiris yang.ada menyaksi

kan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu CSR berperan melejitkan 

keunturlgan perusahaan. Kesimpulannya, CSR bukanlah strategi 

generik. CSR mnngkin cocok pada kondisi tertentu, tetapi tidak 

pada kondisi lainnya. Karenanya, menurut Vogel, argumen 

mengenai hubnngan positif antara kinerja sosial dengan kinerja 

finansial perusahaan harus dilihat secara lebih kontekstual Qalal, 

2006). * 
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BIAS-BIAS 
CSR 

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, 

tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR secara 

otentik sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit 

perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini: 

11 Kamuflase. Perusahaan melakukan CSR·tidak didasari oleh 

komitmen, melainkan hanya sekadar menutupi praktik 

bisnis yang memunculkan "ethical questions". Bagi 

perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari 

Community Development, melainkan "Celana Dalam" yang 

berfungsi menutupi . "aurat'' perusahaan. McDonald's 

Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan 

Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan 

"unnecessary cruelty to animals", "third world nations are 

exploited in producing these goods" dan mempekerjakan anak 

di bawah umur (Wikipedia, 2008; Supomo, 2004). 
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m Generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus 

karena dikembangkan berdasarkan template atau program 

CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang 

impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan 

cenderung melakukan "copy-paste" (kadang dengan sedikit 

modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah 

dan menguntungkan perusahaan. 

• Directive. Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara 

top down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan 

perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak 

partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang 

benar. 

• Lip Service. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan 

kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak 

didahuiui oleh needs assessment dan hanya diberikan · 

berdasarkan belas kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR 

yang dibuat Enron dan British American Tobacco (BAT), 

pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya "lip service" 

belaka (Wikipedia, 2008). 

• Kiss and Run. Program CSR bersifat ad-hoc dan tidak 

berkelanjutan. Masyarakat diberi "ciuman" berupa barang, 

pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. 

Program yang dikembangkan umumnya bersifat myopic, ber

jangka pendek dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan 

sfan investasi sosial. CSR sekadar "menanam jagung", bukan 

"menanam jati". 
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Gam bar 10.1: CSR yang Tidak Sungguh-sungguh Laksana Topeng 

Sumber www.google.co.id 

Alhasil, CSR tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat dan 

kurang menyentuh · perhatian publik. Salah satu karakter dasar 

CSR, yakni pemberdayaan masyarakat, menjadi semakin jauh dari 

pencapaian tujuan CSR. Pelaksanaan CSR yang terjebak bias-bias 

di atas dapat mengubah singkatan dan makna CSR menjadi: 

Candu, Sandera, dan Racun. 

• Candu. CSR yang sebelumnya dimaksudkan untuk 

memberdayakan masyarakat, malah hanya menciptakan 

ketergantungan masyarakat sebagai penerima program; 
111 Sandera. CSR yang tadinya merupakan wujud kepedualian 

sosial perusahaan kepada masyarakat, bergeser menjadi 

strategi masyarakat untuk menyandera perusahaan, atau 

· sebaliknya, CSR dijadikan alat perusahaan untuk menyandera 

masyarakat dan menjadikannya "sa pi perahan". 
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KORPORASI 
LEBAH 

CSR yang baik (good CSR) memadukan empat prinsip good 

corporate governance, yakni fairness, transparency, accountability 

dan responsibility, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar 

diantara keempat prinsip tersebut (Supomo, 2004). Tiga 

prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven, 

karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham 

perusahaan. 

Sebagai contoh, fairness bisa berupa perlakuan yang adil 

terhadap pemegang saham minoritas; transparency menunjuk 

pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat 

waktu; sedangkan accountability diwujudkan dalam bentuk 

fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang 

harus dipertanggungjawabkan. 

Sementara itu, prinsip responsibility lebih mencerminkan 

stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders 
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perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, 

pe1anggan1 pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, 

termasuk pemerintah selaku regulator. Di sini, perusahaan bukan 

saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (value added) 

produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, _melainkan pula 

harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang 

diciptakannya itu (Supomo, 2004). 

Namun demikian, prinsip good corporate governance jangan 

diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekadar mengedepankan 

kredo beneficience (do good principle), melainkan pula 

nonmaleficience (do no-harm principle) (Nugroho, 2006). 

Perusahaan yang hanya mengedepankan benificience cenderung 

merasa telah melakukan CSR dengan baik. Misalnya, karena telah 

memberikan beasiswa atau sunatan massal gratis. Padahal, tanpa 
. . .. 

sadar dan pada saat yang sama, perusahaan tersebut telah 

membuat masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumtif, 

misalnya, dengan iklan dan produknya yang melanggar 

nonmaleficience. 

Perilaku perusahaan yang beragam ini dapat dikelompokkan 

dalam beberapa kategori. Elkington (1998) dalam bukunya 

Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century 

Business mengelompokkan perusahaan yang peduli dan tidak 

peduli terhadap CSR berdasarkan analogi serartgga. 
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Gambar 11.1: Ibarat Lebah yang Regeneratif dan Menumbuhkan 

Sumber: www.rupa-rupaweb.blogspotcom 

Perusahaan kategori pertama laksana ulat, yang memiliki 

model bisnis rakus dan tidak peduli pada lingkungan 

sekelilingnya. Kategori kedua adalah perusahaan yang mirip 

belalang, model bisnis yang juga eksploitatif dan 

degeneratif. Kategori kedua ini mungkin saja sudah mulai 

mempraktikan CSR. Tetapi, CSR tidak dilakukan dengan 

sepenuh hati. CD di perusahaan ini hanyalah "Celana 

Dalam" untuk menutupi "aurat" perusahaan agar terhindar 

dari tekanan masyarakat atau LSM. 

Perusahaan kupu-kupu adalah kategori ketiga. Korporasi 

seperti ini punya komitmen kuat menjalankan CSR. Bagi 

perusahaan ini CSR adalah investasi, bukan basa-basi. 

Kategori terakhir adalah korporasi lebah. Perusahaan seperti 

fni punya sifat regeneratif atau menumbuhkan. Perusahaan 

ideal ini menerapkan etika bisnis dan menjalankan good CSR. 

Nah, termasuk kategori yang manakah perusahaan anda? * 
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Bagian III 
STRATEGIMENERAPKAN 

CSR 

"If you have come to help me, you can go home again. But if you see 

my struggle as part of your own survival then perhaps we can work 

together". 

(Seorang Wanita Aborigin) 



PENGEMBANGAN 
MASYARAKAT 

Kutipan dari seorang wanita Aborigin sebagaimana. dikutip di 

awal bagian memberi pesan jelas bahwa Community 

Development (Comdev) atau Pengembangan Masyarakat (PM) 

harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (to empower), bukan 

pertolongan (to help). Masyarakat tidak menginginkan seorang 

pendamping yang datang hanya untuk menolong mereka. 

Ketimbang sekadar memberi bantuan uang atau barang begitu 

saja, seorang pendamping diharapkan dapat melihat dan 

merasakan perjuangan masyarakat dan kemuctian berjuang 

bersama membangun kehidupan, menata kesejahteraan. 

Comdev tidaklah statis dan hanya ber~ifat_lok~Ls~ja. CoJ.V.cfey 

bisa melibatkan interaksi dinamis dan par~isipator~:s. . anta,r 

ber~gam stakeholders, t~rmasuk "pihak, luar" (pemerint~h, 
donor, pendamping) dan warga setempat. Dengan demikian, 
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Comdev tidak harus terjebak pada dikotomi "bottom-up 

versus top-down planning", maupun "local development versus 

global development". Kegagalan Comdev sering terjadi akibat 

adanya bias-bias dalam Comdev. Per an pendampingan dan 

kapasitas pendamping menjadi sangat sentral dalam menun

jang keberhasilan Comdev, khususnya pada masyarakat di 

daerah tertinggal. 

Pengembangan Masyarakat 
Disiplin Pekerjaan Sosial (Social Work) menetapkan bahwa 

Pengembangan Masyarakat (PM) adalah bagian dari strategi 

Praktik Pekerjaan Sosial Makro. Beberapa frasa lain yang 

sering dipertukarkan dengan Comdev antara lain: Community 

Organizing (CO), Community Work, Community Building, 

Community Capacity Building, Community Empowerment, 

Community Participation, Ecologically Sustainable Development, 

Community Economic Development, Asset-Based Community 

Development, Faith-Based Community Development, Political 

Participatory Development, Social Capital Formation, dst. 

(Suharto, 2006). 

Di jagat Pekerjaan Sosial, Comdev seringkali didefinisikan 

sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan 

berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi 

dan kerjasama yang setara (Netting, Kettner dan McMurtry; 

1993; lfe, 1995; Stiharto, 2007; ·suhartb, 2U08er Cbmdev 

mengekspresikan nilai-nilai · keadilan, kesetaraan, akun

tabilitas, kesempatah, pilihan, partisipasi, kerja~ama; dan 
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Gambar 12.1: Pen~organi~asian Petani dan Nelayan 

Sumber: MPM Muhammadiyah.doc 

Selama puluhan tahurt para<pendidik dan praktisi pekerjaan sosial 

di Indonesia selalu menggabungkan konsep CO dan CD secara 

tandem. Mata kuliah inti pekerjaan sosial di banyak sekolah 

pekerjaan sosial di Indonesia hingga kini masih menggunakan 

nama COCD: Community Organization/ Organizing and Community 

-Development. Saking populemya, · frasa ini nyaris tidak diterjemah

kan lagi ke dalam Bahasa Indonesia. Para pengajar pekerjaan sosial 

di Indonesia seakan merasa berdosa jikatidak menggunakan istilah 

COCD atau CO/CD secara terintegrasi. 

Meskipun identik, CO sejatinya dapat dibedakan dengan CD. 

Dalam sejarahnya, CD lebih sering diterapkan pada masyarakat 

perdesaan di negara-negara berkembang. Karena permasalahan 

sosial utama di negara ini adalah kemiskinan massal dan 

struktural, maka dalam praktiknya CD lebih s~ring diwujudkan 
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dalam bentuk "pengembangan ekonomi masyarakat" atau 

Community Economic Development. 

Sebaliknya, CO lebih sering diterapkan pada masyarakat 

perkotaan yang relatif sudah maju. CO lebih banyak 

bersentuhan dengan aspek politik warga, seperti pen.yadaran 

hak-hak sipil (civil rights), pembentukan forum warga, 

penguatan demokrasi, pendidikan warga yang merayakan 

pluralisme, kesetaraan dan partisipasi publik. 

CO pade1 hakikatnya merupakan sebuah proses dengan mana 

warga masyarakat didorong agar bekerjasama untuk bertindak 

berdasarkan kepentingan bersama. Makna "pengorganisasian" 

menegaskan segala kegiatan yang melibatkan orang ber

interaksi dengan orang lain secara formal. Kareminya, tujuan 

utama CO adalah mencapai tujuan bersama berdasarkan cara

cara dan pertggunaan sumberdaya yang disepakati bersama 

pula. 

Ba.nyak program CO yang menggunakan cara-cara populis dart 

tujuan-tujuan ideal demokrasi partisipatoris. Para aktivis CO 

atau CO workers biasanya menciptakan gerakan-gerakan dan 

aksi-aksi sosial melalui pembentukan kelompok massa, dan 

kemudian memobilisasi para anggotanya untuk bertindak, 

~engembangkan kepemimpinan,· serta relasi di antara mereka 

yang teriiba.t. 
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Singkatnya, sebagai ilustrasi, jika CD menanggulangi kemis

kinan melalui pemberian kredit dan pelatihan ekonomi mikro. 

Maka, CO menanggulangi kemiskinan dengan mendidik warga 

agar membentuk organisasi massa atau forum warga, sehingga 

mereka mampu bertindak melawan status quo, kaum pemodaC 

rentenir, atau kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil 

dan menindas. 

Meskipun istilah dan pendekatan CO dan CD ini bisa 

digabungkan dan dipertukarkan, dalam buku ini akan dipakai 

istilah CD. Bagi masyarakat tertinggal, konsep CD atau PM 

lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik mereka. 

Masyarakat Tertinggal 

Pada dasarnya masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa 

kategori. Pertama, masyarakat dalam arti sekelompok orang 

yang tinggal dalam wilayah geografis, seperti desa, kelurahan, 

kecamatan atau kabupaten. Kedua, masyarakat dalam arti 

komunitas lokal (local community) yang mem,.mjuk pada 

sekelompok orang yang berinteraksi dalam skala kecil dan 

memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif homogen. 

Masyarakat kategoripertama umumnya memiliki modal sosial 

yang bersifat "menjembatani"(bridging social capital). Ikatan

ikatan sosial relatif lemah, karena terjadi di antara orang-ora,11g 

yang situasinya tidak persis sama, seperti ternan jauh atau 

tetangga desa. Pada masyarakat kategori kedua, modal sosial 

yang dimiliki biasanya bersifat "mengikat" (bonding social 
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capital). Ikatan-ikatan sosial terjalin relatif kuat di antara 

orang-orang yang memiliki situasi dan kepentingan yang 

relatif sama, misalnya ternan dekat, anggota keluarga atau 

marga. 

Masyarakat juga sering dibedakan berdasarkan kemajuan 

pembangunan atau peradabannya. Misalnya, dikenal istilah 

masyarakat maju dan masyarakat tertinggal. Masyarakat maju 

umumnya digambarkan memilikikarakteristik sosial.:.budayayang 

heterogen, berlokasi di wilayah yang dekat dengan pusat 

pemerintahan, pertokoan atau jalan raya. Sedangkan masyarakat 

tertinggal tidak jarang diasosiasikan dengan desa atau 

"perkampungan" yang dihuni oleh komunitas adat terpencil atau 

penduduk yang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas

fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, panti asuhan). Selain tingkat 

pendapatan dan pendidikan yang rendah, mereka juga umumnya 

bermata-pencaharian sebagai petani a tau peladang berpindah. 

Pengkategorian dan pendefinisian masyarakat akan membedakan 

pendekatan Comdev dan pendampingannya. Bila masya

rakat didefinisikan sebagai masyarakat desa/kelurahan 

yang maju, maka Comdev dan pendampingan seringkali 

melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang 

melibatkan pengorganisasian masyarakt (CO) dan menuntut 

\ldanya perubahan kebijakan publik dan menyentuh konteks 

politik. Program-programnya bisa berupa perumusan dan 

pengusulan naskah kebijakan (policy paper) mengenai 

pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, pengusulan 
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draft Peraturan Daerah tentang perlindungan sosial warga 

miskin, advokasi upah buruh yang manusiawi, peningkatan 

kesadaran akan bahaya HIV I AIDS, pengarusutamaan 

jender dan kesetaraan sosial, perlindungan anak, 

penanganan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dst. 

Bila masyarakat didefinisikan sebagai komunitas lokal atau 

masyarakat tertinggal, Comdev dan pendampingannya 

biasanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan 

lokal (locality development) di sebuah permukiman atau 

wilayah yang relatif kecil. Program-programnya · biasanya 

berbentuk usaha ekonomi mikro atau perawatan kesehatan 

dasar, pemberantasan buta aksara, peningkatan kesadaran 

dan partisipasi politik warga yang bersifat langsung dirasa

kan oleh penduduk setempat. 

Tentu saja pembagian ini tidak bersifat absolut. Dalam 

kenyataan dan pada kasus-kasus tertentu, percampuran 

pendekatan Comdev dan pend~mpingan sangat mungkin 

terjadi di antara berbagai kategori masyarakat. 

Tantangan Comdev 

Comdev tidak selalu berjalan mulus. Beragam hambatan 

dan tantangan seringkali menghadang yang pada gilirannya 

bisa menggagalkan pencapaian tujuan Comdev. Selain 

karena keterbatasan sumber daya (finansial dan manusia), 

kegagalan Comdev seringkali disebabkan oleh bias-bias 

yang menghinggapi perencanaan dan pelaksanaan Comdev. 
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Merujuk pada pengalaman Robert Chambers di beberapa 

negara berkembang yang dikemas dalam bukunya Rural 

Development: Putting the Last First (1985) dan pengalaman 

penulis yang dibukukan dalam "Kemislcinan dan Keber

fungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di 

Indonesia" (Suharto, 2004), ditemukan sedikitnya 10 bias 

dalam Comdev, yaitu: 

1. Bias perkotaan. Comdev cenderung banyak di laksanakan 

di wilayah perkotaan. Sementara itu daerah-daerah 

perdesaan seringkali terabaikan. 

2. Bias jalan utama. Comdev lebih banyak dilakukan di 

wilayah-wilayah yang dekat dengan jalan utama. Daerah

daerah terpencil yang jauh dari jalan raya kurang menarik 

perhatian karena sulit dijangkau dan kurang terekpose media 

mass a. 

3. Bias musim kering. Masyarakat tertinggal seringkali 

mengalami masalah kekurangan pangan dan penyebaran 

penyakit pada saat musim hujan dan banjir. Namw1, program

program Comdev kerap dilakukan pada saat musim kering 

ketika mobil para "development tourist" mudah menjangkau 

lokasi dan sepah1 mengkilat mereka tidak mudah terperosok 

lumpur. 

4. Bias pembangunan fisik. Donor dan aktivis Comdev lebih 

menyukai melaksanakan program pembangunan fisik yang 

mudah terukur dari pada pembangunan man usia. 

5. ·Bias modal finansial. Saat mela:kukan needs assessment dan 

Participatory Rural Appraissal (PRA), baik masyarakat 

maupun para aktivis Comdev tidak jarang terjebak pada 
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pemberian prioritas yang tinggi pada perlunya penguatan 

modal finansial (kredit mikro, simpan pinjam). Padahal 

dalam kondisi modal sosial yang tipis, kemungkinan 

terjadinya korupsi, pemotongan dana, dan pemalsuan 

nama orang-orang miskin, sangat besar. 

6. Bias aktivis. Program Comdev seringkali diberikan pada 

"orang-orang itu saja" yang relatif lebih menonjol dan 

aktif dalam menghadiri pertemuan, mengemukakan pen

dapat dan mengikuti berbagai kegiatan di wilayahnya. 

"Silent majority" menjadi terabaikan. 

7. Bias proyek. Program Comdev diterapkan berulang kali 

pada wilayah-wilayah yang sering menerima proyek, 

karena dianggap telah mampu menjalankan kegiatan 

dengan baik. Daerah-daerah yang dikategorikan "good 

locations" ini biasanya menjadi target rutin pelaksanaan 

proyek-proyek percontohan. 

8. Bias orang dewasa. Anak-anak dan kelompok lanjut usia 

yang umumnya dianggap kelompok "riti.noritas" jarang 

tersentuh program Comdev. Mereka jarang dilibatkan 

dalam identifikasi kebutuhan dan perencanaan program, 

apalagi dimasukan sebagai penerima program. 

9. Bias laki-laki. Di daerah-daerah terpencil di Indonesia, 

laki-laki pada umumnya lebih sering terlibat dalam 

kegiatan Comdev ketimbang perempuan. 

10. Bias orang "normal". Para penyandang cacat, termasuk 

anak-anak dengan kebutuhan khusus jarang tersentu 

program Comdev. Mereka dipandang kelompok yang tidak 

"normal". * 
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PENDAMPINGAN 
MASYARAKAT 

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan 

proses. dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah 

komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat peren

canaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah 

sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan 

kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya (Suharto, 2006). 

Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan 

tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat 

setempat dengan pihak luar atau para pendamping baik yang 

bekerja berdf'lsarkan dorongan karitatif maupun misi 

profesional (Peksos). Dalam program penanganan masalah 

kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu 

· seringkali metupakan kelompok yang tidak berdaya baik 

karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan 

ekstetnal dari lingkungannya. 
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masyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya 

sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. 

Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang 

memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses 

pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial 

adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien 

memanfaatkan hal itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne 

(1986: 26): 

Whenever a social worker tries to help someone, he or she is 

starting from a position in which there are some useful, positive 

things in the client's life and surroundings which will help them 

move forward, as well as the problems or blocks which they are 

trying to overcome. Part of social work is finding the good things, 

and helping the client to take advantage of them. 

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan 

keberhasilan program pemberdayaan me1syarakat. Sesuai 

dengan prinsip pemberdayaan; PM sangat perlu memper

hatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam 

konteks ini, peranan seorang pekerja sosial atau pendamping 

masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai 

pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah 

masalah (problem solver) secara langsung. Mereka biasanya 

terlibat dalam penguatan partisipasi rakyat dalam proses 

· perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi 

program kegiatannya. 
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Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu 

mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri 

mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan 

yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya 

membantu membangim dan memperkuat jaringan dan 

hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat 

harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai 

bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks 

masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi

posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang 

lebih luas. 

Riset penulis di 17 provinsi di Indonesia (Suharto, 2004: 61-62) 

menunjukkan bahwa ketika masyarakat miskin ditanya 

mengenai kriteria pendamping yang diharapkan, mereka 

menjawab bahwa selain memiliki kapasitas profesional, seperti 

memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai program 

dan penanganan permasalahan masyarakat setempat, 

pendamping juga dituntut memiliki beberapa sikap humanis, 

seperti sabar dan peka terhadap situasi1 kreatif, mau 

mendengar dan tidak mendominasi, terbuka dan mau 

menghargai pendapat orang lain, akrab, tidak menggurui, 

berwibawa, tidak menilai dan memihak, bersikap positif, dan 

mau pelajar dari pengalaman. 
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Peran Pendamping 

Ada beberapa peran pendamping dalam pendampingan 

masyarakat. Empat peran di bawah ini sangat relevan 

diketahui: 

1. Fasilitator. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan 

"fasilitator" sering disebut sebagai "pemungkin" (enabler) . 

. Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti 

dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), "The 

traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, 

and promotion of interaction and action." Selanjutnya Barker 

(1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai 

tanggungjawab untuk membantu masyarakat menjadi mampu 

menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi

strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: 

pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, 

pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidenti

fikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan 

asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian 

sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah 

fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. 

2. Broker. Peran sebagai broker dalam pendampingan 

masyarakat tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar 

modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau 

konsumen. Namun demiki~, pendamping melakukan 
.;;-· 

transaksi dalam pas(lr lain, yakni jaringan pelayanan sosial. 

Pemahaman pendamping yang menjadi broker mengenai 

kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi 

sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya 
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memperoleh "keLmhmgan" maksimal. Dalam proses 

pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam 

melakukan peranan sebagai broker: (a) Mampu mengidenti

fikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang 

tepat, (b) Mampu menghubLmgkan konsumen a tau klien 

dengan sumber secara konsisten, (c) Mampu mengevaluasi 

efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan

kebutuhan klien. 

3. Pembela. Seringkali pendamping masyarakat harus 

berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin 

kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien a tau dalam 

melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala 

pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau . oleh klien, 

pendamping harus memainkan peranan sebagai pembela 

(advokat). Peran pembelaan atau advokasi bersentuhan 

dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: 

advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class 

advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen, dan 

Hernandez, 1994). Apabila pendamping melakukan pembe

laan atas nama seorang klien secara individual, maka ia 

berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kelas terjadi 

manakala klien yang dibela bukanlah individu melainkan 

sekelompok anggota masyarakat. 

4. Mediator. Peran mediator diperlukan terutama pada saat 

terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada 

konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) 

memberikan con:toh bahwa pendamping dapat memerankan 

sebagai "fungsi kekuatan ketiga" untuk menjembatani antara 
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PEMBERDAY AAN 
MASYARAKAT 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Ife, 1995; 

Suharto, 2007). Makna pemberdayaan sebagai tujuan, yakni 

keberdayaan, sejatinya adalah indikator keberhasilan pember

dayaan sebagai sebuah proses. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pember

dayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 

bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai 

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 
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Pemberdayaan masyarakat lebih dari sekadar penguatan 

ekonomi masyarakat. Ia mencakup peningkatan partisipasi 

warga dalam ranah politik dan penguatan kapasitas 

masyarakat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

aspirasi, kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. 

Gambar 14.1: Pemberdayaan Pembuatan Pupuk Organik 

Agar CSR mampu memberdayakan masyarakat, maka perlu 

diketahui elemen-elemen keberdayaan (Phil Bartle, 2008). 

Elemen-elemen ini bisa dikembangkan bukan saja untuk 

merumuskan indikator keberdayaan. :tvfelainkan pula, untuk 

merancang strategi yang tepat dalam membuat program 

Comdev. 

Masyarakat adalah sebuah entitas. Masyarakat tidak akan secara 

otomatis menjadi kuat hanya karena ditambahkannya atau 

dibangunnya beberapa fasilitas fisik belaka. Pemberdayaan 
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masyarakat melibatkan perubahan dan h·a.nsformasi sosial yang 

pada giliram1ya melibatkan seluruh elemen keberdayaan ih1. 

Semakin banyak elemen yang dimiliki sebuah masyarakat atau 

organisasi menunjukkan bahwa masyarakat atau organisasi 

tersebut semakin kuat dan memiliki kapasitas. Karenanya, semakin 

berdayalah masyarakat a tau organisasi tersebut. 

1. Altruisme. Altruisme adalah proporsi dan tingkat dengan 

mana individu-individu siap berkorban atau menyumbang

kan sesuatu yang bermanfaat bag;i masyarakat. Altruisme 

terefleksi dari tingkat kemurahan, kesantunan, kebanggaan 

bersama, gotong royong, kesetiaan, perhatian, solidaritas, 

dan persaudaraan. Masyarakat yang semakin menunjukkan 

altruisme, pada haklkatnya semakin menunjukkan 

kapasitasnya. Sebaliknya, kerakusan danegoisme individu

individu, keluarga-keluarga ata:u kelo1Tipok-ke1ompok 

dalam masyarakat selain menunjukkan kelemahan 

masyarakat, juga memperlemah keta~anan masyarakat. 

2. Nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama sebagai faktor 

kekuatan masyarakat atau organisasi adalah tingkat 

dengan mana anggota-anggota masyarakat memiliki dan 

berbagi nilai, khususnya mengenai ide bahwa mereka 

adalah anggota entitas yang memiliki kepentingan 

bersama melebihi kepentingan individu-individu para 

anggotanya. Semakin banyak anggota masyarakat yang 

berbagi, atau sekurang-kurangnya memahami dan 

bertoleransi dengan nilai dan sikap orang. lain, semakin 

kuatlah masyarakat itu. Rasisme, seksisme (nilai yang 

membeda-bedakan manusia berdasarkan jenis kelamin), 
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us1asme (membeda-bedakan berdasarkan usia), 

prasangka, dan permusuhan memperlemah tatanan 

sebuah masyarakat. 

3. Pelayanan bersama (communal services). Dalam konteks 

permukiman manusia, pelayanan bersama menyangkut 

fasilitas dan pelayanan, seperti jalan, pasar, air bersih, 

pendidikan dan kesehatan, termasuk pemeliharaan, 

keberlanjutan, dan akses para anggota masyarakat 

terhadap fasilitas dan pelayanan itu. Hal ini berkaitan 

dengan dimensi budaya teknologi. Semakin banyak dan 

baik fasilitas serta pelayanan yang ada, dan semakin luas 

akses masyarakat terhadapnya, semakin tinggi tingkat 

keberdayaan masyarakat. Dalam mengukur kapasitas 

organisasi, misalnya, pelayanan bersama mencakup 

fasilitas gedung, peralatan kantor, alat-alat pendukung, 

akses ke toilet dan fasilitas kerja, serta bangunan. 

4. Komunikasi. Dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat 

yang bersifat internal dan ekstemal, komunikasi menyangkut 

sarana jalan, metode elektronik (telefon, radio, TV, internet), 

media cetak (koran, majalah, buku), jaringan hubungan, 

bahasa yang dipahami bersama, tingkat melek aksara, serta 

keinginan dan kemauan Lmtuk berkomwukasi (termasuk 

berbicara, mendengar, berdiskusi, berdiplomasi). Semakin 

baik tingkat komunikasi masyarakat, semakin berdayaiah 

masyarakat itu. Bagi sebuah organisasi, komunikasi mencakup 

peralatankomunikasi, metode dan praktik-praktik komunikasi 

yang dilakukan para staf. Komunikasi yang buruk menunjuk

kan buruknya organisasi tersebut. 
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5. Kepercayaan diri (confidence). Faktor ini mencakup 

kesepahaman yang ingin dicapai organisasi atau masya

rakat. Sikap-sikap positif, kenginan, motivasi, antusiasme, 

optimisme, kemandirian, kegigihan memperjuangkan hak, 

penolakan terhadap apatis dan fatalisme, serta sebuah visi 

mengenai masa depan yang ingin dicapai. Masyarakat yang 

berdaya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

6. Konteks politik dan administrasi. Masyarakat atau 

organisasi yang kuat memiliki lingkungan yang kondusif 

yang mendukung kekuatan itu. Lingkungan atau konteks 

tersebut meliputi (a) elemen politik (nilai-nilai dan sikap

sikap para pemimpin nasional, hukum dan perundang

undangan), dan (b) elemen administrasi (sikap-sikap pegawai 

negeri, beserta peraturan dan prosedumya). Ketika para 

pemimpin, politisi, teknokrat, pegawai negeri, beserta 

perangkat hukum dan peraturannya bersifat pasif dan lemah, 

maka lemahlah masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat, 

keluarga, atau organisasi akan kuat manakala didukung oleh 

konteks politik dan administrasi yang kuat pula. 

7. Informasi. Lebih dari sekadar memiliki atau menerima 

informasi, kekuatan organisasi atau masyarakat tergantung 

pada kemampuan w1tuk memproses dan menganalisis 

informasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, serta kebijaksa

naan yang dimiliki para anggotanya. Informasi yang 

bermanfaat dan berjalan secara efektif (bukan hanya sekadar 

volumenya), memperkuat masyarakat. Informasi di sini 

berkaitan, namun berbeda dengan, elemen komunikasi di 

atas. 
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kamu kenal" yang dapat menjadi sumber kekuatan. 

Jaringan adalah tingkat dengan mana anggota-anggota 

masyarakat, khususnya para pemimpin dan tokoh 

masyarakat, mengetahui orang-orang beserta lembaga

lembaga naungannya yang dapat memberikan sumber

sumber yang bermanfaat bagi masyarakat. Relasi-relasi 

yang baik dan potensial yang berada di sekitar maupun 

di luar masyarakat dapat memperkuat masyarakat secara 

keseluruhan. Semakin kuat sebuah jaringan, semakin 

kuat pula sebuah masyarakat. Keterisolasian memper

lemah masyarakat. 

11. Organisasi. Organisasi menunjukkan derajat dengan 

mana anggota-anggota masyarakat yang beragam 

melihat dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki 

peranan masing-masing dalam mendukung masyarakat. 

Organisasi yang baik tidak hanya merupakan kumpulan 

orang belaka. Melainkan, kelompok orang yang bersatu 

dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama, termasuk 

memiliki integritas organisasi, struktur, prosedur, 

pembagian tugas, saling ketergantungan dan kemendu

kungan peran dan fungsi satu sama lain. Aspek ini 

berkaitan dengan dimensi budaya institusional dan 

interaksional masyarakat. Masyarakat yang kuat adalah 

masyarakat yang terorganisasi dengan baik. 

12. Kekuatan Politik. Kekuatan politik adalah tingkat 

kemampuan masyarakat atau organisasi dalam berpartisipasi 

pada pembuatan keputusan wilayah dan nasional. Aspek ini 

berkaitan dengan dimensi budaya politik. Sebagaimana setiap 
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individu memiliki berbagai kemampuan dalam sebuah 

masyarakat begitu pula setiap masyarakat (misalnya desa) 

memiliki berbagai kekuatan dan pengaruh dalam suah1 

wilayah (misalnya kabupaten) dan bahkan pada tingkat 

nasional. Masyarakat yang kuat memiliki kekuatan politik dan 

pengaruh yang kuat pula dan dapat diimplementasikan dalam 

berbagai pengambilan keputusan. 

13. Keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan yang terlihat 

pada setiap anggota masyarakat dan dapat disumbangkan 

bagi masyarakat. Keterampilan juga mencakup keahlian teknis, 

manajerial, organisasional, mobilisasi. Pendeknya menyangkut 

kemampuan melaksanakan sesuatu tugas yang diperlukan. 

Semakin banyak keterampilan yang dimiliki dan dapat 

digunakan oleh sebuah organisasi atau masyarakat, semakin 

kuatlah organisasi atau masyarakat tersebut. Tentu saja, 

keterampilan-keterampilan ini harus relevan dengan tujuan 

organisasi atau masyarakat. Misalnya, seorang pesulap ulung 

bukan merupakan aset bagi sebuah perusahaan transportasi 

atau perbankan. 

14. Kepercayaan. Tingkat dengan ·mana anggota-anggota 

organisasi atau masyarakat, khususnya para manajer, 

pemimpin, dan pelayan masyarakat, mempercayai satu sama 

lain adalah makna kepercayaan atau trust. Kepercayaan 

merupakan refleksi dari adanya integritas, kejujuran, 

keterbukaan, dan sikap-sikap yang dapat diandalkan. 

Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi 

memiliki keberdayaan yang tinggi pula. Sebaliknya, 
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ketidakjujuran, korupsi, penipuan dan sikap-sikap yang tidak 

dapat diandalkan menunjukkan kelemahan masyarakat. 

15. Persatuan (unity). Persatuan merupakan perasaan memiliki 

terhadap sebuah entitas, seperti organisasi, desa, atau 

bangsa. Sebuah entitas memiliki keragaman, seperti agama, 

kelas, status, pendapatan, usia, jender, dan etnis. Namun, 

"pluralitas ini tidak menghalangi seseorang untuk tetap 

menghargai . dan merasa bagian dari "keluarga" besar 

masyarakat. Persah;lan dapat dilihat dari tingkat dimana 

para anggota . masyarakat memiliki kemauan untuk 

bertoleransi terhadap perbedaan dan variasi yang ada di 

masyarakat itu. Persatuan juga dapat ditunjukkan oleh 

adanya perasaan satu tujuan atau visi, dan perasaan 

memiliki nilai-nilai bersama. Selain itu, kemauan anggota 

masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong-royong juga 

menunjukkan persatuan. Ketika sebuah masyarakat atau 

organisasi semakin bersatu, maka semakin kuatlah entitas 

itu. Namun, persatuan tidak berarti bahwa setiap orang 

adalah sama. Melainkan, bahwa setiap orang menghargai 

dan toleran terhadap perbedaan~perbedaan yang ada dan 

tetap mau bekerja sama demi kepentingan bersama. 

16. Kemakmuran. Kemakmuran atau kesejahteraan menunjuk 

pada tingkat dimana organisasi atau masyarakat secara 

keseluruhan (bukan . individu) memiliki kontrol terhadap 

sumber-sumber potensial dan aktual, produksi dan distribusi 

barang dan jasa, keuangan dan non-keuangan, termasuk 

buruh, tanah, peralatan, pasokan, pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan. Aspek ini berkaitan dengan 
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PERENCA 
PROGRAM 

Program adalah seperangkan kegiatan yang dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam Comdev, program biasanya 

dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang 

secara langsung menyentuh klien atau sasaran perubahan. 

Perancangan program Comdev mencakup sedikitnya lima 

langkah, mulai dari engagement hingga evaluasi dan terminasi 

program tersebut (Suharto, 2008c). Perencangan program ciapat 

dilakukan setelah masalah, populasi, dan kebutuhan dipahami, 

dukungan diperoleh dan strategi serta taktik tersusun. Namun 

demikian, proses ini bukaniah tahapan yang kaku. Adakalanya, 

perancangan program dilakukan terlebih dahulu, kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan memahami masalah, populasi, 

dan kebutuhan, dan diakhiri dengan perumusan strategi dan 

taktik. 

----------------~~-~-.. ~·---~~-~-
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based approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak 

pada rights-based approach (konvensi internasional atau standar 

normatifhak-hak sosial masyarakat). 

3. Plan of action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan 

diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat 

(stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk 

shareholders di lain pihak. 

4. Action and Facilitation. Menerapkan program yang telah 

disepakati bersama. Program bisa dilakukan seem-a mandiri 

oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula 

difasilitasi oleh LSM dan pihak , perusahaan. Monitoring, 

supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan 

implementasi program. 

5. Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh 

mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. 

Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) 

maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit 

strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksana

kan TOT CSR melalui capacity building terhadap masyarakat 

(stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara 

mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan 

(reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi 

pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru 

bisa dirumuskan sepanjang diperlukan. * 
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tantangan-tantangannya, ekonomi Islam, CSR Islami, dan 

keutamaannya. Topik mengenai pemberdayaan masyarakat 

berbasis syariah disajikan sebagai kesimpulan yang menutup 

babini. 

Ekonomi Islam 

Bila dicermati, praktik CSR yang masih belum efektif sejatinya 

disebabkan oleh paradigma CSR yang masih didominasi oleh 

prinsip ekonomi konvensional, terutama yang berhaluan 

kapitalisme. Sehingga, meskipun semangat utama CSR adalah 

mempromosikan bisnis yang memiliki tanggung jawab etis dan 

sosial, CSR kemudian merosot menjadi program-program 

eksploitatif yang terselubung. Kegiatan-kegiatan CSR yang 

seharusnya menguntungkan kedua belah pihak, perusahaan dan 

masyarakat, berubah menjadi hanya menguntungkan pihak 

perusahaan. Alih-alih memberdayakan masyarakat, CSR malahan 

"memperdayakan" masyarakat. 

Sebagai contoh, sejak beberapa tahun lalu dikenal · sebuah 

program kemitraan "bapak angkat" berdasarkan konsep 

kerjasama saling mengtmtLmgkan antara Pengusaha Besar (bapak 

angkat) dan Pengusaha Kecil (anak angkat) yang difasilitasi 

pemerintah. Kegiatan ini mirip aktivitas sosial perusahaan dan 

bahkan sering diidentikan dengan program CSR yang bertujuan 

untuk memajukan keberadaan usaha ekonomi kecil di 

masyarakat. Namun, dalam praktiknya kegiatan ini seringkali 

hanya menguntungkan "bapak"nya, karena dipasok barang

barang dari "anak"nya dengan kualitas, harga, dan sis tern 
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pembayaran sepenuhnya ditentukan oleh pihak perusahaan 

besar. 

Selain itu, tidak sedikit program-program CSR yang berupa 

bantuan modal usaha atau pemberian kredit usaha kecil dalam 

skema "simpan-pinjam" ribawi. Meskipun ditemukan beberapa 

kasus keberhasilan, tidak dapat dipungkiri praktik seperti ini 

beroperasi mirip rentenir dengan "bunga" pinjaman yang 

kadang-kadang lebih besar daripada bank. 

Singkatnya, praktik CSR seringkali tidak memasukan etika 

bisnis Islami dalam bingkai ekonomi Islam atau yang sering 

disebut ekonomi syariah. Pertanyaannya, seperti apakah CSR 

dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis syariah itu? 

Sebelum me1~awab pertanyaan ini, akan dibahas secara ringkas 

apa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam atau Ekonomi 

Syariah itu. 

Sejarah dan tradisi Islam membuktikan bahwa Islam adalah 

agama yang menggalakkan perdagangan, perniagaan atau 

bisnis (iijnrnh). Sistem perniagaan Islam sudah dilaksanakan 

sejak ribuan tahun lalu. Perniagaan merupakan pekerjaan yang 

amat disukai dan digalakkan Islam. Allah menjanjikan pahala 

dan ganjaran kebaikan yang banyak kepada pelaku bisnis yang 

i~hlas dan jujur dalam perniagaannya. 

Mannan (1982) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu 

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat 
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dalam perspektif nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam, menurut 

Nejatullah Shidiqqi (1992) adalah tanggapan pemikir-pemikir 

muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya yang 

didasari oleh Al-Quran dan Sunnah serta didukung oleh 

argumentasi dan pengalaman empiris. 

Menurut Rivai dan Buchari (2009: 1), ekonomi Islam adalah 

"ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu 

masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam." Menurut 

kedua penulis ini, syarat utama ekonomi Islam adalah 

dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi. Ciri 

khas model ekonomi Islam dalam ekonomi rabbani yang oleh 

Chapra disebut sebagai "divine economics" a tau ekonomi tauhid. 

Nuansa "Ketuhanan" dalam ekonomi Islam bukan pada pelaku 

ekonominya, karena pelakunya pasti manusia, melainkan pada 

aspek aturan atau sistem yang harus dijadikan pedoman oleh 

para pelaku ekonomi tersebut (Rivai dan Buchari, 2009: 2). 

Secara garis besar, Rivai dan Buchari (2009: 187) merumuskan 

prinsip ekonomi Islam sebagai berikut: 
.. . 

• Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian 

a tau titipan Allah kepada tnanusia; 

!9 Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas 

tertentu; 

• Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja 

sama; 

• Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan 

yang dikuasai oleh segelintir orang saja; 
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o Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan 

peng~unaannya direncanakan untuk kepentingan orang 

ban yak; 

@ Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari 

penentuan di akhirat nanti; 

• Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah 

memenuhi batas (nisab); dan 

• Islam melarang riba dalam segala bentuk. 

Kapitalisme menjunjung nilai-nilai individualisme. Sosialisme 

memuja nilai-nilai kolektivisme. Maka sistem ekonomi Islam 

mengedepankan lima nilai sekaligus: kesatuan, keseimbangan, 

kebebasan, keadilan dan tanggung jawab (Hamid, 2009; Rivai dan 

Buchari, 2009). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak 

terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa 

orang saja. Tujuannya, seperti dinyatakan Surah AI Hasyr ayat 7, 

adalah agar " .. . supaya harta itu jangan hanya beredar di lazlangan 

orang-orang lazya saja di antara lazmu ... " (lihat Sudewo, 2008: 89). 

Konsep ini berbeda dengan sistem eko~omi kapitalis yang 

memungkinkan kepemilikan industri didominasi oleh kelompok 

pengusaha kuat (konglomerat) nasional maupnn multi nasional. 

Juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang melarang 

kepemilikan individu. 

S,unnah Rasulullah lebih tegas menyatakan bahwa, "Masyarakat 

punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api''. Hadis 

tersebut menegaskan bahwa semua industri ekstraktif yang ada 

hubungannya dengan produksi air, bahan tambang dan 

CSR & COMDEVInvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globafisiijsi 99. 



tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada 

kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin 

kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan. 

Dalam konteks ini, maka CSR Islami adalah CSR yang merujuk 

pada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara 

Islami. Perusahaan mem~sukkan norma-norma agama Islam 

yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga 

kontrak sosial df dalam praktik bisnisnya. 

Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami 

mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai 

bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan 

barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara memperoleh

nya dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan halal 

dan haram sesuai syariah (lihat Rivai, 2009). Menurut Rivai 

(2009), etika bisnis Islami sejalan dengan Firman Allah dalam 

Surah Al-Baqarah ayat 188: 

"Dan janganlalz sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 

lcamu mcmbawa (urusml) hrzrtn itu kepada halcim, suprzyrz 

kamu dapat memakan sebrgian daripada harta benda orang 

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui." 

CSR Islami bertujuan menciptakan kebajik:m yang dilakukan 

bukan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat ribawi, 

melainkan yang berupa zakat, inbq, sedekah, dan wakaf 
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yang oleh Eri Sudewo (2008) disingkat menjadi Ziswaf. Surah · 

Ali Imran Ayat 92, misalnya, menyebutkan infak dengan 

sesuatu yang dicintai merupakan syarat untuk mencapai 

kebajikan. Dalam Surah Al-Dzariat ayat 15-19, Allah 

berfirman: 

"Sesungguhnya orang-orang yang taqwa itu akan ditempat

kcm di surga yang mempunyai mata air-mata air; Mereka 

mengambil apa yang mereka kehendaki yang telah Allah 

anugerahkan kepada mereka. Inilah orang-orang yang 

dahulunya suka berbuat baik; pada malam hari mereka sedikit 

mempergunakan waktunya untuk berbaring dan kalau telah 

sampai waktu sahur mereka merintih membaca istighfar; dan 

yang dalam hartanya ada hak bagi orang miskin yang 

berkekurangan." 

Keutamaan 
Merujuk pada Hadis Nabi, CSR Islami pada intinya 

mengedepankan kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan 

ini lebih Allah cintai ketimbang ibadah mahdhah (lihat Rakhmat, 

2008: 262). Rasulullah Saw. bersabda, "Memenuhi keperluan 

seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan dua puluh lcali 

haji dan pada setiap hajinya menginfakkan rcitusan ribu dirham atau 

dinar." Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. menyatakan, "Jika 

seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu 

lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di 

Baitullah." 
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ADO PSI 
DESA MISKIN 
SEBAGAI MODEL 
PROGRAM CSR 

Sebagai suatu ide yang telah lama diluncurkan, Adopsi Desa 

Miskin belum banyak terdengar secara luas. Hal ini disebabkan 

antara lain, pertama, kurangnya promosi terkait dengan program 

Adopsi Desa Miskin tersebut. Akibatnya, banyak pihak yang tak 

mengetahui keberadaan program ini. Bahkan, 'makhluk' seperti 

apa Adopsi Desa Miskin itu pun, saya kira banyak dari kita yang 

belum tahu. 

Yang kedua, konsep Adopsi Desa Miskin belum dilengkapi 

modul dan mannual yang memadai. lni yang seharusnya terus 

dikembm,gkan atau dilengkapi oleh Kementerian Sosial, sebagai 

pihak penggagas Adopsi Desa Miskin. 

Oleh karena itu, untuk membuat Adopsi Desa Miskin menjadi 

lebih popular dan terima oleh masyarakat luas, dibutuhkan 

gebrakan tertentu dari pemerintah. Misalnya, dengan menjadikan 
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Adopsi Desa Miskin sebagai gerakan nasional. Jika pemerintah 

mau melakukan hal tersebut, ini akan sangat membantu. 

Langkah selanjutnya, · andaikan pemerintah telah menetapkan 

Adopsi Desa Miskin sebagai program nasional, maka menjadi 

tugas kementerian terkait untuk mengerahkan sumber dayanya 

guna menyukseskan kerja sama dengan berbagai instansi swasta 

agar mengaplikasikan Adopsi Desa Miskin dalam rencana kerja 

mereka. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, bisa digaransi 

popularitas Adopsi Desa Miskin akan meningkat pesat. 

Mengapa Adopsi Desa Miskin Dibutuhkan? 
Pada dasarnya Adopsi Desa Miskin adalah salah satu program 

penanggulangan kemiskinan yang bermatra wilayah. Berbeda 

dengan pendekatan bermatra individu, yang membantu 

mengatasi kemiskinan dengan menolong orang. Pendekatan 

bermatra wilayah membantu penanggulangan kemiskinan 

berdasarkan wilayah tertentu. 

Ide Adopsi Desa Miskin mirip dengan adopsi seorang atau 

beberapa anak. Dalam mengadopsi seorang anak, pengadopsi 

berusaha memenuhi segala kebutuhan sang anak, seperti 

membiayai pendidikannya. Bedanya, yang sekarang diadopsi 

adalah satu atau beberada desa, di mana desa itu dijadikan 

seperti 'anak' yang dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Program Adopsi Desa Miskin pertama kali dikembangkan oleh 

Kemensos bekerjasama dengan Universitas Nasional (Unas), 
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Jakarta. Tindak lanjut dari program ini adalah bukan curna 

pernerintah yang harus rnengasuh desa-desa tertinggal, tetapi 

melibatkan peran serta dunia usaha sebagai aktomya. Adopsi 

Desa Miskin rnenjadi penting bagi Indonesia karena karakteristik 

persoalan di Indonesia. Setelah 62 tahun rnerdeka, kita masih juga 

dijajah oleh tiga penjajah, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan 
. r-
' keterbelakangan. 

Coba kita lihat masalah · kemiskinan. Jumlah orang miskin di 

Indonesia tahun 2009 sekitar 40 juta jiwa. Itu sudah melebihi 

seluruh penduduk Australia atau Malaysia. Jadi, yang pertama, 

jumlah pendidik miskirt di Indonesia sudah sangat fantastis 

secara absolut. Itu kita baru memakai pendekatan Badan Pusat 

Statistik (BPS), dengan penghitungan, penduduk miskin adalah 

yangberpendapatan kurang dari RpS ribu per hari. Tetapi kalau 

kita memakai pendekatan Bank Dunia, di mana pendapatan 

penduduk miskin adalah US$ 1-2 per kapita, maka jumlah 

penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai angka di atas 50%. 

Yang kedua, masalah kemiskinan di Indonesia bersifat massal. 

Tidak bermatra individual seperti di AS. Jika di AS, orang miskin 

gara-gara dia mengalami masalah kesehatan mental, cacat, 

kecanduan alkohol, mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Di 

Indonesia,. sifatnya massal. Kadang-kadang di suatu desa, yang 

miskin sampai setengahnya. Jadi, penyelesaian masalahnya juga 

harus memakai pendekatan yangbersifat makro atau kewilayahan. 

Nah, Adopsi Desa Miskin berkarakteristik seperti itu. 
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Kemudian yang ketiga, sudah banyak program pengentasan 

kemiskinan, tetapi sifatnya masih parsial, individual, dan tidak 

berkelanjutan. Misalnya, dengan hanya membantu memodali 

beberapa keluarga dan ta.11pa pendampingan lagi, itu namanya 

tidak berkelanjutan. Saya sering menyebut program-program 

seperti itu sebagai 'kiss and run'. Dicium, lalu ditinggalkan. Jadi, 

orang dicium, diberi bantuan, yang manis. Tapi sayang, meskipun 

manis tetapi jangkanya pendek. Ini ibarat seorang gadis, 

menikmati pada saat dicium, di awal, tetapi lusanya ditinggalkan. 

Itu sangat menyakitkan. 

Model inijuga sifatnya hanya per proyek. Habis proyek, maka 

selesai sudah. Penyakit ini juga banyak diderita oleh 

departemen-departemen pemerintah. Hal semacam 1ni mem

buat penerapan Adopsi Desa Miskin menjadi sangat penting. 

Adopsi Desa Miskin memiliki pendekatan yang khas, tidak 

individual, dan berlangsung terus-menerus a tau berkelanjutan. 

Selanjutnya, mari kita lihat masalah keterbelakangan. 

Kemajuan atau keterbelakangan suatu bangsa dapat dilihat 

dari indeks pembangunan manusia atau Human Development 

Index (HOI). Peringkat HDI kita masih tertinggal jauh 

dibandingkan banyak negara lain. Tak perlu kita banding

kan dengan negara-negara maju. Cukup dengan negara 

.tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei atau Thailand, 

kita pun mengalami ketertinggalan. 

-.· ··-··· ··- -· .. 
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Keterbelakangan juga dapat diartikan sebagai suatu desa 

yang tertinggal. Ia bisa berupa desa yang terisolasi dari 

daerah sekitarnya. Nah, jadi Adopsi Desa Miskin bisa 

mengatasi wilayah yang seperti ini. Sifatnya bisa dengan 

membangun infrastruktur berupa jalan atau sarana 

telekomunikasi, agar keterpencilan desa bersangkutan dapat 

teratasi. Dalam konteks ini, Adopsi Desa Miskin merupakan 

suatu cara untuk membantu masyarakat yang terbelakang. 

Namun, bukan berarti Adopsi Desa Miskin sama dengan 

program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang pernah 

digulirkan pemerintah Orde Baru. Yang terakhir ini, 

pendekatannya adalah membangun infrastruktur. Program 

Adopsi Desa Miskin tidak sekedar membangun infra

struktur, melainkan membangun suatu wilayah secara 

menyeluruh. 

Oleh karena itu, dalam merancang Adopsi Desa Miskin, 

idealnya sebelum membuat program, lebih dahulu diiden

tifikasi apa yang menjadi kebutuhan utama desa tersebut. 

Juga, yang terutama, menggali potensi utama di daerah 

tersebut. Selanjutnya harus dibuat program yang tepat. 

Yang membedakan lagi, dalam Adopsi Desa Miskin, sangat 

penting peran pendampingan untuk menjalankan program 

tersebut. Manakala dibangun suatu kegiatan ekonomi di 

desa itu, dilakukan berdasarkan potensi yang memang 

terdapat di dalamnya. 
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mendapat keuntungan dari dukungan masyarakat yang 

merasakan manfaat program tersebut. Apalagi jika bantuan

bantuan CSR Adopsi Desa Miskin tersebut disertai dengan 

publikasi yang memadai. Tetapi ini yang seringkali kurang 

diindahkan perusahaan, sehingga masyarakat tidak menget

ahui keterlibatan perusahaan dalam membantu pengembangan 

daerahnya. 

Gambar 17.1: CSR Bukan Sekedar Bantuan Karitatif 

Sumber: www.google.co.id 

Daerah yang mendapat bantuan Adopsi Desa Miskin juga 

memperoleh keuntungan tersendiri. Mereka rnendapat bantuan 

modal, pemasaran, infrastruktur, dan sebagainya, yang jika 

diharapkan seluruhnya dari pemerintah, belum tentu akan bisa 

terpenuhi. 
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Pemerintah atau Negara pun mendapat keuntungan ganda dari 

program Adopsi Desa Miskin karena tugas mengatasi 

kemiskinan dan ketertinggalan tersebut sebenarnya sebagian 

besar ada di tangan pemerintah. Namun, kita harus menyadari, 

kemampuan pemerintah sangat terbatas. Jadi, dukungan dan 

partisipasi dari pihak swasta sangat diharapkan oleh pemerintah. 

Hanya saja, untuk mengaktifkan peran swasta dalam CSR dan 

Adopsi Desa Miskin, kita masih memiliki sejumlah kelemahan. 

Salah satunya, kita belum memiliki aturan yang memberikan 

insentif, seperti keringanan pajak pada perusahaan yang 

menjalankan CSR atau Adopsi Desa Miskin. Tidak seperti di 

negara lain. Padahal, insentif semacam keringan pajak bisa 

menjadi stimulan bagi swasta unh1k lebih aktif menjalankan 

Adopsi Desa Miskin. 

Empat Model Adopsi Desa Miskin 
Terkait dengan CSR, ada empat model Adopsi Desa Miskin 

yang bisa dijalankan. Pertama, model langsung. Di mana 

perusahaan, seperti Telkom atau Indosat, menyisihkan 

sejumlah · anggarannya, misalnya 2,5% dari keuntungannya, 

untuk mengangkat suatu desa. Program Adopsi Desa Miskin 

tersebut bisa dilakukan di bawah kendali divisi sumber daya 

manusia a tau divisi lain yang relatif sesuai. 

Modelnya, bisa saja Kementerian Sosial dan perusahaan bekerja 

sama nntuk mengadopsi satu a tau sepuluh desa. Daripada bantuan 

karitatif, dimana perusahaan memberikan sumbangan kepada 
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suatu desa, lebih baik perusahaan yang bersangkutan menjadi 

bapak angkat untuk suatu desa. 

Kedua, model yayasan. Adopsi Desa Miskin dilakukan melalui 

yayasan sosial milik si perusahaan. Misalnya, seperti Sampoerna 

yang membuat Sampoema Foundations. Beda model yayasan dan 

model langsung meski sama-sama milik perusahaan, secara 

administratif yayasan terpisah dari perusahaan. Ia memiliki 

organisasi, laporan keuangan, hingga kebijakan sendiri. Jadi, 

sifatnya lebih otonom. 

Yang ketiga, bermitra dengan LSM atau pihak lain. Misalnya, 

dengan perguruan tinggi. Sebenarnya model yang ketiga ini 

terhitung cara menjalankan Adopsi Desa Miskin yang termudah. 

Jika perusahaan memiliki anggar.an, mereka tak perlu lagi repot

repot melakukan assessment, monitor, evaluasi, merancang 

program, dan sebagainya" 

Lebih baik jika perusahaan menyerahkan pengelolaannya kepada 

pihak lain. Yang penting ada ket~rbukaan, pertanggunggjawaban, 

dan indikator-indikator yang jelas ketika menyerahkan 

pengelolaan Adopsi Desa Miskin tersebut kepada pihak ketiga. 

Keempat, model konsorsium, beberapa perusahaan bergabung 

dalam suatu konsorsium dan kemudian konsorsium tadi yang 

akan mengadopsi suatu desa. Jadi, sebuah kortsorsium menjadi 

semacam bapak angkat bersama. Perusahaan A bisa membantu 

dalam hal meningkatkan keterampilan. Sementara, perusahaan B 

membantu membangun sarana dan prasarana. Begitu juga dengan 
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menjadikannya salah satu visi perusahaan. Jadir Adopsi Desa 

Miskin terintegrasi dengan rencana dan strategi jangka 

panjang perusahaan tersebut, bukan cuma program ber

jangka satu tahunan. 

Jika Adopsi Desa Miskin hanya program jangka pendek, 

apalagi satu tahunan, memang rawan menimbulkan kecem

buruan sosial dari desa-desa lain. Sebab, kemungkinan besar, 

yang akan mendapat manfaat Adopsi Desa Miskin hanya 

satu desa saja. Tetapi, jika Adopsi Desa Miskin merupakan 

rencana jangka panjang perusahaan, maka pendekatannya 

tidak hanya mengadopsi satu desa, melainkan beberapa desa, 

bahkan hingga satu kecamatan. Walaupun untuk tahap 

pertama, satu atau dua desa. Namun, perusahaan bisa 

menjanjikan, bahwa untuk tahap selanjutnya desa-desa lain 

di sekitar desa yang diadopsi akan memperoleh hal yang 

sama. Cara ini akan mencegah desa lain cemburu, karena 

mereka juga akan mendapat giliran diadopsi pada kesem

patan di masa datang setelah desa pertama berhasil. 

Model ini sama dengan pinjaman untuk UKM. Di mana setelah 

pengusaha UKM yang diberi pinjaman maju dan kemudian 

mengembalikan pinjaman, maka dana tersebut bisa bergulir lebih 

besar dan diberikan kepada pengusaha UKM lain dengan jumlah 

yang juga lebih besar. Ini karena dana yang telah berhasil 

dikumpulkan diharapkan menjadi lebih besar dari jumlah awal. 

Pada dasarnya, konsep Adopsi Desa Miskin yang berjangka 

panjang demikian juga. 

116 Strategi Menerapkah CSR 



Jika perusahaan memiliki dana yang terbatas, sehingga tak 

memungkinkan untuk mengadopsi lebih dari satu desa, maka 

cara yang paling bijak adalah melakukan pendekatan dan 

sosialisasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Boleh 

jadi, masyarakat di sekitar desa adopsi akan bertanya, mengapa 

mereka tak mendapat bantuan serupa. Namun, dengan 

pendekatan dan pemberian pemahaman yang tepat, masyarakat 

di desa lain akan dapat memahami keterbatasan kemampuan 

perusahaan yang bersangkutan. Selama ini, benturan atau konflik 

yang terjadi akibat kecemburuan menyangkut CSR lebih 

disebabkan komunikasi yang tidak efektif. Akibatnya, timbul 

prasangka yang salah terhadap CSR perusahaan. 

Oleh karena itu, di sinilah sangat dibutuhkan peran 

pendamping. Mereka inilah yang berperan menjadi motor 

kesuksesan Adopsi Desa Miskin. Selain itu, mereka juga 

bertugas memberikan pengertian dan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat di desa lain, hingga tidak terjadi benturan 

horizontal atau kecemburuan sosial.* 
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STAN DAR 
AUDIT DAN 
PELAPORAN 
PROGRAM CSR 

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas 

yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis 

terhadap praktik bisnis yang bertanggungjawab. Survey 

Pricewaterhouse Coopers (PwC) terhadap 750 Chief Executive 

Officers menunjukkan bahwa peningkatan tekanan untuk 

menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) menempati 

ranking kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling penting 

di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan Hope, 2004). 

Meskipun sedang meroket, CSR tampaknya masih diselimuti 

kabut misteri. Belum ada definisi CSR yang mudah diukur 

secara operasional. Beberapa UU CSR di Indonesia belum 

diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan 

implementatif. Standar operasional mengenai bagaimana 

mengevaluasi kegiatan CSR juga masih diperdebatkan. 

Akibatnya, bukan saja CSR menjadi sulit diaudit, melainkan 

pula menjadi program sosial yang berwayuh wajah. 
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terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan 

masyarakat (people). 

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak 

tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama 

melakukan CSA. (Corporate Social Activity) atau "aktivitas 

sosial perusahaan". Walaupun tidak menamainya sebagai 

CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang 

merepresentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" 

perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui 

konsep investasi so sial perusahaan "seat belt", sejak tahun 

2003 Kementerian Sosial (yang dahulu bernama Departemen 

Sosial) tercatat sebagai lembaga. pemerintah yang aktif 

dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan 

advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. 

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan 

bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak-for better 

or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi 

masyarakat, khususnya <fi sekitar perusahaan beroperasi. Selain 

itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau 

para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi 

perusahaan. 

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, 

pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga

lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah 
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kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, 

partial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya 

sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. 

Perusahaan yang melakukannya· termasuk dalam kategori 

"perusahaan impresif", yang lebih mementingkan . "tebar 

pesona" (promosi) ketimbang "tebar karya" (pemberdayaan) 

(Suharto, 2008). 

Dewasa · ini semakin ban yak perusahaan yang kurang 

menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak 

mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat 

lokal. Pendekatan community development kemudian semakin 

banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep 

empowerment dan sustainable development. Prinsip-prinsip good 

corporate governance, seperti fairness, transparency, accountability, 

dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur 

keberhasilan program CSR. 

Sebagai contoh, Shell Foundation di Flower Valley, Afrika 

Selatan, membangun Early Learning Centre untuk membantu 

mendidik anak-anak dan mengembangkan keterampilan

keterampilan baru bagi orang dewasa di komunitas itu. Di 

Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti Freeport, Rio '!'into, 

Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, Pertamina serta 

perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam 

menjalankan CSR. 
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Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudc::.h mulai 

beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat 

berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas 

pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi 

UKM, social forestry, penakaran kupu-kupu, pemberian 

beasiswa, penyuluhan HIV I AIDS, penguatan kearifan lokat 

pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat 

dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan 

to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan 

a tau meningkatkan ke~ejahteraan masyarakat. 

Menentukan Definisi CSR 

Definisi CSR sangat menentukan pendekatan audit program 

CSR. Sayangnya, belum ada definisi CSR yang secara universal 

diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR di 

bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut 

berbagai organisasi (lihat Majalah Bisnis dan CSK 2007; 

Wikipedia, 2008; Sukada dan Jalal, 2008). 

• World Business Council for Sustainable Development: 

Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk 

berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas 

kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas 

lokal dan masyarakat luas pada umumnya. 

• International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis 

untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karya

wan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat 
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luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara

cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. 
11 Institute of Chartered Accountants, England and Wales: 

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis 

mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan 

lingkungan, seraya memaksimalkan · nilai bagi para 

pemegang saham (shareholders) mereka. 

• Canadian Government: Kegiatan usaha yang menginte

grasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, 

budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi 

perusahaan yang dilakukan secara transparan dan 

bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang 

sehat dan berkembang. 

• European Commission: Sebuah konsep dengan mana 

perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial 

dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam 

interaksinya dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaart. 

• CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara 

berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan 

lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepen-

tingan para stakeholders. 

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social 

Responsibility juga memberikan definisi CSR. Meskipun baru 

sebatas draft, pedoman ini selalu dijadikan rujukan. 

Menurut ISO 26000, CSR adalah: 
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Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak

dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan

nya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan 

dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan 

dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan 

dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan 

harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum 

yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; 

serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh 

(draft ISO 26000, 2008). 

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana 

sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan 

perusahaan. CSR mencakup enam komponen utama, yaitu: 

the environment, community involvement and development, 

human rights, labor practices, fair operating practices, dan 

consumer issues. 

Jika dipetakan, menurut saya, pendefinisian CSR yang 

relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan 

untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan 

konsep Tripple Bottom Lines (Elkington, 1998) dan 

menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni 

procedure (lihat Suharto, 2007a). Dengan demikian, CSR 

adalah: 

Kepedulian perusahaan 

keuntungannya (profit) 

manusia (people) dan 

yang menyisihkan sebagian 

bagi kepentingan pembangunan 

lingkungan (planet) secara 
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berlcelanjutan berdasarlcan prosedur (procedure) yang tepat 

dan profesional. 

Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa dipadukan dengan 

komponen dalam ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan 

dengan aspek the environment. Konsep people di dalamnya 

bisa merujuk pada konsep social development dan human 

rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi 

masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan 

keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial 

(semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan 

lokal). Sedangkan konsep procedur bisa mencakup konsep 

labor practices, fair operating practices, dan consumer issues. 

Audit Sosial 
Pada umumnya audit dikenal sebagai sebuah asesmen dan 

evaluasi yang melibatkan pengumpulan informasi mengenai 

sistem dan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. 

Audit seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang 

kompeten, independen, dan objeckif yang dikenal sebagai 

auditor atau akuntan. 

Auditor internal adalah mereka yang menjadi pegawai sebuah 

peru,sahaan yang bertugas mengaudit sistem kontrol internal 

perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal merupakan 

staf indeJdendent yang ditunjuk oleh lembaga audit (auditing 
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firm) untuk mengaudit laporan-laporan keuangan dari kliennya 

sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. 

Namun demikian, saat ini audit seringkali tidak hanya mencakup 

pengmnpulan informasi tentang keuangan perusahaan, melainkan 

pula aspek lingkungan dan bahkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Para pekerja sosial (social worker), konsultan atau 

analis kebijakan biasanya melakukan audit sosial (social audit) 

ini. Menurut Graham Boyd (1998: 1), audit sosial adalah: 

A process that enables an organisation to assess and demonstrate 

its social, economic, and environmental benefits and /imitations. It 

is a way of measuring the extent to which an organisastion lives up 

to the shared values and objectives it has committed to. Social 

auditing provides an assessment of the impact of an organisasion 's 

non-financial objectives through systematically and regularly 

monitoring its performance and the views of its stakeholders. 

Proses audit sosial memerlukan komitmen yang kuat dari 

orang-orang kunci, seperti CEO dan Board of Director, dalam 

organisasi yang diaudit. Dalam implementasinya, audit sosial 

juga memerlukan keterlibatan stakeholders, termasuk pekerja, 

klien, voluntir, pendiri, kontraktor, supplier dan penduduk 

setempat yang terkait dengan operasi perusai1aan. Para auditor 

sosial biasanya bekerja sama dengan shareholders dan 

stakeholders untuk merancang, mengumpulkan, meng

koordinasikan, dan menganalisis informasi. Metode penelitian 

yang digunakan melibatkan survey, wawancara, bookeeping, 

dan bahkan studi kasus. Tujuan-tujuan organisasi merupakan 
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"the starting point" dengan mana indikator-indikator dampak 

ditentukan, stakeholders diidentifikasi dan teknik-teknik 

penelitian dikembangkan secara rinci. 

Tantangan dalam mengembangkan protokol audit program 

CSR tidak hanya terletak dalam kompleksitas perumusannya. 

Melainkan pula dalam implementasinya. Audit sosial melibat

kan aspek lingkungan dan sosial yang relatif lebih sulit 

dirumuskan dan diukur ketimbang aspek finansial. Audit 

sosial memerlukan ahli yang memiliki kompetensi yang 

komprehensif di bidang lingkungan dan sosial, selain 

kemampuan dalam menerapkan berbagai metode penelitian. 

Kesulitan utama dalam merancang sistem audit terhadap 

program CSR yang terstandar adalah merumuskan variabel 

dan indikator yang tepat dan dapat diterapkan kepada seluruh 

sektor. Dua syarat utama yang perlu dipenuhi adalah: 

• Definisi berbagai kategori harus dapat diterapkan terhadap 

semua perusahaan, industri dan bahkan sistem sosial yang 

memungkinkan analisis komparatif dapat dilakukan; 

Kategori-kategori untuk mengklasifikasikan kegiatan

kegiatart perusahaan haruslah stabil dalam kurun waktu 

tertentu, .sehingga perbandingan historis dapat dilakukan. 

Sebagai gagasan awal, matriks pada Tabel 18.1 memberi 

gambaran mengenai framework audit terhadap program CSR. 

Aspek-aspek dalam tabel tersebut dikembangkan berdasarkan 

definisi CSR yang dirumuskan penulis di atas, yakni sebagai: 
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Planet 

Kepedulian perusahaan yang menyisihlcan sebagian 

keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat 

dan profesional. 

Tabell8.1 Framework Audit Program CSR ASPEK 

sekitar 2% 

uang yang dike.luarkan yang disisihkan dari laba Directors, 

perusahaan untuk CSR? bersih perusahaan pegawaVstaf 

• Dari mana pas anggaran • Semakin besarnya perusahaan, LSM 

CSR tersebut diambil, perhatian para penentu mitra, kontraktor 

apakah diperhttungkan kebijakan perusahaan 

sebagai biaya terhadap prioritas 
perusahaan atau diambil ·anggaran CSR 

dart laba kotor atau bersih 

perusahaan? 

• Apa kegiatan CSR yang • Adanya program- Pegawai 

berkattan dengan program nyata perusahaan, 

pelestarian lingkungan? pelestarian lingkungan kontraktor, 

• Apa dampaknya bagi • Adanya sarana supplier, 
kondisi lingkungan pengelolaan dampak pemerintah, 

sek~ar? lingkungan (misalnya masyarakat 

lim bah) sekitar, LSM, 

a Adanya program yang mediamassa 

berdampak positif bagi 

lingkungan 

• D~mpak negatif yang 

relatif kecil dan 

terkontrol pada 

kerusakan lingkungan 
' ,.·-~-:.- .:-:-· ·- .-. 
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People a Apa kegiatan CSR yang a Adanya program- Pegawai 

berkaitan dengan program nyata perusahaan, 

peningkatan kesejahteraan pelayanan sosial dan pemerintah, 

sosial? pemberdayaan masyarakat 

~ Apa dampaknya bagi masyarakat (misalnya sekitar, LSM, 

kondisi masyarakat, penguatan layanan media massa 

khususnya komunitas lokal kesehatan & 

pendidikan, pemberian 

bantuan sosial, modal 

usaha dan pelatihan 

wirausaha, kecakapan 

hidup) 

• Adanya sistem 

perlindungan sosial 

terhadap kelompok-

kelompok rentan, 

termasuk penghargaan 

terhadap kearifan lokal 

• Adanya program yang 

berdampak positif bagi 

peningkatan kualitas 

hidup, mata 

pencaharian, dan 

kemandirian 

masyarakat 

• Dampak negatif yang 

relatif kecil dan 
t 

terkontrol pada 

kerusakan sistem sosial 

uarak sosial, 

kecemburuan sosial, 

konflik) 
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Procedure o Bagaimana program CSR D Dilakukan oleh lembaga Pegawai 

tersebut dilaksanakan? yang 'terpisah" dari perusahaan, 

m Apakah prosesnya perusahaan (misalnya pemerintah, 

dilakukan sesuai prosedur bermitra dengan masyarakat 

yang benar? perguruan tinggi, LSM sekitar, LSM, 

atau organisasi lokal media massa, 

yang credible) asosiasi profesi, 

• Melibatkan ahli-ahli akadei'nisi 

yang profesional di 

bidangnya 

• lntegrasi CSR dengan 

kebijakan perusahaan 

• Keterlibci.tan aktff dan 

dukungan kuat dari 

pemerintah, LSM dan 

masyarakat, serta 

adanya koordinasi yang 

baik diantara mereka 

• Perencanaan Program, 

Monitoring & Evaluasi 

Pelaporan 

Beberapa negara telah menetapkan keharusan mengenai perlunya 

pelaporan CSR, meskipun kesepakatan mengenai alat ukur 

terhadap kinerja sosial dan lingkungan masih bel urn dicapai secara 

bulat. Banyak perusahaan saat ini telah menghasilkan laporan

laporan tahunan berpasarkan audit eksternal yang pada umu:i.~mya 

rnencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan dan CSR. 

Namun, laporan yang biasa disebut "Triple Bottom Line Reports" 

ini masih memiliki format yang beragam, baik isi, gaya hahasa, 

maupun metodologinya, bahkan dalam satu industri yang 

sama. Kritik--kritik yang. kerap diajukan adalah bahwa laporan 
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seperti ini masih bernuansa "lip service". Laporan tahunan CSR 

yang dibuat . perusahaan-perusahaan penghasil limbah 

berbahaya dan rokok sering dijadikan contoh (Wikipedia, 

2008). 

Beberapa standar laporan yang sudah dikenal untuk 

menunjukkan good business performance adalah: Standard 

Account Ability (AAlOOO) berdasarkan konsep Triple Bottom 

Line (3BL) yang digagas John Elkington, Pedoman Pelaporan 

Berkelanjutan. Global Reporting Initiative, Pedoman Monitoring 

Verite, Social Accountability International (SA8000); dan Standar 

Manajemen Lingktmgan IS014000. 

Selain itu, dikenal pula Communication on Progress (COP) yang 

dirumuskan PBB sebagai sebuah standard laporan perusahaan 

untuk menunjukkan perbaikan kontinyu mengenai implemen

tasi sepuluh prinsip Global Compact yang bersifat universal. 

FTSE4 Good Index juga dikenal sebagai perangkat evaluasi 

kinerja CSR berdasarkan beberapa kriteria. 

Global Reporting Initiative menekankan pentingnya enam prinsip 

yang perlu diperhatikan dalam membuat pelaporan CSR yang 

baik (lihat Sukada dan Jalal, 2008: 10-11): 

11 Accuracy: informasi harus lengkap dan cukup detail agar 

bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, 

tepat dan akurat. 

• Balance: seimbang yang mencenninkan· aspek-aspek 

positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan. 
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• 

Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan 

dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan 

antar waktu. 

Clarity: informasi harus tersedia dalam bentuk yang 

mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku 

kepentingan. 

Reliability: informasi harus ajeg dan terpercaya yang 

dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasar

kan cara atau metodologi yang dapat dipertanggung 

jawabkan. · 

• Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia 

tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-

pihak lain yang memerlukan. 

Rekomendasi 
Demikian bab ini telah mendiskusikan beberapa isu penting 

yang dapat dikemhangkan untuk merumuskan standar audit 

CSR. Tentu saja, framework yang digagas dalam bab ini masih 

terbuka untuk diperdebatkan dan disempurnakan. Misalnya, 

melengkapinya dengan indikator untuk. setiap variabel yang 

akan diaudit berikut langkah-langkah strategis pengumpulan 

datanya. Yang jelas, pengembangan protokol standar audit CSR 

tidak bisa dilakukan sekejap. Sedikitnya ada lima langkah yang 

perlu dipertimbangkan: (a) merumuskan model dan parameter 

audit, (b) uji-coba model, (c) penyempurnaan model, (d) 

workshop mengenai penerapan model, dan (e) diseminasi dan 

implementasi protokol audit standar. 
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Bagian IV 
PROGRAM AKSI CSR 

"Konsepsi tanpa aksi adalah mimpi, 

aksi tanpa konsepsi hanyalah kegiatan rutin sehari-hari." 

(Edi Suharto, 2009) 



CSR 
PENDIDIKAN 

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan 

tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. 

Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang 

yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap 

perusahaan. Sebtit saja misalny~, PT Indika Energy Tbk, PT 

HM Sampoerna, PT Kaltim Prima Coal dan seterusnya. Masing

masing perusahaan mempunyai ciri khas tersendiri dalam 

mengimplementasikan CSR khususnya dalam bidang 

pendidikan. 

Salah sat'I implementasi CSR dalam bidang pendidikan yang 

cukup baik dan bisa dijadikan contoh adalah PT Indika Energy 

Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang energi ini 

· mempunyai program CSR unggulan di bidang pendidikan 

dengan mendirikan Paramadina Fellowship Indika Energy 

yang bekerja sama dengan universitas Paramadina di Jakarta. 

Sistem penyelenggaraan program CSR Indika ini menggambcrr-
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kan adanya pemilihan pada sistem kemitraan dalam 

penyelenggaraan CSR. Yakni bermitra dengan Universitas 

Paramadina yang sudah dikenal reputasinya. 

Program Indika di atas diwujudkan dengan memberikan 

beasiswa untuk biaya kuliah, biaya hidup dan buku-buku 

untuk jangka waktu empat tahun. Sepuluh mahasiswa 

disponsori untuk mengikuti program ini. Tidak tanggung

tanggung, dana yang digelontorkan tidak sedikit yakni 

RpllO,OOO,OOO selama periode empat tahun studi di Universitas 

Paramadina sampai mereka lulus. 

Komitmen Indika terhadap program CSR memang patut 

diperhitungkan. Perusahaan yang meraih penghargaan 

Indonesia Green Awards 2010 untuk kategori Green CSR dari 

majalah Bisnis dan CSR ini dikenal sebagai perusahaan yang 

tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dananya 

untuk kegiatan CSR. Untuk membiayai program CSR, Indika 

selalu mengalokasikan dana sebesar 2-2,5% dari keuntungan 

bersih perusahaan per tahun. 

Tahun 2009, laba bersih Indika mencapai Rp725,67 miliar dan 

total pendapatan Rp2,48 triliun. Itu berarti, perseroan 

mengalokasikan sekitar Rp18 miliar untuk CSR. Fakta ini 

tentunya cukup mengejutkan, sebab di tengah perdebatan 

berapa besarnya anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk CSR, Indika justru mempelopori dengan jumlah yang 

sangat fantastis. 
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Maka jangan heran jika program-program CSR Indika cukup 

banyak, khususnya di bidang pendidikan. Satu program 

unggulan lainnya adalah Indonesia Mengajar (Indonesia 

Theacing). Program Indonesia.Mengajar adalah sebuah program 

yang ditujukan untuk membantu daerah-daerah terpencil yang 

membutuhkan bantuan tenaga pengajar. Oleh karenanya, 

Indika merekrut sarjana-sarjana berkualitas dari universitas 

terhama untuk dibina dan dibekali agar menjadi guru yang 

berkualitas. Dalam perekrutan ini, guru dalam program 

Indonesia Mengajar tentunya diberikan jaminan hidup yang 

layak dengan kontrak yang menarik. 

Sasaran utama dari program Indonesia Mengajar adalah 

sekolah dasar yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, 

khususnya daerah-daerah pedalaman. Sebab beberapa studi 

menunjukkan bahwasanya persebaran guru yang berkualitas di 

sekolah-sekolah dasar di Indonesia tidak merata. Daerah

daerah terpencil dan jauh dari jangkauan transportasi tidak 

tersentuh oleh guru-guru berkualitas. Namun, Indika tampak

nya tidak mau terjebak dengan bias-bias perkotaan ini. 

Tentunya dengan adanya program ini diharapkan bahwa 

kualitas pendidikan sekolah dasar menjadi lebih baik. Guru

guru yang direkrut Indika untuk program Indonesia Mengajar 

menjadi semacam suntikan semangat dan motivasi serta 

peningkatan kualitas untuk sekolah-sekolah yang tidak 
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tersentuh oleh pembangunan dari pemerintah ataupun dari 

pihak lainnya. 

Program CSR dalam bidang pendidikan yang cukup baik 

juga bisa dilihat dari CSR PT HM Sampoerna Tbk. Sebagai 

perusahaan rokok terbesar di Indonesia, perusahaan ini 

telah membentuk yayasan tersendiri yang diberi nama 

Putera Sampoerna Foundation. Dengan pengelolaan yang 

sangat profesional, program-program pelayanan sosial 

dalam bidang pendidikan menjadi ciri khas yang ditampak

kan oleh Putera Sampoerna Foundation. Program unggulan 

dari Putera Sampoerna Foundation adalah dengan memberi

kan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang 

berprestasi dan tidak mampu. Yayasan ini telah memberi

kan lebih dari 34,000 beasiswa mulai da.ri SD sampai 51 bagi 

siswa yang kurang beruntung secara finansial dengan 

kemampuan akademis yang baik di seluruh Indonesia. Pada 

level tersier, yayasan ini juga menawarkan beasiswa untuk 

program MBA di berbagai universitas ternama seperti 

Harvard Business School, Haas School of Business, Wharton 

School . (University of Pennsylvania) dan sekolah bisnis 

ternama lainnya di dunia (www.sampoerna foundation. 

or g). 

Terdapat sejumlah faktor kunci yang menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam mengembangkan CSR pendidikan, 

khususnya pengembangan SJ:?M (Nursahid, 2008: 11-16) . 

..... 
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1. V:i.si dan Komitmen Pimpinan 

Dalarn rnengirnplernentasikan program CSR di bidang 

pengernbangan SDM, visi dan kornitrnen pirnpinan 

merupakan faktor penting. Visi ditunjukkan dengan 

tersedianya blue print kebijakan untuk pengernbangan SDM: 

interal rnaupun eksternal. 

2. Pengembangan SDM-khususnya Pendidikan, sebagai 

Prioritas Program 

Pada sejurnlah perusahaan terdapat kebijakan yang 

rnenjadikan pendidikan sebagai prioritas CSR rnereka. Oleh 

karena CSR pada dasarnya rnerupakan capacity building, 

rnaka dengan sendirinya rnuatan pendidikan atau 

pengembangan SDM melekat pada banyak program CSR. 

3. Penyusun Perencanaan Secara Partisipatif 

Penyusunan perencanaan yang partisipatif melibatkan 

stakeholder internal maupun eksternal. Dengan perencanaan 

partisipatif, program-program CSR di bidang pe~bangunan 

SDM dapat secara tepat dirumuskan dan sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder yang rnenjadi sasaran program. 

4. Sustainabilitas Program 

Oleh karena membangun SDM merupakan aktivitas yang 

berjangka panjang, maka pilihan terhadap program

program yang berorientasi jangka panjang perlu dilakukan. 

Dampaknya tidak bisa dirasak~m seketika, tetapi harus ada 

kesadaran di kalangan para aktor untuk melihat pengem-
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bangan SDM ini sebagai investasi yang buahnya dapat 

dipetik di kemudian hari. 

5. Kemi traan Program 

Terdapat banyak model kerjasama atau kemitraan yang 

dapat dibangun oleh perusahaan dengan berbagai pihak 

untuk menyukseskan program pengembangan SDM. 

Dengan media massa, misalnya, perusahaan dapat 

mem,anfaatkan ruang publik dalam mempromosikan best 

practices untuk menularkan keberhasilannya membangun 

SDM sebagai pembelajaran bersama. Media juga dapat 

berperan sebagai sarana sosialisasi berkaitan dengan 

tra~sparansi implementasi CSR. 

Kemitraart- lazim pula dilakukan oleh perusahaan d._engan 

mengg-andeng lembaga intermediary sebagai pelaksana 

program. Pilihan ini dila~'l,~an bukan karena perusahaan tidak 

memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan program 

sendiri, melainkan ada semangat pemberdayaan di dalamnya. 

Model yang dilakukan oleh PTFI di Papua yang menggandeng 

LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan 

Kamoro) sebagai pelaksana program CSR yang di dukung 

sepenuhnya oleh perusahaan merupakan contoh yang baik. Hal 

yang sama juga dilakukan oleh KPC dengan forum 

multistakeholder yang mempunyai perhatian terhadap pengem

bangan SDM masyarakat setempat. Model kerjasama dengan 

lembaga intermediary ini bukan saja mampu memberdayakan · 

institusi-institusi lokal setempat, tetapi juga dapat 
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meminimalisasi bias kepentingan · perusahaan dalam 

pelaksanaan program-program CSR. 

Pertanyaannya: bagaimana mengukur keberhasilan faktor

faktor kunci di atas? Ada beberapa aspek penting yang dapat 

dijadikan indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan 

program-program CSR di bidang pengembangan SDM 

(Nursahid, 2008: 17-20), di antaranya: 

1. Leadership (Kepemimpinan) 

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan 

dukungan dari top management perusahaan. Selain itu, juga 

terdapat kesadaran filantropik-yakni kesadaran untuk 

melakukan aktivitas kedermawanan sosial dari pimpinan 

perusahaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program

program CSR. 

2. Penyerapan Alokasi Bantuan 

CSR yang berhasil tidak bergantung pada seberapa besar 

pendanaan yang dialokasikan untuk sebuah program, 

tetapi lebih kepada tingkat serapan yang maksimal. Tingkat 

penyerapan yang maksimal menunjukkan bahwa program 

berjalan dengan baik sesuai kebutuhan yang direncanakan. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 

Terdapat laporan tahunan (annual report) yang dibuat oleh 

sebuah perusahaan terkait dengan praktik CSR yang telah 

dilakukan pada tahun berjalan. Selain laporan tahunan, 
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perusahaan juga dapat dikatakan berhasil jika telah 

menerapkan mekanisme audit sosial dan finansial. 

4. Coverage Area (Cakupan Wilayah) 

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program CSR 

sebaiknya terdapat identifikasi penerima manfaat 

(beneficiaries) secara tertib dan rasional berdasarkan skala 

perioritas yang telah ditentukan. Setelah cakupan wilayah 

penerima manfaat didentifikasi secara jelas, perusahaan 

perlu menerapkannya secara konsisten. 

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring-Evaluasi 

(Monev) 

Untuk memastikan perencanaan yang telah ditentukan 

dapat berjalan sebagai mestinya manajemen perusahaan 

perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi 

(monev) secara teratur dan berkala. Dengan demikian, 

penerap an monev ini secara teratur dan berkala 

merupakan salah satu indikator yang menentukan 

keberhasilan pelaksanaan CSR sebuah perusahaan. 

6. Pelibatan Stakeholder (Stakeholders Enggagement) 
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Program CSR yang berhasil juga dapat dinilai dari sejauh 

mana perlibatan stakeholder perusahaan u:ntuk itu, C~R 

dapat dikatakan berhasil jika di dalamnya terdapat 

mekanisme kordinasi reguler dan stakeholder-utamanya 

masyarakat. Selain itu, juga terdapat mekanisme yang 

menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlihat 

dalam siklus proyek. 
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CSR 
KESEHATAN 

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu 

target Milenium Development Goals (MDGs). Dengan 

demikian, program-program CSR sudah sebaiknya tidak 

meninggalkan programnya di bidang kesehatan ini. 

Program-program CSR di bidang kesehatan bisa dilakukan 

dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat. 

Contohnya, untuk daerah-daerah tertentu salah satu 

kendala yang sering dihadapi adalah masih rendahnya. 

kondisi kesehatan manusia termasuk rendahnya kondisi 

fasilitas kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. 

Program CSR yang bisa diterapkan, seperti yang dilakukan 

oleh PT Indo Tambangraya Megah, Tbk secara rutin 

mela!<ukan medical care kepada masyarakat desa dampingan 

terutama yang kurang mampu dan anak·anak. Kelompok 

perusahaan juga memberikan program pengobatan gratis 

bagi anak-anak sekolah dasar dan bantuan makanan 
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tambahan serta bantuan peralatan pos yandu dan perbaikan 

infrastruktur puskesmas di daerah operasional mereka. 

PT Adaro Indonesia, salah satu perusahaan perai.h peng

hargaan Indonesian CSR A ward 2008 lebih memilih dengan 

pemanfaatan air limbang pertambangannya dalam rangka 

menyediakan air bersih bagi penduduk. Limbah yang 

kebanyakan merugikan bagi masyarakat itu disulap menjadi air 

bersih, bahkan siap untuk dikonsumsi. Penyediaan air bersih 

dalam program CSR juga tampak pada CSR PT Sampoerna 

Tbk, khususnya di Kabupaten Pasuruan di sekitar pabrik 

Sukorejo desa Ngadimulyo. Desa ini dihuni oleh 906 keluarga 

terdiri dari 4.200-an jiwa yang sulit mendapatkan air bersih. 

Dalam implementasinya, Sampoerna mengajak partisipasi 

seluruh pihak dalam program ini. Misalnya; pemerintah desa 

berperan menyediakan lahan tempat instalasi air bersih dan 

menyiapkan dukungan kebijakan. Sedangkan warga masya

rakat berperan dalam penyediaan tenaga kerja, modal sosial, 

dan dana distribusi air. Sampoerna menyediakan teknologi, 

pengetahuan, infrastruktur dan eksploitasi, serta pendam

pingan masyarakat. PDAM Pasuruan pun digandeng untuk 

memberikan pelatihan manajemen pengelolaan air bersih. 

Strategi Sampoerna yang melibatkan banyak pihak ini 

.terbukti menimbulkan rasa kebersamaan demi kepentingan 

bersama. Suatu strategi yang patut diadopsi untuk 

menyukseskan program CSR (Majalah Bisnis dan CSR, 2009). 
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Program CSR yang terbaik di bidang kesehatan dapat dilihat 

pula pada PT Unilever, sebuah produsen makanan terbesar 

di Indonesia. Karena berhubungan dengan kesehatan 

masyarakat, maka program CSR yang diselenggarakan oleh 

PT Unilever ini juga berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal 

ini bisa menjadi contoh, bahwasanya program CSR menjadi 

lebih menarik jika disesuaikan dengan core bisnisnya. Lebih 

dari itu, CSR yang dl.sesuaikan dengan core bisnis ini akan 

menjadi strategi marketing yang ampuh. 

Kita bisa lihat dari program Unilever ini, misalnya Lifebuoy 

Berbagi Sehat. Program ini merupakan bentuk penyadaran 

kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya membiasa

kan hidup secara sehat. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan 

mencuci tangan dengan sabun, ternyata dapat mengurangi 

insiden diare sampai dengan 50% atau sama dengan 

menyelamatkan sekitar satu juta anak di dunia dari penyakit 

tersebut setiap tahunnya. Berdasarkan kenyataan ini, Lifebuoy 

melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk meng

kampanyekan kebiasaan mencuci tangan yang baik dan benar, 

yakni dengan menggunakan sabun. Hal inilah setidaknya yang 

mendorong Lifebuoy menyelenggara-kan program Lifebuoy 

Berbagi Sehat-Kampanye Mencuci Tangan dengan Sabun. 

Selain telah melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR, 

konsumen akan menjadi lebih tertarik dengan Unilever karena 

peduli pada kesehatan masyarakat (www.unilever.co.id). 

Dengan demikian, konsumen dengan sendirinya akan 

memberikan license to operate bagi perusahaan bersangkutan. * 
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CSR 
LINGKUNGAN 

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan seringkali 

dianggap berada dalam ranah publik (lihat Leimona dan Fauzi, 

2008: 3). Di masa lalu, pemerintah dipandang sebagai aktor 

utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik 

melalui regulasi, saksi dan tidak jarang melalui penawaran 

insentif. Sementara itu, sektor swasta hanya dilihat sebagai 

penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan. 

Namun, kecenderungan ini kini terbalik. Kiprah perusahaan 

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara 

ekonomi, sosial dan lingkungan global, mulai nyata dan 

meluas. Mengapa perusahaan dan industri berorientasi profit 

menjadi sadar dan ingin terlibat dalam isu lingkungan? Dan 

· Esty dan Andrew Winston dalam buku 'Grand to Gold' 

berpendapat setidaknya ada dua sumber tekanan (Leimona dan 

Fauzi, 2008: 3). Pertama, semakin terbatasnya sumber daya 

alam didunia ini, yang pada akhirnya dapat menjadi kendala 
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utama bisnis dan kemungkinan besar dapat mengancam 

keberadaan spesies manusia. Kedua, keterbatasan sumber daya 

alam ini kemudian menyetir arah pasar sehingga perusahaan 

dihadapkan pada banyak dan beragamnya pihak yang peduli 

terhadap lingkungan. 

Konsep 3P (profit, people, and planet) yang sangat masyhur di 

kalangan perusahaan, adalah sebuah gambaran bahwasanya 

perusahaan selalu mempunyai dampak langsung terhadap 

lingkungan (planet). Dengan demikian, program-program CSR 

juga tidak bisa meninggalkan implementasinya khususnya 

dalam bidang lingkungan. Apalagi hal ini dikaitkan dengan 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan 

dan eksploitasi hasil bumi. 

PT Kaltim ·Prima Coal sebagai salah satu peraih peng

hargaan Indonesia CSR Award 2008 mempunyai reputasi 

yang cukup membanggakan dalam bidang pelestarian 

lingkungan. Bahkan program lingkungan yang diterapkan 

oleh perusahaan ini berbasis pada kemitraan dan pember

dayaan masyarakat. Contohnya, menyadari bahwa keter

gantungan masyarakat Kutai Timur (lokasi perusahaan ini 

beroperasi) t:erhadap sektor tambang batu bara cukup 

tinggi, KPC memprakarsai program untuk kemandirian 

ekonomi lokal berbasis agribisnis. 

Selain itu, program CSR KPC di bidang lingkungan dapat 

juga dilihat dalam kaitannya dengan pelestarian alam, yakni 
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program Pembibitan dan Pelestarian Tanaman Lokal. 

Semakin meningkatnya kegiatan pertanian dan pertam

bangan akan berakibat semakin berkurang luas hutan, 

sehingga timbul kekhawatiran akan semakin punah 

biodiversity tanaman lokal. Maka upaya penghijauan di 

lahan bekas tambang KPC dikaitkan juga dengan upaya 

pelestarian tanaman lokal. Dalam program ini puluhan ribu 

bibit pohon lokal ditanam di daerah setempat untuk 

melestarikan tanaman lokal (Kemensos RI, 2009). 

Program pelestarian lingkungan pada dasarnya tidak harus 

dilakukan dengan susah payah oleh perusahaan. Apa yang 

dilakukan oleh PT Kitadin di Kutai Kartanegara, sebuah 

perusahaan tambang batubara yang merupakan anak 

perusahaan Banpu Limited Corporation, dapat menjadi 

contoh efektivitas upaya pelestarian lingkungan. Banpu 

sendiri adalah sebuah perusahaan pertambangan dan energi 

raksasa yang berpusat di Bangkok Thailand. 

Seperti umumnya perusahaan tambang lainnya, eksplorasi PT 

Kitadin telah menghasilkan lubang-lubang raksasa di area 

pertambangan. Lubang-lubang raksasa ini tentu saja sangat 

mengganggu karena berdampak buruk terhadap lingkungan 

ekologis. Bahkan kasus semacam ini sudah banyak terjadi 

~eperti yang sudah banyak terjadi di sebagian wilayah Pulau 

Sumatera, Papua atau daerah Kalimantan Jainnya. Dampak 

buruknya tidak jarang masyarakat seringkali dirugikan oleh 

adanya lubang-lubang raksasa ini karena kerusakan ekologi 
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yang muncul secara tidak langsung berdampak kepada 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak sedikit 

perusahaan yang terpaksa harus berhadapan dengan masya

rakat ataupun LSM yang bergerak dalam isu-isu lingkungan 

hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). 

Namun demikian, PT Kitadin justru menyulap lubang-lubang 

bekas eksplorasi tambang menjadi bermanfaat terhadap 

masyarakat seki_tar. Kenapa bisa demikian? Ternyata PT 

Kitadin justrtJ. menyulap lubang-lubang yang awalnya tidak 

mempunyai fungsi tersebut menjadi kolam ikan yang dikelola 

oleh masyarakat sekitar perusahaan. Suatu ide yang sangat 

cerdik dan mungkin tidak pernah terbayangkan oleh 

perusahaan lainnya. Bahkan menurut Tri Harjono, Manager. 

Community Relations Banpu Corp, budidaya ikan di bekas 

areal pertambangan ini, adalah yang pertama di Kalimantan. 

Adapun jenis ikan yang dipilih adalah Nila Putih. Nila Putih 

lebih banyak dipilih masyarakat karena perkembangannya 

cepat, rasa dagingnya gurih dan tidak anyir. Sehingga ikan 

jenis ini mempunyai nilai ekonorrti yang sangat tinggi. Hal ini 

tentu saja akan sangat menguntungkan masyarakat setempat 

yang mengelola ikan tersebut. 

Asal muasal ide membuat kolam di bekas galian tambang-dan ini 

yang menarik-justru muncul dari masyarakat sendiri. Awalnya 

seorang warga mempnnyai ide bagaimana jika lahan bekas galian 

dapat dimanfaatkan nntuk kolam ikan. Gagasan yang sangat 

brilian inipnn disambut dengan sangat antusias oleh COO PT 
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Ikadin hingga terwujud kolam ikan seperti sekarang ini. Selain 

merupakan ide yang sangat cerdik, ini menggambarkan adanya 

suatu program pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari 

bawah (button up). Perusahaan-perusahaan lain bisa menjadikan 

contoh ini sebagai pelajaran untuk mengimplementasikan program 

CSR secara lebih efektif. 

Bagaimana mengukur keberhasilan CSR di bidang lingkungan? 

Leimona dan Fauzi (2008: 89-79) memberikan beberapa aspek 

yang dapat dijadikan panduan. 

1. Kepemimpinan 

Di dalam sebuah perusahaan, maju mundurnya kegiatan 

CSR berdimensi lingkungan ditentukan oleh ada tidaknya 

kepedulian dan komitmen pimpinan tertinggi perusahaan 

(CEO, dewan direktur beserta jajarannya) sebagai 

pengambil kebijakan utama. 

2. Kebijakan 

Dituangkannya kebijakan program CSR berdimensi 

lingkungan secara tertulis merupakan indikator penting 

keseriusan perusahaan dalam berpikir menjaga kelestarian 

lingkungan lewat program CSR. 

3. Pengembangan Program 

Usulan program kegiatan CSR berdimensi lingkungan 

dapat bersumber dari ide a tau keinginan perusahaan, pihak 

(pemerintah dan masyarakat), atau merupakan kombinasi 

keduanya. 
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CSR MODAL 
SO SIAL 

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital), 

khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital) 

(Suharto, 2008). Modal financial adalah sejumlah uang yang 

dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat 

produksi perusahaan saat ini (misalnya pabrik, mesin, 

peralatan kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dihim

pun atau ditabung untuk investasi di masa· depan. Konsep 

modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam 

sekalipun. Membelanjakan atau menginvestasikan uang 

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan 

melibatkan pemikiran serta indikator-indikator yang jelas. 

Modal finansial juga mudah diukur. Rupiah atau dollar dapat 

dihitung secara kuantitatif dan absolut. karena jumlah uang 

.yang dibelanjakan dapat diidentifikasi sesuai jumlah barang 

yang dibelinya. 
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Para sosiolog, analis kebijakan, dan pekerja sosial belakang ini 

cukup sering membicarakan mengenai modal dalam bentuk 

lain, seperti modal manusia, modal intelektual dan modal 

kultural atau budaya, yang juga dapat digunakan untuk 

keperluan tertentu atau diinvestasikan untuk kegiatan di masa 

yang akan datang (Suharto, 2008). Modal manusia, misalnya, 

dapat meliputi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki 

orang untuk melaksanakan tugas tertentu. Modal intelektual 

mencakup kecerdasan atau ide-ide yang dimiliki manusia 

untuk mengartikul(lsikan sebuah konsep atau pemikiran. 

Sedangkan modal kultural meliputi pengetahuan dan 

pemahaman komunitas terhadap praktek dan pedoman

pedoman hid up dalam masyarakat. 

Konsep mengenai modal manusia, intelektual, dan kultural 

lebih sulit diukur, karena melibatkan pengetahuan yang 

dibawa orang di dalam benaknya dan tidak mudah dihitung 

secara biasa. Modal sosial juga termas~k konsep yang tidak 

gampang diidentifikasi dan apalagi diu-kur secara kuantitas 

dan absolut. Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks 

komunitas yang kuat (strong community), masyarakat madani 

yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa (nation-state 

identity). Modal sosial, termasuk elemenelemennya seperti 

kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, 

dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti 

meningk~tnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan 

publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, 
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pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara 

mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan 

tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama 

terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi 

ini melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional 

yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang 

kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang 

tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang. Seperti halnya 

modal finansial, modal sosial seperti ini dapat dilihat sebagai 

sumber yang dapat digunakan baik untuk kegiatan atau proses 

produksi saat ini, maupun untuk diinvestasikan bagi kegiatan 

di masa depan. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi 

cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk 

berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. 

Sebaliknya, masyarakat. yang memiliki modal sosial rendah 

akan tampak adanya kecutigaan satu sama lain, merebaknya 

'kelompok kita' dan 'kelompok mereka', tiadanya kepastian 

hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul 

'kambing hi tam'. 

Bidang modal sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat 

sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada 

lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan 

sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). 

Memang sering kali bidang ini dianggap remeh temeh oleh 

perusahaan akan tetapi mempunyai dampak yang besar 

terhadap perusahaan. Model program yang bisa diterapkan 
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di bidang ini misalnya adalah program-program sosial murni 

dengan mengendepankan hubungan yang erat antara 

perusahaan dengan penerima bantuan. Contohnya, bantuan 

beasiswa kepada siswa kurang mampu di sekitar lingkungan 

perusahaan, parsel hari raya idul fitri dan· hari-hari besar 

lainnya, periksa kesehatan gratis, dan program-program 

lainnya yang berfungsi untuk mempererat hubungan antara 

perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan. 

Namun demikian, program CSR dalam bidang ini bisa juga 

diterapkan dengan pendekatan pembangunan infrastruktur. 

Misalnya PT Tambang Batubara Bukit Asam di Sumatera 

Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk 

membangun pasar tradisional yang layak sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Tanjung 

Enim. Penataan Pasar Tanjung Enim seluas 14 Ha terdiri atas 

bangunan Los, bangunan Kios, Ruko, pengelola pasar dan fasilitas 

urn. urn. 

Penyediaan infrastruktur pasar ini tentu memberikan manfaat bagi 

masyarakat karena membantu para pedagang kaki lima 

memperoleh lokasi yang layak dan tetap. Pasar yang representatif 

memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli 

(Majalah Bisnis dan CSR, 2009). Masyarakat menjadi nyaman dan 

.memberikan apresiasi positif terhadap perusahaan yang 

menjalankan program tersebut. 

CSR & COMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi 159 



Program CSR bidang modal sosial ini juga dapat dilihat pada 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Aruhnin 

Indonesia, sebuah perusahaan tambang yang berada di Kalimatan 

Selatan. Untuk meningkatkan hubungan yang positif antara 

perusahaan dan masyarakat, perusahaan ini menyelenggarakan 

program-program sosial seperti sunatan massal, Posyandu, 

bantuan operasi bibir sumbing, pemberantasan wabah penyakit 

menular dan operasi katarak, bantuan sosial pada pesta adat, 

bantuan bencana alam, pembinaan karang taruna dan seterusnya. 

Program-program pada bidang modal sosial ini memang 

tergolong ringan dan mudah untuk dikerjakan. Namun tidak 

sedikit justru diabaikan oleh perusahaan. Pada awalnya 

program semacam ini memang menjadi primadona bagi 

perusahaan, namun setelah pendekatan pemberdayaan 

semakin dikenal perusahaan, program semacam ini justru 

ditinggalkan. Alasanya karena program ini tidak member

dayakan. Menurut saya, program pemberdayaan memang 

harus dikedepankan, tetapi program-program yang bersifat 

modal sosial · semacam ini jangan ketinggalan, seh:lngga 

keduanya bisa berjalan beriringan. Apalagi target dan capaian 

program modal sosial adalah terjalinnya hubungan harmonis 

antara perusahaan-masyarakat dengan ditunjukkan lancaranya 

kegiatan operasional perusahaan tanpa adanya gangguan 

masyarakat (Majalah Bisnis dan CSR, 2009). 

Walaupun hampir semua kegiatan CSR dapat dikatakan 

mempunyai komponen sosial (karena namanya juga kewajiban 
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sosial perusahaan), namun jika dicermati lebih mendalam 

belum banyak perusahaan yang benar-benar memfokuskan 

kegiatan CSR-nya kepada upaya menguatkan modal sosial 

(social capital) pada umumnya dan kerekatan sosial (social 

cohesion) pada khususnya Amri dan Sarosa, 2008: 31). Meskipun 

kegiatan yang dilakukan berkontribusi pada penguatan 

kerekatan sosial, program CSR seperti itu seringkali kurang 

disadari oleh perusahaan. 

Berdasarkan referensi dari International Business Leaders Forum 

(IBLF), ada delapan jenis kegiatan CSR yang dianggap 

memperkuat kerekC~.tan sosial (Amri dan Sarosa, 2008: 31), 

yaitu: 

1. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kualitas hidup; 

2. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati; 

3. Memperkecil konflik, khususnya yang diakibatkan oleh 

aktivitas perusahaan; 

4. Membantu mengatasi kriminalitas; 

5. Mendukung social entrepreneurs (wirausaha sosial) lokal; 

6. Penyediaan layanan sosial dalam situasi-situasi sulit

misalnya bencana dan konflik; 

7. Mendorong toleransi antar agama, atnik, dan lain-lain; 

8. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan 

budaya. 
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Menurut Amri dan Sarosa (2008) ada beberapa manfaat 

program CSR yang difokuskan pada penguatan modal sosial, 

baik manfaat bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. 

Manfaat bagi perusahaan yang pertama adalah citra positif 

sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab 

terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya (Amri dan 

Sarosa, 2008: 91-94. Manfaat lainnya: 

• Terciptanya interaksi yang dinamis antar pegawai 

perusahaan. 

• meningkatnya kepuasan batin pegawai terhadap 

perusahaan. . Aktivitas CSR membuat pegawai merasa 

memiliki kesempatan nntuk membantu orang lain, 

sehingga memnnculkan perasaan bangga terhadap 

perusahaan. 

• Tercipta kondisi yang mendukung perusahaan untuk 

melangsungkan aktivitas. 

• Dalam jangka panjang, modal sosial dan kerekatan sosial 

yang baik memberi manfaat (impact) dalam hal mendukung 

tercipta kondisi ekonomi yang lebih baik. 

Bagi masyarakat, CSR dalam bidang penguatan ""':lodal sosial 

membawa beberapa manfaat sebagai berikut (Amri dan Sarosa, 

2008: 94-95): 

• Meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok 

masyarakat yang biasanya mungkin jarang berinteraksi. 
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@ Tersedia layanan-layanan sosial/publik yang selama ini 

sulit diperoleh kelompok masyarakat tertenhL 

• Meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat 

untuk bekerjasama. 

• Tercipta jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok

kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas 

ekonomi maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupan. 

• Meningkatkan kerekatan sosial pada masyarakat interaksi 

antar kelompok yang tercipta dengan katalis aktivitas CSR 

dapat meningkatkan rasa keakrabat kekompakan, saling 

percaya, dan saling mendukung antar kelompok-kelompok 

masyarakat. 

Program-program CSR, khususnya yang terkait dengan 

penguatan modal sosial dan kerekatan sosial memiliki 

beberapa persyaratan tertentu agar berhasil dengan baik (Amri 

dan Sarosa, 2008: 101-105. 

• Adanya kepercayaan dan komitmen yang kuat dari · 

pimpinan perusahaan dan manajemen bahwa modal sosial 

maupun kerekatan sosial merupakan hal yang sangat 

penting termasuk dalam kaitannya dengan keberlanjutan 

usaha. 

o Program-program yang berhasil yang memang dibutuhkan 

olrh masyarakat, dan karena masyarakat lebih mengetahui 

apa yang mereka butuhkan, proses penyusunan program

progran tersebut harus melibatkan wakil-wakil dari 

masyarakat. 

163 



o Keterkaitan antar jenis program atau kegiatan CSR dan 

jenis usaha tidak merupakan suatu hal yang mutlak. Bisa 

saja terdapat berbagai kegiatan CSR yang sama sekali tidak 

terkait dengan usaha. 

• Kegiatan CSR yang terpadu (baik di antara berbagai 

program CSR dalam satu perusahaan maupun antara 

program CSR dan kegiatan usaha perusahaan tersebut) 

• Kegiatan kedermawanan yang ditunjukan untuk mem

bangun modal sosialperlu memp.erhatikan bahwa bantuan 

dalam jumlah yang "signifikan" (relatif) dana dalam kurun 

waktu yang "terlalu lama" (juga relatif) justru dapat 

mematikan semangat kewirausahaan anggota masyarakat 

yang· dibantu. 

• Karena modal sosial (social capital) berbeda dengan modal 

manusia (human capital), pemberdayaan individu-individu 

anggota masyarakat (misalnya melalui pelatihan-pelatihan, 

. kredit usaha dan lain-lain) tidak selalu otomatis memper

ktiat modal sosial. 

• Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu 

mendapat perhatian yang serius karena prinsip-prinsip 

pondasi bagi pembangunan kepercayaan (trust building) 

yang selanjutnya akan memudahkan interaksi antar elemen 

di masyarakat termasuk perusahaan. 

• Di daerah-daerah yang rawan konflik, aspek, (trust 

building) dan pertimbangan social jealousy tersebut diatas 

lebih kental, dan karenanya perusahaan-perusahaan yang 

ingin melakukan kegiatan CSR di daerah-daerah seperti ini 
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perlu benar-benar memahami kondisi sosial yang ada di 

masyarakat. 

• Penerapan perinsip transparasi dan akuntabilitas tidak 

hanya terbatas pada unit CSR perusahaan tetapi juga 

organi~asi di dalam masyarakat yang diharapkan dapat 

berperan sebagai organisasi an tara (intermediary 

organizations) 

• Modal sosial terbangun melalui proses-proses interaksi 

yang intensif dan melibatkan jiwa kerelawanan (gotong

royong) demi kepentingan bersama serta jiwa yang 

responsif dan bertanggung jawab terhadap isu-isu yang 

dihadapi oleh komunitas terse but.* 
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CSR EKONOMI 
DAN 
KEWIRAUSAHAAN 

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi 

menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Maka 

program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi 

program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementas~an 

CSR-nya. Peningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan 

dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, bantuan 

modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan Usaha 

Kecil dan Menengah dan hingga program pemberdayaan petani. 

Menurut Radyati (2008: 15-17) terdapat enam kegiatan bisnis 

yang terutama dapat menciptakan dampak ekonomi yaw'; 

signifikan bagi masyarakat: 

1. Facilities Siting and Management 

Lokasi dimana perusahaan menempatkan fasilitas dan 

pabrik yang dimiliki dapat memberikan dampak ekonomi 

secara signifikan. 
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2. Employment 

Pembukaan lapangan pekerjaan berupa kontrak kerja bagi 

karyawsn tetap merupakan dampak langsung yang 

diciptakan perusahaan. 

3. Product and Service Development, Use, and Delivery 

Penetapan harga (pricing) dan menjual . (marketing), 

perusahaan dapat rnengelola permintaan atas produk jasa 

yang dijual.. Channel distribusi yang dipergunakan dapat 

rnenciptakan darnpak ~konorni secara tidak langsung. 

4. Sourcing and Procurement 

Kegiatan perolehan dan pembelian · sumber daya melalui 

pemasok dapaf inerhberikan manfaa t · ekonorni secara tidak 

langsungkepada rnasyarakat. 

5. Financial Investment and Fiscal Contribution 

Investasi keuangan dapat dalam beberapa bentuk, misalnya: 

moqal ditanamkan. untuk pengernbangan ~on;mnitas ·daD 

. organisasi venture capitali at~u untul< ·rnembantu. pemb_efl.-

tuka.n koperasi. 

6. Philanthropy and Community Investnient 

Meski CSR tidak boleh terhenti :>ebatas kegiatan filantrofi 

juga dapat digolongkan sebagai kegiatan perusahaan yang 

meni~bulkan dampak ekonomi. Bentuk-bentuk. · filantrofi 
; 

rnisalnya: corporate giving, volunteerism atau . inisiatif 
, I ' ' ' . . . • . ' ' . ' .. :. . :. ~ , . ' ! ·:_ ., ; ; . . . ;· : . . . • • : . '. 

community-involvement yang dapat mendorong peningkatan 
: . ' • :· . :. . . •"! .· {. . ' . 

kesejahteraan masyarakat dan pend pta lapangan pekerjaan. 
• ' • ' • • I 
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Program CSR yang terkait dengan pengembangan ekonomi kecil 

dan kewirausahaan bisa dilihat pa:da program pemberdayaan 

petani yang diselenggarakan oleh PT Unilever melalui Yayasan 

Unilever Peduli (lihat, Majalah Bisnis dan CSR, 2009). Sejak tahun 

2000 perusahaan menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah 

Mada (UGM) di Yogyakarta untuk mengembangkan suatu 

program dengan mengajak para petani lokal memproduksi kedelai 

hi tam berkuilitas. 'Kedelai hi tam sendiri inerupakan salah satu 

bahan baku dari produk Unilever yaitu Kecap Bango. 

Perusahaan secara sinergis merangkul petani dalam sua tu 

kemitraan bersama UGM yang memberikan manfaat bagi 

semua pihak. Dengan kemitraan tersebut, peta_ni kedelai hitam 

memperoleh pasar yang pasti sebab unilever memberikan 

akses dalam meinasarkan kedelai hitam dengan komitmen 

membeli seluruh hasil panen dengan harga, kualitas, dan 

kuantitas yang telah disetujui sebelum bibit ditanam. Akan 

tetapi pihak penyelenggara pemberdayaan petani ini ter

lebih dahulu memberikan pelatihan, sehingga program 

pemberdayaan bisa dilaksanakan secara maksimal. 

Dalam program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan 

ini, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah keter

libatan masyarakat dalam mengikuti program. Partisipasi 

masyarakat h:trus diutamakan ·agar· program terse but benar

benar dirasaka!1 oleh masyarakat 'sebagai program miliknya, 

sehingga masyarakat mempunyai rasa sense oj belonging. 
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Pola partisipasi semacam ini sebenarnya juga telah dilaku

kan oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang pertamba.ngan. 

Dalam mengimplementasikan program CSR-nya, ITM 

menerapkan pola CCC yakni Community Consultative Committee, 

di mana para pemangku kepentingan desa (LSM, tokoh 

masyarakat, pemerintahan desa, PKK, karang taruna, tokoh adat, 

dunia usaha) terlibat . aktif, m~rencqnakan, m,elaksanakan, 
' - ,_. 

rhengelola dan mengawasi berbagai kegiatan program CSR. 

Sehingga · di setiap desa dampingan, ITM · membentuk Forum 

Konsultatif Masyarakat yang beranggotakan seluruh pemangku 

kepentingan yang ada di setiap desa dengan difasilitasi 

pembentukannya oleh perusahaan. 

Dalam menjalankan konsep ini, ITM menerapkan tiga 

langkah (lihat, Majalah CSR Review, 2010) yaitu Pertama, 

-menyediakan infrastruktur utama yang tidak dapat di~edia

kan oleh pemerintah guna meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat; K(?dua, mengembangkan terbentuknya modal 
'· 

sosial secara sukarela di kalangan masyarakat atau kelom-

pok masyarakat desa dampingan dengan bersinergi antar 

pemangku kepentingan; Ketiga, mengembangkan usaha 

lokal yang berbasis kepada sumber daya manusia dan alam, 

serta membantu menciptakan peluang-peluang pemasaran 
' -

dengan pola kemitraa11 dengan pihc;1k ketiga agar ~.erbentuk 

jejaring bisnis dalam skala yang iebihbesar. 
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Demikianlah beberapa urc:nan tentang program-program 

terbaik CSR yang bisa menjadi cermin atas implementasi CSR 

perusahaan-perusahaan di ·Indonesia. Sebagai cermin berarti 

diharapkan bisa menjadi alat untuk meningkatkan perbaikan 

diri. Sebuah perbaikan untuk tercapainya masyarakat yang 

makmur, adil; dan: sejahtera. Namun tanpa adanya usaha 

pembangunan dari berbagai pihak termasuk perusahaan, 

kemakmuran i:nasyarakat tersebut sulit tetcapaL Di sinilah 

pentingnya CSR, sebuah agenda sosial yang tidak hanya 

terbatas pada kewajiban tetapi sebagai sebuah tuntutan · untuk 

membangun riegeri ini agar lebih rriakmur dan sejahtera. 

Dari'beberapa contoh kasus·di atas, adRbeberapa pembelajaran 

yang dapat dijadikan cermin bagi keberhasilart program CSR di 

bidang penguatan ekonomi kecil dan kewirausahaan (Radyati, 

2008: 103;;;104):' . . ' 

• 

• 

0 

Kelancara':ln _dan respon masyarakat atas di suatu daerah 

be~u~ tE~ntu dapatdirasakan sama p~rsis di daerah lc;t1n. 
:. ' ·''' /' '· '· .... ,'· :: :'' . ,., . ,... ; ~ . : . < ' . .: .. 

Keberhasila,n. program C?R, sangat tergantung pu~a da~i 
', 1 r • ,· I 1 . ' 1 ' '•' • • 

bekerja .sat)1.a.dan an tara perusahaan dan para stakehold.er. 
. - . - . - . 

Jika masyarakat sudah merasakan dampak ekonomi dari 
. - . . 

kegiatan CSR perusahaan maka biasanya program tersebut 

akan berkelanjutan meski perusahaan sudah tidak lagi 

terlibat. 

• . Daropak. el<onq@ a~an menciptakan dampak sosial . dan 
. . . ; . ' .. .... : . . :: . ' . . 

17() 

lingkungan, kebe.rhasilan program gre~n and clean. : di 

Surabaya memberikan dampak ekonomi yang yakni rumah 

tangga memperoleh tambahan pendapatan dari penjualan 
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sampah yang hingga berguna, dampak sosial adalah terjadi 

kerekatan sosial antara kaum ibu, sedangkan dampak 

lingkungan adalah tercipta lingkungan hidup yang bersih 

dan sehat.* 
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