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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama ini, perusahaan  dianggap sebagai biang rusaknya lingkungan, 

pengeksploitasi sumber daya alam, dan hanya mementingkan keuntungan 

semata. Kebanyakan perusahaan selama ini melibatkan dan memberdayakan 

masyarakat hanya untuk mendapat simpati. Program yang mereka lakukan 

hanya sebatas pemberian sumbangan, santunan dan pemberian sembako. 

Dengan konsep seperti ini, kondisi masyarakat tidak akan berubah dari 

kondisi semula, tetap miskin dan termarginalkan. 

Namun, belakangan muncul perkembangan baru seiring dengan 

menyebarluasnya gagasan mengenai tanggungjawab social perusahaan 

(Corporate Social Responsibility).  Tanggungjawab sosial memberikan 

konsep yang berbeda di mana perusahaan dapat mengintegrasikan 

kepeduliannya terhadap masalah sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan 

usaha mereka dan juga ke dalam cara-cara perusahaan berinteraksi dengan 

stakeholder perusahaan. Tentunya, semua hal itu dilakukan secara sukarela.  

Dalam aktivitasnya, setiap perusahaan akan berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Akibat dari interaksi itu tentu saja menuntut adanya 

timbal-balik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya yang berimplikasi 

pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada 

lingkungannya. Sepanjang perusahaan menggunakan sumber daya manusia 

dan komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki tanggungjawab untuk 

menghasilkan profit dan mengembalikan sebagian profit tersebut bagi 

masyarakat. Apalagi, saat ini di kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh 

pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat 

dengan kondisi lingkungan dan sosial di wilayah-wilayah di mana mereka 

beroperasi. Meskipun belum menjadi arus utama dalam pola pikir perusahaan, 

namun makin banyak perusahaan yang memberi perhatian terhadap 
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“Tanggungjawab Sosial Perusahaan” tersebut. Bahkan perusahaan-perusahaan 

tersebut menganggarkan anggaran khusus guna menjalankan aktivitas dan 

tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungannya. Untuk 

mewujudkan tanggungjawab semacam itu, dunia usaha diharapkan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh tiga dimensi berkelanjutan yakni 

lingkungan hidup, ekonomi dan sosial-yang juga dikenal dengan “triple 

bottom line”. Beberapa perusahaan internasional telah mengadopsi pemikiran 

tersebut, setidaknya dalam slogan kampanye perusahaan mereka. 

Oleh karena itu, sudah saatnya Corporate Social Responsibility jangan 

dianggap sebagai beban yang membengkakkan pengeluaran perusahaan tetapi 

harus dianggap sebagai investasi yang akan menguntungkan bagi keberadaan 

perusahaan di masa mendatang. Lebih jauh lagi, Corporate Social 

Responsibility diharapkan dapat ikut berperan dalam pembangunan 

berkelanjutan sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya. Apalagi menurut penelitian 

yang diadakan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy) terhadap 

sejumlah media selama tahun 2001, sumbangan sosial perusahaan mencapai 

Rp. 115 Milyar (perusahaan MNC=Rp. 79,1 Milyar, Nasional=Rp.30,2 

Milyar, dan lokal=Rp. 6 Milyar) sebagai sebuah potensi yang sangat 

signifikan bagi agenda pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti menuntut 

komitmen yang serius dari berbagai pihak terkait (stakeholder) demi 

keberhasilan pelaksanaan CSR. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas ada empat masalah penting yang timbul, yaitu: 

1. Bagaimana peran penting dan strategis Corporate Social 

Responsibility (CSR) bagi keberadaan sebuah perusahaan di masa 

mendatang dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan? 

2. Bagaimana bentuk tanggungjawab sebuah perusahaan, terutama 

tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)? 
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3.  Bagaimana peran serta perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil 

(kolaborasi trisector partnership) dalam pelaksanaan CSR? 

4. Pelaporan CSR suatu perusahaan kepada public (Corporate Social 

Responsibility Disclosure), sebagai solusikah? 

Namun karena keterbatasan ruang, penulis menekankan pembahasan 

hanya pada peran penting dan strategis CSR, bentuk tanggungjawab social 

perusahaan terutama tanggungjawab social perusahaan, dan kolaborasi 

trisector partnership dalam pelaksanaan CSR. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan 

Karya tulis ini bermaksud memaparkan secara singkat peran serta   

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam kaitannya dengan 

keberhasilan pelaksanaan CSR. 

Sedangkan tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1. Membahas dan memberikan informasi bagaimana bentuk pelaksanaan 

CSR dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

2. Membangun kemitraan antarberbagai pihak (stakeholder) dalam 

keberhasilan pelaksanaan CSR. 

3. Mencoba “menarik suatu benang merah” antara pelaksanaan CSR dalam 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

 

 II. PEMBAHASAN 

Tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)-yang 

juga dikenal “Corporate Citizenship” sering diartikan secara sempit sebagai 

“kegiatan amal perusahaan”. Namun sebenarnya konsep tersebut mencakup lebih 

jauh, termasuk dimensi hubungan perusahaan dengan karyawannya. Definisi 

umum menurut World Bussiness Council on Sustainable Development, CSR 

adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seraya meningkatkan 

kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. 

Sehingga CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah 
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perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan 

atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, 

bahkan juga kompetitor. 

Berbicara bentuk-bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, Bank Dunia 

menjabarkan beberapa komponen utama tanggungjawab sosial perusahaan, yakni: 

perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan 

keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan 

ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan 

pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. Adapun secara ringkas bentuk 

tanggungjawab perusahaan digolongkan ke dalam empat bentuk: 

● Pengelolaan lingkungan kerja secara baik. Termasuk di dalamnya 

penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak 

dan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga karyawan. 

● Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat khususnya masyarakat 

lokal. Wujudnya yang paling umum adalah program-program community 

development untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat 

setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, 

diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang 

digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti 

beroperasi. 

● Penanganan kelestarian lingkungan. Dimulai dari lingkungan perusahaan 

sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan 

lain-lain hingga penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak 

mencemari lingkungan sekitar kantor/pabrik/lahan. 

● Investasi social. Sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal 

perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan 

finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang 

dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang 

kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu, dari dukungan yang diberikannya, 

perusahaan dapat menuai citra yang baik. 
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Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep community 

development lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas 

masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi 

modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan 

peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan 

kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai 

perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh trust (rasa 

percaya) dari masyarakat. Sense of belonging (rasa memiliki) perlahan-lahan 

muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran 

perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.  

Namun sayangnya, selama ini program yang dilakukan hanya sebatas 

pemberian sumbangan (red-seperti yang telah disinggung sebelumnya). Hampir 

semua sumbangan diberikan secara karitatif. Sumbangan terbesar diberikan dalam 

bentuk tunai untuk alokasi pelayanan sosial, khususnya sumbangan bencana (82 

%), kegiatan keagamaan (61 %), pendidikan (57 %), lingkungan (38 %), ekonomi 

(33 %), kesehatan (33 %), seni budaya (30 %), hukum dan advokasi (3 %). Rata-

rata sumbangan itu dikeluarkan sebagai hibah, joint promotion, special event, 

payrol giving dan zakat perusahaan. Sebagian besar (81 %) sumbangan diberikan 

secara langsung kepada kelompok sasaran. Sumbangan sosial tersebut masih 

bersifat karitatif, diselenggarakan secara tidak terencana, tidak ada evaluasi, amat 

ditentukan oleh kedermawanan eksekutif puncak dan lebih bermotivasikan 

sebagai wujud kesadaran transcendental. Fokus perusahaan masih inward 

looking, sumbangsih sosial perusahaan merupakan strategi promosi dan demi 

alasan keamanan bisnis. 

Selain itu, dalam pelaksanaan CSR terkesan perusahaan seolah “enggan” 

menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti LSM dan masyarakat sipil 

lainnya untuk pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil suvei Public 

Interest Research and Advocacy (PIRAC) menunjukkan bahwa perusahaan masih 

memandang bahwa LSM bukanlah mitra yang efektif untuk menyalurkan 

sumbangan mereka. Kalaupun ada kerjasama kemitraan dengan kelompok 
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masyarakat sipil, rata-rata hanya berhubungan dengan agenda penyaluran donasi, 

khususnya untuk bantuan bencana dan bantuan kesehatan seperti Palang Merah 

Indonesia (PMI) atau lembaga fundraiser yang dikelola oleh media massa seperti 

Dompet Dhuafa Republika atau Dompet Kemanusiaan Kompas. Lemahnya 

kerjasama dengan LSM ini, selain karena factor miskinnya publikasi, juga 

disebabkan oleh sikap dasar perusahaan yang sebagian besar memandang LSM 

sebagai “musuh” operasi perusahaan. 

Lebih dari itu, kritik atas keterlibatan negara dan kurang siapnya 

masyarakat sipil untuk mengelola potensi sumbangan sosial seharusnya bisa 

diarahkan lebih jelas daripada sekedar wacana. Kolaborasi dari trisector 

partnership (perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil) pun dalam 

mendukung CSR ini sepertinya masih hanya sebatas wacana.  

Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana peran serta perusahaan, 

pemerintah, dan masyarakat sipil (kolaborasi trisector partnership) dalam 

pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut? Sekarang, sudah saatnya 

perusahaan meninggalkan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang 

sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini karena 

akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan 

dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan 

agar bisa maju dan berkembang. Konsumsi suatu produk biasanya dipengaruhi 

oleh citra buruk atau produk yang memeroleh liputan pers negatif. Ditambah lagi 

bila terjadi protes dari stakeholder. Dengan adanya CSR sebenarnya perusahaan 

diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa 

menumbuhkan citra positif perusahaan, tentu hal ini dapat meningkatkan iklim 

bisnis bagi perusahaan. Sudah banyak contoh, perusahaan yang merugi dan 

mendapat cap negatif dari masyarakat karena menimbulkan kerugian seperti kasus 

Lapindo dan Buyat. Namun ada juga perusahaan di Indonesia yang memang 

sudah menerapkan CSR seperti Indofood dengan program kemitraannya, Telkom 

dengan program kemitraan dan bina lingkungan serta Indonesian Power dengan 

pengembangan program kemitraan dan bea siswanya. Toh perusahaan tersebut 

tidak merugi bahkan laba yang dihasilkan relatif besar. Permasalahannya, 
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sebenarnya perusahaan seakan diwajibkan menambah setoran dananya ke 

pemerintah, sehingga beban perusahaan terlihat semakin besar, karena point yang 

ada di dalam pasal 74 UU PT. 

Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah sudah seharusnya jangan hanya 

menetapkan sejumlah uang saja yang perlu disetorkan perusahaan (berapa persen 

dari laba misalnya). Hal ini terkesan hanya pemenuhan kewajiban perusahaan 

kepada pemerintah saja dan ini akan menyebabkan kekhawatiran bagi investor 

untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Sudah seharusnya ada program 

nyata yang dikerjakan dan sifatnya berkelanjutan. Kalau besarnya dana saja yang 

menjadi patokan, itu bisa dimanipulasi dan seolah-olah menjadi tambahan pajak 

bagi perusahaan, namun jika program atau kegiatan nyata yang dikerjakan 

sifatnya akan berjangka panjang dan susah untuk dimanipulasi. Jadi tidak ada 

istilah perusahaan hanya setor uang saja sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, 

namun ada program nyata yang sifatnya tentu berkelanjutan. Sehingga tanggung 

jawab sosial perusahaan lebih mengarah pada bagaimana suatu biaya materi 

dikelola dan diterapkan pada masyarakat mendatangkan keuntungan sosial. Tidak 

kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berdiri. Di sinilah perusahaan harus peka 

terhadap potensi yang ada di sekitarnya, supaya kegiatan yang dilakukan tidak 

mubazir dan bermanfaat serta dapat berkesinambungan. Yang juga perlu 

digarisbawahi adalah kita jangan terpatok, CSR melulu terfokus pada masyarakat 

sekitar, tapi juga tanggung jawab internal perusahaan sendiri, seperti dengan 

karyawan dan pemasok. Selain itu, pihak perusahaan pun harus terbuka 

membangun kemitraan dengan berbagai kalangan dan organisasi termasuk LSM 

yang profesional secara terbuka. Hendaknya LSM dan masyarakat sipil dalam hal 

ini dapat dijadikan mitra dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. 

Apabila trisector partnership (perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil) ikut 

dilibatkan dalam pengelolaan CSR tersebut bukan tidak mungkin investasi social 

perusahaan dapat menjadi paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia. 
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Selain dengan melibatkan trisector partnership, terkait dengan 

pelaksanaan CSR perlu dibentuk departemen tersendiri dalam sebuah perusahaan 

yang menjalankan tanggungjawab sosial mereka seperti sebuah perusahaan yang 

berbasis di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau yang membentuk 

departemen tersendiri yang disebut Program Pemberdayaan Masyarakat Riau 

(PPMR) yang dipimpin oleh pejabat setingkat direktur. Hal lain yang tak kalah 

pentingnya adalah perlu adanya monitoring oleh publik di mana sudah saatnya 

semua perusahaan untuk melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan 

bisnisnya dan dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan terhadap 

lingkungannya. Semua ini bisa dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban 

social atau corporate social responsibility disclosure (CSRD). 

Dari uraian di atas, selain dapat menumbuhkan citra positif perusahaan 

yang tentunya dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, ternyata CSR 

juga berdampak positif terhadap hal lainnya, yaitu (Erni, 2007) 

1. Mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari 

sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja 

dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan 

produk-produk yang disediakan orang-orang kalangan bawah, secara langung 

akan memberikan dampak kepada golongan tersebut. 

2. Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa yang benar-

benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana 

pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar. 

3. Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana 

yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, 

dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan 

yang tidak berlaku untuk karyawannya, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. 

Selain itu, dalam hendaknya perusahaan juga berkomitmen untuk mencapai 

standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja terutama pada pekerjaan yang 

berpotensi menimbulkan bahaya, penyakit dan kecelakaan kerja. Pemeriksaan 

kesehatan dan pemantauan lingkungan harus dilakukan secara berkala terhadap 

paparan dalam jangka panjang. Dr. Tan Malaka, seorang spesialis di bidang 
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okupasi kerja menyatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan 

pemantauan lingkungan, maka biaya yang dikeluarkan sebenarnya jauh lebih kecil 

daripada membayar biaya pengobatan seluruh karyawan dan ganti rugi perbaikan 

lingkungan. Dengan begitu, berarti perusahaan tidak membuang-buang uang. 

Selain produktivitas karyawan tetap terjaga, citra positif dimata masyarakat akan 

mulai dirasakan oleh perusahaan. 

 

III. PENUTUP 

 Dari kajian dan pembahasan secara singkat di atas dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab perusahaan memberikan konsep yang berbeda dimana 

perusahaan tersebut secara sukarela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat 

yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Hal ini didasarkan pada 

semua hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan pelanggan, 

pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. 

2. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah community 

development di mana perusahaan lebih menekankan pada pembangunan sosial 

dan pembangunan kapasitas masyarakat. 

3. Corporate Social Responsibility jangan dianggap sebagai beban tetapi harus 

dianggap sebagai investasi yang akan menguntungkan bagi keberadaan 

perusahaan di masa mendatang. dan diharapkan dapat ikut berperan dalam 

pembangunan berkelanjutan. 

Agar pelaksanaan CSR dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi 

semua stakeholder maka penulis menyarankan: 

1. Kolaborasi trisector partnership (perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil) 

dalam pengelolaan CSR dalam mewujudkan investasi social perusahaan sebagai 

menjadi paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

2. Perlu dibentuk departemen tersendiri dalam sebuah perusahaan yang menjalankan 

tanggung jawab sosial mereka, misalnya departemen yang mengurusi program 

pemberdayaan masyarakat. 
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3. Perlu adanya monitoring oleh publik di mana sudah saatnya semua perusahaan 

untuk melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan bisnisnya dan dampak 

dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. 

Semua ini bisa dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban social atau 

corporate social responsibility disclosure (CSRD). 
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