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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori CSR (Corporate Social Responsibility) 

      2.1.1 Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) 

Konsep Corporate Social Responsibility sebenarnya bukanlah suatu hal 

yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap 

perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitarnya. Menurut Soeharto (2007 : 16), CSR merupakan operasi bisnis yang 

berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara 

finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara 

holistik, melembaga dan berkelanjutan. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development dalam 

(Rahman, 2009 : 10) mendefenisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat (lokal) 

dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 

Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban 

perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan 

tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Pandangan lebih komprehensif mengenai Corporate Social Responsibility 

(CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial 

perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan 

empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu 
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kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan 

haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya 

dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif 

dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk memenuhi keuntungan (laba). 

Menurut Sen dan Bhattacharya yang dikutip oleh Muhajjir mengidentifikasi 

ada enam hal pokok yang termasuk dalam CSR, yaitu : 

a. Community support, antara lain dukungan pada program-program 

pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya; 

b. Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan 

konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik 

(cacat) atau kedalam ras-ras tertentu; 

c. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif 

dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja; 

d. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, 

mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang 

ramah lingkungan dan sebagainya; 

e. Non-U.S operations, perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan 

hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan 

bekerja antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri; 

f. Product, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk 

yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset, dan 

pengembangan produk secara berkelanjutan dan menggunakan 

kemasan yang bisa di daur ulang. 
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Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan 

Terbatas (PT) yaitu : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan; 

2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatuhan dan kewajaran; 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Adapun dalam menilai komitmen dan keseriusan perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dilihat berdasarkan : 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari 

Top Management perusahaan. 
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2. Proporsi Bantuan 

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan 

juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apakah arealnya luas, maka 

anggarannya harus lebih besar. Jadi, tidak dapat dijadikan tolak ukur, 

apabila anggaran yang besar pasti menghasilkan program yang bagus. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 

a. Terdapat laporan tahunan; 

b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial 

terkait dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah 

dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan 

mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan 

melakukan interview dengan para penerima manfaat. 

4. Cakupan Wilayah (Coverage Area) 

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional 

berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. 

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan 

multistakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek; 

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas pada 

saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman dan penerimaan terhadap 

budaya lokal yang ada; 

c. Terdapat blue print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program. 
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6. Pelibatan Stakeholder (Stakeholder Engagement) 

Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan stakeholder, utamanya 

masyarakat. 

7. Keberlanjutan (Sustainability) 

a. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat; 

b. Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada diri 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan 

memelihara program dengan baik. 

8. Hasil Nyata (Outcome) 

a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka 

kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya 

angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang 

pendidikan) atau parameter lainnya sesuai bidang CSR yang dipilih 

oleh perusahaan; 

b. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat; 

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis. 

      2.1.2 Model CSR (Corporate Social Responsibilty) 

Ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh 

perusahaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1. Keterlibatan langsung 

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan 

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke 
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masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan 

biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary 

atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan 

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. 

Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-

perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana 

rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.  

3. Bermitra dengan pihak lain 

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga 

sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas 

atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan 

kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan 

perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia 

(PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, Instansi 

pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, 

Depsos), Media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium 

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu 

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan 

model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang 

bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang 

dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif 
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mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian 

mengembangkan program yang disepakati bersama. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip CSR (Corporate Social Responsibilty) 

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006 : 73) 

menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility dibagi menjadi tiga 

komponen prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines (3P) 

yaitu sebagai berikut :  

a. Profit (Keuntungan) 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari 

setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Tetapi, perusahaan tidak 

boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus 

dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya dan apa 

tindakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi di dalam masyarakat. 

b. People (Manusia) 

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan 

mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya. Menyadari 

bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu 

stakeholder penting bagi perusahaan. Perusahaan bisa membuat 

kegiatan untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia. 

c. Planet (Lingkungan) 

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di 

sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan 
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untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan 

penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung jawab. 

Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang 

baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan pula 

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan 

masyarakat (people).  

2.1.4 Manfaat Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibilty) 

Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu : 

a. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan; 

b. Meningkatkan citra perusahaan; 

c. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan; 

d. Mempertahankan posisi merek perusahaan; 

e. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas; 

f. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal; 

g. Memperoleh pengelolaan manajemen resiko. 

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, bagi lingkungan dan 

pemangku kepentingan lainnya. Menguraikan manfaat yang akan diterima dari 

pelaksanaan CSR, diantaranya : 

1) Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperolehperusahaan 

dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan 

dapat tumbuh dan berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang 
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positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah 

memperoleh akses terhadapt modal. Ketiga, perusahaan daapat 

mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, 

perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal 

yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk 

management); 

2) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai 

tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja 

lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya 

sebagai pekerja; 

3) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan 

atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan 

tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi 

lingkungannya. 

2.2 Teori Kebijakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 

dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya : 1. Selalu 

menggunakan akal budinya; pandai; mahir; 2. Pandai bercakap-cakap; petah lidah. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai 1. Kepandaian; 

kemahiran; kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan 
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cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen 

dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.  

Mustopadidjaja dalam Tahir (2014 : 21) menjelaskan bahwa istilah 

kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta 

perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai 

bentuk peraturan. 

Nurcholis (2007 : 263) memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan 

suatu oragnisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan 

ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :  

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan; 

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan 

baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan 

kelompok sasaran yang dimaksudkan.  

George C. Edward III mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan 

yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi. 

1. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak 

hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-

organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam 
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kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu 

kebijakan tertentu. 

2. Sumber Daya 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources). Menurut Edward III dalam Agustino (2006 : 158-

159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 

yang baik. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, 

yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya 

sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. 

Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. 

3. Komunikasi 

Menurut Agustino (2006:157), “komunikasi merupakan salah-satu variabel 

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para 

pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. 

Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat 

melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat 

digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III 

dalam Agustino (2006 : 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut 

yaitu : 
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1) Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi 

masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian 

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang 

harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdirtorsi di tengah jalan; 

2) Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau 

tidak ambigu/mendua; 

3) Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. 

Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan 

mengenai kebijakan yang akan diterapkanmulai dari tujuan dan 

sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, 

sosial dll. 

4. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Winarno (2005 : 142-143) mengemukakan 

“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu 
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faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 

yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap 

positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 

terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana 

sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena 

konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi 

kendala yang serius. 

2.3 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

2.3.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sering disingkat 

(UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah 

kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian 

Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam 

masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis 

ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap 

pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup 

besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya 

mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM adalah usaha produktif yang 

dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai 
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usaha mikro. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, 

yaitu : 

1) Aspek Pengelolaan Keuangan; 

2) Aspek Pengelolaan SDM; 

3) Aspek Pengelolaan Operasional; 

4) Aspek Pengelolaan Pemasaran. 

2.3.2 Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

Adapun kekuatan dalam UMKM yaitu : 

1. Kebebasan untuk bertindak; 

2. Menyesuaikan kepada kebutuhan setempat; 

3. Peran serta dalam melakukan usaha/tindakan. 

Adapun kelemahan dalam UMKM yaitu : 

1. Modal dalam pengembangan terbatas; 

2. Sulit untuk mendapatkan karyawan; 

3. Relatif lemah dalam spesialisasi. 

2.3.3 Permasalahan/Hambatan dalam UMKM 

A. Faktor Internal  

1. Modal 

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena 
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pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan 

atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si 

pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank 

atau lembaga keuangan lainnya sulit diperolah, karena persyaratan secara 

administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen 

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk 

maju dan berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara 

tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan 

SDM usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun 

pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen 

pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan 

optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif 

sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya 

saing produk yang dihasilkannya. 

3. Teknologi 

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang 

pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang 

sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk 

yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 

kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang 

sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional 



 25 

dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala 

dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. 

B. Faktor Eksternal 

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro 

kecil, dan menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus 

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat 

antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-

pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar. 

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka 

miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya 

sebagaimana yang diharapkan. 

3. Implikasi Otonomi Daerah 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap 

pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan 

pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera 

dibenahi maka akan menurunkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.  
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4. Implikasi Perdagangan Bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada Tahun 2003 

dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing 

dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk 

melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat 

menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar 

kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak 

Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara 

tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). 

Untuk itu maka UMKM perlu mempersiapkan agar agar mampu bersaing baik 

secara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

2.4 Teori Pemberdayaan Masyarakat 

      2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti 

pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 

perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat terutama Eropa. 

Menurut Suhendra (2006 : 74-75), pemberdayaan adalah suatu kegiatan 

yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua 

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sementara 

menurut Ismet Firdaus (2008 : 9), pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih 

baik. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan 

suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan 

kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Menurut Sumaryadi (2005 : 11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan 

masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan 

kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. 

Menurut Widjaja (2003 : 169), pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. 

      2.4.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan 

Dharma dan Bhatnagar dalam (Mardikanto & Soebianto, 2013 : 106) 

mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu : 

a. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika mengacu 

kepada minat dan kebutuhan masyarakat; 

b. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika 

mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap 

keluarga; 

c. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan 

adanya keragaman budaya; 
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d. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan 

mengakibatkan perubahan budaya;  

e. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif 

jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu 

bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan 

yang telah dirancang; 

f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus 

selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar 

setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan; 

g. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus 

diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau 

belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan; 

h. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus 

dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan kondisi 

(lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan nilai sosial budaya); 

i. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan 

yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasan sendiri, dan harus 

mampu mengembangkan kepemimpinan; 

j. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi 

yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang 

sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh; 

k. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga 

sebagai satu kesatuan dari unit sosial; 
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l. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan 

tercapainya kepuasan.  

2.4.3 Tujuan Pemberdayaan 

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 

a. Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari 

masyarakat lemah, miskin, dan kaum kecil; 

b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosio 

ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup. 

2.5 Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam 

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu 

masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa 

variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup 

dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan 

serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi 

dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan 

negara lain. 

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, 

bahwa Islam merupakan sistem hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam 

yang terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. 

Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : aqidah, 
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akhlak dan syari’ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah 

(ritual). (Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004) 

Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian 

Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi 

tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan 

pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan 

sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam 

merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang 

mendasar, dan memerangi kemiskinan. 

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai 

suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan 

memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan 

itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu 

pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat 

Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam 

merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara 

mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang 

menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun 

kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat. 

Menurut agus Ahmad Syafi’i, pemberdayaan atau empowerment dapat 

diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat 

disamakan dengan istilah pengembangan. Berdasarkan dengan istilah diatas, 

dalam pengamalan Al-Quran tentang pemberdayaan dhu’afa, “Comunity 
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Empowerment” (CE) atau pemeberdayaan masyarakat pada intinya adalah 

membantu klien (pihak yang diberdayakan) untuk memperoleh daya guna 

pengambilan keputusan dan menetukan tindakan yang akan ia lakukan tetang diri 

mereka, termasuk mengurangi efek hambatan peribadi dan sosial melalui 

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang 

dimilikinya antara lain melalui transfer daya daru lingkungannya. 

2.6 Pandangan Islam terhadap CSR 

Dalam perspektif islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan 

sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan 

melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang 

lain demi mendapatkan Ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan 

implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq 

(haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang 

berfungsi sebagai penerima amanah. 

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan 

dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat 

aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrum), kehendak bebas 

(free will), dan tanggungjawab (responsibility). 

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan 

kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung 

unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan 

dan ketulusan hati (Suharto : 2010). Rasulullah SAW bersabda, “Memenuhi 
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keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali 

haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan 

dinar”.  Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, “Jika seorang muslim 

berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada 

melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah”. 

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya 

mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan 

mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi 

kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua 

anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada 

segelintir orang (Yusanto dan Yunus, 2009 : 165-169). Allah berfirman :  

 

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 
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Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya”. (QS. Al Hasyr : 7). 

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci 

harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat 

membedakan CSR dalam perspektif Islam secara universal yaitu : 

a) Al-Adl 

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang 

mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang 

teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta pejanjian 

bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika 

korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam 

beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang 

diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. 

Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga 

bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al-Quran Surat Huud 

ayat 85 Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan Syuaib berkata : “Hai 

kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah 

kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu 

membuat kejahatan di muka bumi denga membuat kerusakan”. Islam juga 

melarang segala bentuk penipuan, gharar (spekulasi), najsyi (iklan palsu), 

ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. 
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b) Al-Ihsan 

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi 

kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai 

tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dengan semangat 

ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi 

dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan 

adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk 

melakukan hal tersebut. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan 

sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, 

serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
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Tabel 2.1   Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Perbedaan 

1 Melisa 

2014 

Pola 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui kegiatan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) di PT. 

IKPP Tbk 

Perawang 

 

Bagaimana pola 

pemberdayaan yang 

dilakukan PT. IKPP 

Perawang melalui 

program CSR, lebih 

kepada mengukur 

pelaksanaan langsung 

program CSR. Hasil 

penelitian 

menunujukkan sudah 

baiknya pola 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

kegiatan CSR yang 

dilakukan PT. IKPP 

Perawang. 

Perbedaan dengan 

skripsi saya adalah 

saya lebih fokus pada 

program CSR bidang 

UMKM 

(pemberdaayan 

ekonomi usaha mikro 

kecil menengah), 

sedangkan Melisa 

lebih kepada 

pelaksanaan 

keseluruhan program 

CSR. 

2 Rifienti 

Herlinda 

Wandina 

2016 

Implementasi 

program CSR 

(Corporate 

Social 

Responsibility) 

PT. ADARO 

Indonesia 

bidang 

pendidikan di 

Kecamatan 

Tanta 

Kabupaten 

Tabalong 

 

Pelaksanaan program 

CSR PT. ADARO 

Indonesia didasari 

kesadaran perusahaan 

akan tanggung jawab 

terhadap lingkungan 

dan pengembangan 

masyarakat. Penerapan 

program CSR di 

bidang pendidikan 

termasuk bantuan yang 

efektif. 

Perbedaan dengan 

skripsi saya adalah 

saya fokus pada 

pembahasan di 

bidang UMKM 

(pemberdaayan 

ekonomi usaha mikro 

kecil menengah), 

sedangkan Rifienti 

fokus pada 

pembahasan di 

bidang pendidikan. 

3 Muhammad 

Yusuf 

2011 

Implementasi 

CSR PT. 

Indocement 

Tunggal Prakasa 

Tbk dalam 

pemberdayaan 

masyarakat di 

Cupang Cirebon 

Jawa Barat 

Konsep CSR yang 

diterapkan di PT. 

Indocement adalah 

memandang bahwa 

CSR merupakan 

komitmen dari sebuah 

tanggung jawab sosial 

terhadap peningkatan 

nilai dan kualitas 

hidup masyarakat 

disekitar pabrik dan 

wilayah operasi 

perusahaan menuju 

kemandirian. 

Perbedaan dengan 

skripsi saya adalah 

saya membahas 

tentang bagaimana 

pelaksanaan program 

CSR bidang UMKM 

PT. Indah Kiat dalam 

pemberdayaan 

masyarakat 

sedangkan Hanafi 

bagaimana 

penerapan CSR PT. 

Tunggal Prakasa Tbk 

terhadap peningkatan 

nilai dan kualitas 

hidup masyarakat. 



 36 

2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam 

menafsirkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa 

definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti antara lain : 

a. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula 

untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga 

dan berkelanjutan. 

b. Profit (Keuntungan) 

Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya 

saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para 

stakeholdernya. 

c. People (Manusia) 

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan 

mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya dengan kegiatan 

untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia. 

d. Planet (Lingkungan) 

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan. Perusahaan harus 

melakukan penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung 

jawab. 
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e. Kebijakan 

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan 

pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut 

dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. 

f. UMKM  

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam 

perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman 

perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. 

g. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat 

seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam 

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

2.9 Indikator Penelitian 

Tabel 2.2   Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Triple Bottom Line 

of Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

1. Profit 

(Keuntungan) 

a. Perusahaaan tidak hanya 

memiliki keuntungan tetapi 

dapat memberi kemajuan 

ekonomi stakeholdernya. 

b. Tindakan perusahaan untuk 

memperkuat ketahanan 

ekonomi masyarakat. 

2. People 

(Manusia) 

a. Perusahaan bertanggung 

jawab untuk memajukan dan 

mensejahterakan sosial. 

b. Kegiatan untuk membangun 

masyarakat dan sumber daya 

manusia. 

3. Planet 

(Lingkungan) 

a. Perusahaan harus menjaga 

keadaan lingkungan. 

b. Penerapan proses produksi 

yang bersih, aman dan 

bertanggung jawab. 

Sumber : Prinsip CSR menurut John Elkington (1997) yang dikutip oleh 

Hasibuan dan Sedyono (2006:73) 
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2.10 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018 
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