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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan suatu tanggung jawab

sosial perusahaan kepada masyarakat lokal. Implementasi Corporate Sosial

Responsibility harus menjadi bagian penting dalam peran bisnis dan termasuk

dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya

merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga

memiliki kesadaran sosial pada lingkungan sosial dimana perusahaan berada.

Secara teoretis Corporate Sosial Responsibility (selanjutnya disingkat

CSR) merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya

mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham

(shareholder), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak

lain yang berkepentingan (stakeholder). Semua itu tidak lepas dari kenyataan

bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta

memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih

menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain

secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya sekadar kepentingan

perusahaan itu sendiri CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang

terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan

(employers), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok,

(supplier) serta kompetitornya sendiri (Azheri, 2012: 5).
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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) dijelaskan bahwa industri atau korporasi wajib melaksanakan

CSR, tetapi bukan sebagai beban yang memberatkan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan

keputusan pemerintah tentang CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) dan tertuang

pada pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT, yaitu :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

dan lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan  diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan

memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud pada

ayat (I) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan peraturan pemerintah (Nova, 2012: 316).

Dengan demikian, sudah dapat dijelaskan bahwa konsep CSR bukan

hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 menjadi

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus

hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau
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berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan lainnya, CSR hanya

kewajiban moral saja (Nova, 2012: 317).

Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program

kemitraan dan Bina Lingkungan kewajiban menerapkan CSR diatur oleh UU

(PKBL).

Dalam UU ini disebutkan setiap BUMN wajib menyisihkan 1-3 persen

dari laba bersih perusahaan untuk (PKBL) Sedangkan ketentuan tentang sanksi

jika Badan Usaha atau Korporasi tidak melaksanakan CSR dimuat dalam UU

No 25 Tahun 2007 pasal 34:

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15

dapat dikenai sanksi administratif berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Pembatasan kegiatan usaha

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal atau

d. Pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan

dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Wardana, 2013: 2).
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Penekanan pada konsep CSR saat ini adalah pada kesadaran sosial,

masalah sosial dan keterlibatan sosial ; dan masyarakat yang berorientasi pada

pemuda dan konsumen menuntut cara pemecahan seketika untuk berbagai

masalah yang diwariskan manusia selama berabad–abad. Dalam

ketidaksabarannya seperti demikian nyatanya, maka masyarakat seperti itu

mungkin harus menyatukan keberhasilan dengan kekejaman, serta

mengabaikan fakta bahwa masyarakat bisnis dan organisasi bisnis yang cerah

telah lama mengakui bahwa kemakmuran tak terpisahkan dari kebutuhan

masyarakat dan bahwa bisnis berkembang bersamaan dengan kesejahteraan

masyarakat dan sikap masyarakat yang juga berkembang (Moore, 2005: 635).

Salah satu masalah sosial yang saat ini menjadi sorotan pemerintah serta

pihak korporasi yaitu permasalahan ekonomi yang tak kunjung usai mulai dari

kemiskinan yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan

berimbas pada hal lain yaitu ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan

yang baik serta tempat tinggal yang baik, perawatan medis yang tidak

memadai, kesemua itu merupakan imbas dari kemiskinan yaitu sektor

ekonomi.

Konsep CSR yang sudah ada diharapkan menjadi suatu pembangunan

masyarakat yang berkelanjutan (sustainable development) yaitu pembangunan

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan

kemampuan generasi yang akan datang yaitu di bidang ekonomi (Commision

on Environment and Development) hal ini dilakukan agar implementasi dari

konsep-konsep CSR yang sudah ada tidak berhenti disatu titik tetapi konsep-
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konsep CSR yang sudah ada menjadi suatu kegiatan pembangunan masyarakat

yang berkelanjutan dari tahun ke tahun,  untuk melaksanakan konsep CSR

dengan pandangan sustainable development (pembangunan berkelanjutan)

tentunya suatu perusahaan atau lembaga sosial harus mampu melibatkan

masyarakat atau harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang

berorientasi pada pemecahan masalah-masalah perekonomian  dengan upaya

melakukan pemberdayaan secara merata keseluruh masyarakat sekitar baik

yang tinggal di sekitar perusahaan atau lembaga sosial.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan sebuah pendekatan

yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat

terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya

(Soetomo, 2011:69). Dalam hal ini biasanya perusahaan mengutus perwakilan

dari perusahaan yaitu seorang pejabat public relations yang merupakan

penjembatan komunikasi antara perusahaan yang diwakilinya dengan

stakeholder atau publik eksternal dalam hal ini seorang public relations harus

mengamati serta melakukan tahapan-tahapan dari proses pemberdayaan itu

sendiri  sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan selain pejabat public

relations biasanya sebuah korporasi juga membentuk suatu unit yang khusus

untuk mengurus pelaksanaan program CSR biasanya diberi nama Community

Development Departement (CDD). Disamping akses dan kontrol terhadap

pemgambilan keputusan tersebut masyarakat sekitar perusaahan atau lembaga
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sosial  juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Soetomo,

2011: 69).

Asumsi yang mendasari pemikiran tersebut adalah bahwa kontrol

terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan melalui kegiatan CSR

harus diberikan kepada mereka yang nantinya paling menanggung akibat dari

keputusan tersebut. Dalam hal ini masyarakat sekitar yang paling banyak

menanggung akibat dari pelaksanaan konsep CSR untuk melakukan

pemberdayaan masyarakat, selain pemberian wewenang kepada masyarakat hal

yang cukup perlu diperhatikan yaitu peningkatan kapasitas masyarakat.

Sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa ketika inisiatif dari

proses pemberdayaan masyarakat itu hanya dilakukan oleh para pihak

manajemen saja dan tidak melibatkan masyarakat, perjalanan pembangunan

diwarnai pelbagai monopoli dan manipulasi. Dalam tiga dasawarsa terakhir ini,

masyarakat mengalami perubahan sosial yang cukup pesat. Hanya sayangnya,

perubahan sosial itu tidak menghadirkan kesejahteraan bersama hal itu

dikarenakan kurang pemerataan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan CSR.

Penekanan yang paling penting berdasarkan hal diatas yaitu perusahaan

atau lembaga sosial harus mampu memberdayakan masyarakat melalui

kegiatan CSR dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) dengan merata.

Komunitas masyarakat tempatan terutama yang berdomisili disepanjang

sungai Siak seperti desa pinang sebatang, pinang sebatang barat, pinang
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sebatang timur, tualang, perawang barat, desa maredan memiliki kemampuan

ekonomi dan penguasaan keterampilan khusus yang sangat rendah. Untuk

menopang hidup, mereka melakukan aktifitas berbasis alam antara lain sebagai

buruh pengumpul kayu dan nelayan. Secara ekonomi masing-masing kegiatan

itu belumlah dapat menopang kebutuhan hidup mereka, sehingga cukup banyak

anggota masyarakat berprofesi ganda dengan melakoni berbagai kegiatan agar

kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Kegiatan eksplorasi kayu tanpa izin (illegal logging) dengan

mengatasnamakan masyarakat oleh pemilik-pemilik modal pada area diluar

konsesi perusahaan semakin mempercepat habisnya persediaan kayu dalam

hutan. Aktifitas industri, transportasi serta penggunaan bahan-bahan kimia

sebagai alat penangkap ikan disepanjang sungai Siak, ikut memberikan

kontribusi dalam menurunnya kualitas air yang berdampak dalam menurunnya

populasi biota termasuk ikan dan udang, sehingga sumber pencaharian sebagai

buruh pengumpul kayu dan nelayan secara perlahan tapi pasti tidak akan lagi

dapat diandalkan. Melemahnya daya dukung alam yang selama ini menjadi

tumpuan hidup mereka serta bertambahnya populasi penduduk akan menjadi

persoalan serius yang musti dicermati dan dicarikan jalan keluarnya oleh PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang melalui program Corporate Sosial

Responsibility karena dikhawatirkan dalam kurun waktu beberapa tahun

kedepan persoalan-persoalan ini akan berimbas pada tidak tersedianya iklim

kondusif yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktifitas perusahaan.
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Berdasarkan latar belakang di atas menurut pengamatan penulis ada

gejala-gejala yang perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut antara lain sebagai

berikut:

1. Perhatian PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang terhadap masyarakat

yang berada disekitar wilayah operasi perusahaan khususnnya dalam

melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR

bidang ekonomi.

2. Kebijakan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang dalam menjalin

hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan CSR untuk memberdayakan

masyarakat.

Berdasarkan realitas berbagai masalah sosial di atas penulis tertarik untuk

mengetahui bagaimana PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (PT. IKPP)

Perawang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan

bidang ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada

dalam masyarakat, yaitu masalah kemiskinan, pemberian bantuan pinjaman

modal pada  masyarakat untuk mengadakan kegiatan usaha dan lain

sebagainya. Maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang

“Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Corporate Sosial

Responsibility (CSR) di PT IKPP Tbk. Perawang”.

B.Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan CSR

bidang ekonomi  yang dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
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Perawang, hal ini menarik untuk diteliti karena pola pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan

bagi pembangunan masyarakat miskin.

2. Ditinjau dari segi waktu, biaya, sarana, dan prasarana penulis mudah dan

dapat melakukan penelitian ini.

3. Judul yang diteliti  berkaitan dengan jurusan  yang penulis geluti di UIN

SUSKA RIAU Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta pengalaman

yang didapatkan di lapangan sehingga penulis mampu untuk melakukan

penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini,

maka diberikan penegasan istilah:

1. Pola

Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak, suatu set peraturan)

yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan sesuatu atau bagian

dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai

suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat,

yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola (Wikipedia, Bahasa

Indonesia).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang

memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat
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terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses  pembangunannya

(Soetomo, 2011: 69).

3. Kegiatan Corporate Sosial Responsibilty (CSR)

Kegiatan CSR adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan untuk

berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui

kebebasan dalam praktik bisnis dan kontribusi perusahaan, dalam rangka

meningkatkan kualitas kehidupan komunitas (stakeholder) (Nova,

2012:315).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagaimana pola pemberdayaan  masyarakat melalui kegiatan CSR di PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang bidang ekonomi?

b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung terlaksananya pola

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR bidang ekonomi di PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang ?

c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya pola

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR bidang ekonomi di PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang?

d. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pola pemberdayaan

masyarakat  melalui kegiatan CSR bidang ekonomi di PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. Perawang?
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2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, yang menjadi batasan masalah

penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Pola pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan Corporate Sosial Responsibility bidang

ekonomi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya

adalah Bagaimana Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan CSR

bidang ekonomi di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang?

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui

kegiatan CSR bidang ekonomi di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang.

2. Kegunaan

a. Kegunaan akademis

1) Untuk mengetahui bagaimana Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui

kegiatan CSR bidang ekonomi di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang.

2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU

b. Kegunaan praktis
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1) Sebagai bahan informasi dan masukan kepada PT. Indah Kiat Pulp

&Paper Tbk. Perawang dalam meningkatkan pola pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan CSR.

2) Untuk mengembangkan pemahaman dan disiplin ilmu Penulis dalam

bentuk Penelitian.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian Pola

Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan CSR bidang ekonomi.

4) Untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis pada

khususnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini penulis buat ada beberapa peneliti yang memliki

kajian yang hampir sama dengan penulis yaitu penelitian ini pernah dilakukan

oleh Zulfitri, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan

judul ‘’Pemberdayaan Masyarakat melalui Corporate Sosial Responsibility di

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk’’.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana bentuk

pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility

terhadap citra perusahaan’’

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat melalui

CSR yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. dimana dapat

terlihat adanya dampak positif dari pemberdayaan masyarakat yaitu

mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima
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perusahaan, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis, motivasi tinggi

serta loyalitas para karyawan akibat dampak positif CSR perusahaan,

mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya,

meningkatkan penjualan dan berdampak dengan reputasi yang baik dari

masyarakat, Mereduksi biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jones Pikal Mahasiswa Jurusan

Ilmu Komunikasi dengan konsenterasi Public Relations pada tahun 2009

dengan judul ‘’Pengaruh Pelaksanaan Program Corporate Social

Responsibility’’ (CSR) PT. Perkebunan Nusantara V Terhadap Citra

Perusahaan Di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu’’.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana pengaruh

corporate social responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan dan untuk

mengetahui hubungan antara faktor demografi masyarakat Kec.Sungai Lala

dengan citra Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V. Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah Masyarakat Kec.Sungai Lala yang bertempat tinggal di

Desa Perkebunan Sungai Lala, Desa Perkebunan Sungai Parit, dan Kelawat

yang jumlahnya sebanyak 600 orang dari jumlah penduduk Kec. Sungai Lala

yang merasakan Program CSR yang PT. Perkebunan Nusantara V, dan sampel

yang diambil dari populasi adalah 10% dari populasi yaitu 60 orang dari

masyarakat Kec. Sungai Lala yang mendapatkan bantuan Program CSR.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui angket yang disebarkan kepada

masyarakat yang menerima bantuan program CSR dari PT. Perkebunan
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Nusantara V. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan uji statistic Koefisien Korelasi (Correlations Coeficient) yang

diolah dengan program SPSS 12, dan korelasi yang dipakai adalah korelasi

Produk Momen. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu

terdapatnya pengaruh positif antara program CSR yang dilaksanakan PT. PN V

terhadap citra perusahaan dengan koefisien korelasi 0,39. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa citra yang dihasilkan oleh PT. PN V setelah

melaksanakan program CSR adalah baik dinilai Masyarakat Kec. Sungai Lala.

Selanjutnya pada tahun 2009 juga dilakukan sebuah penelitian oleh

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasiyaitu oleh Siswanto dengan judul

‘’Kontribusi Public Relations PT. Sari Lembah Subur dalam pelaksanaan

Program Community Development bidang pendidikan di Kec.Kerumutan

Kabupaten Pelalawan’’. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah:

Community Development atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah

Corporate Social Responsibility adalah suatu cara bentuk pendekatan

pembangunan yang dipakai oleh pemerhati masyarakat: LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) baik lokal, nasional maupun internasional dalam rangka

memerangi kemiskinan dan kebodohan dan pada pendekatan ini menitik

beratkan pada pengembangan sumber daya masyarakat lokal yang ada.

Sesuai semangat otonomi daerah bahwa peran seluruh stakeholder

(Pemerintah, Swasta Masyarakat) dalam membangun sumber daya manusia

sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat.
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Pihak swasta sebagai pelaku usaha juga berkewajiban dalam mengatasi

kemiskinan dan kebodohan yang ada diwilayah kerja perusahaan.

PT. Sari Lembah Subur sebagai anak perusahaan dari PT. Astra Agro

Lestari Tbk. yang bergerak di dalam perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi

di Kabupaten Pelalawan juga telah menjalankan program CSR yang

diaktualisasikan dalam program Community Development di wilayah kerja

perusahaan (Pangkalan Lesung dan Kerumutan).

Berdasarkan tanggung jawab pihak swasta tersebut maka dibuatlah

sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk kontribusi Public

Relations PT. Sari Lembah Subur dalam pelaksanaan Community Development

dibidang pendidikan serta apa saja bentuk-bentuk program pemberdayaan

masyarakat (Community Development) bidang pendidikan yang dilaksanakan

di Kec. Kerumutan.

Penelitian ini dilaksanakan dibagian Humas PT. Sari Lembah Subur yang

terletak di Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Waktu

penelitian ini di mulai sejak proposal diseminarkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Humas (CDO) dan staf

Humas PT. Sari Lembah Subur yang berjumlah 3 orang ini dijadikan informan.

Karena jumlahnya tidak banyak maka penulis tidak mengambil sampel,

sehingga penelitian berbentuk sampling.Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan wawancara, dokumen dan observasi dengan teknik analisa data

deskriptif kualitatif.
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Dari hasil penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa PT.

Sari Lembah Subur yaitu bahwa perusahaan masih sedikit sekali yang

dijalankan terutama dibidang sarana dan prasarana dan honor kesejahteraan

guru honorer di Kec. Kerumutan, hal ini dikarenakan program bantuan lebih

diprioritaskan pada daerah yang berada di Kec. Pangkalan Lesung mengingat

daerah ini merupakan wilayah kerja perkebunan sangat luas dan berada di

daerah administratif perusahaan.

Pada tahun 2013 mahasiswi bernama Mukhlishah jurusan ilmu

komunikasi UIN Suska Riau juga meneliti tentang Corporate Social

Responsibility dengan judul ‘’Pelaksanaan Program Corporate Social

Responsibility (CSR) Bank Riau Kepri dalam meningkatkan Citra

Perusahaan’’ Abstrak dari penelitian ini adalah:

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-

Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun

2007. Melalui undang-undang ini, BUMN dan perusahaan-perusahaan industry

diwajibkan untuk melaksanakan CSR.

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, sosial dan

lingkungan, juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Maka lahirlah tuntutan

terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Sementara

itu Bank Riau Kepri sebagai lembaga perbankan juga ikut serta mengambil

peran dalam pelaksanaan CSR.
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Berdasarkan realitas diatas maka dibuatlah sebuah penelitian yang

berjudul ‘’Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank

Riau Kepri Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan’’. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan bentuk program CSR yang

dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri dan untuk mengetahui dampak dari

program CSR tersebut terhadap citra Bank Riau Kepri.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Riau Kepri (Cabang Pusat)

Pekanbaru yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman No. 377 Pekanbaru.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi melainkan

informan kunci dan informan pelengkap. Informan kunci yang penulis pilih

yaitu sebanyak empat orang, terdiri dari satu orang Pimpinan Bagian

Corporate Secretary, satu orang Pimpinan seksi Corporate Secretary, dan dua

orang staf bagian Corporate Secretary yang menangani pelaksanaan CSR Bank

Riau Kepri.

Keempat informan tersebut dianggap kredibel dan memahami informasi

tentang CSR Bank Riau Kepri dan informan pelengkap dari penelitian ini

berjumlah tiga orang penerima CSR Bank Riau Kepri guna mengukur citra

perusahaan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan

wawancara, observasi, dokumentasi atau studi kepustakaan dan teknik analisa

data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Bank Riau

Kepri konsisten melaksanakan program CSR sejak awal berdiri. Namun terjadi

perubahan nama program dan bentuk bantuan seiring dengan perkembangan
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waktu. Bentuk praktik dari program CSR Bank Riau Kepri disebut

DABAMAS (Dana Bantuan Masyarakat).

Istilah CSR digunakan hanya dalam pelaporan pertanggung jawaban

yakni pada laporan Triwulan Internal, yang kemudian juga dimuat di laporan

Tahunan. Bank Riau Kepri melaksanakan program DABAMAS (CSR) pada

tujuh macam bidang kegiatan yakni, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan,

keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan seni budaya. Point penting yang

penulis temukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengkomunikasian

program DABAMAS (CSR) kepada masyarakat, sehinngga penyalurannya

kurang merata. Dan diharapkan ke depannya Bank Riau Kepri bisa

memanfaatkan media komunikasi untuk mengatasi hal ini.

Bentuk kegiatan DABAMAS (CSR) diharapkan variatif kedepannya.

Selain itu pelaksanaan DABAMAS (CSR) ini berdampak terhadap citra

perusahaan. Terbukti dengan masyarakat mulai mengetahui keberadaan

perusahaan. Serta terjadi peningkatan jumlah nasabah pasca pelaksanaan

program DABAMAS.

Penelitian terdahulu ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang penulis

lakukan dimana penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Zulfitri ingin

mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat melalui  kegiatan

CSR serta dampaknya terhadap citra atau reputasi perusahaan. Lalu penelitian

yang dilakukan oleh Jones Pikal yaitu untuk mengukur bagaimana pengaruh

corporate social responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan dan untuk

mengetahui hubungan antara faktor demografi masyarakat Kec. Sungai Lala.
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dengan citra Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Siswanto untuk mengetahui bagaimana bentuk kontribusi

Public Relations PT. Sari Lembah Subur dalam pelaksanaan Community

Development di bidang pendidikan serta apa saja bentuk-bentuk program

pemberdayaan masyarakat (Community Development) bidang pendidikan yang

dilaksanakan di Kec. Kerumutan.

Berikutnya penelitian oleh Mukhlishah yakni ingin melihat bagaimana

pelaksanaan dan bentuk program CSR yang dilaksanakan oleh Bank Riau

Kepri dan juga bagaimana dampak program CSR terhadap citra perusahaan.

Sedangkan yang penulis teliti adalah ‘’pola pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan Corporate Social Responsibility ‘’ yang mana yang akan dikaji dalam

penelitian ini yaitu bagaimana pola pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

Corporate Social Responsibility dengan fokus program CSR bidang ekonomi.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih

dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang

dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan

menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna

mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian ini

ada beberapa teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Pemberdayaan masyarakat

1) Definisi pemberdayaan masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar

‘’daya’’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari

pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai

suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh

daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/

kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak

yang kurang atau belum berdaya. Pengertian ‘’proses’’ menunjuk

pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan

secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya

mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju

keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang

dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondsi masyarakat yang

lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada

penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-

keterampilan yang baik (Sulistiyani, 2004:77).

Makna ‘’memperoleh’’ daya/kekuatan/kemampuan menunjuk

pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan

daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.

Kata ‘’memperoleh’’ mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber

inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarkat yang mencari,

mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada
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pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim

seperti ini hanya akan tercipta jika mayarakat tersebut menyadari

ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan

sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh

daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata ‘’pemberian’’ menunjukkan bahwa sumber inisiatif

bukan dari masyarkat. Inisiatif untuk mengalihkan

daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki

kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen

pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka

dalam (Sulistiyani, 2004:77) menyatakan bahwa; pemberdayaan

mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power

or authority, pengertian kedua adalah to give ability to or enable.

Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan,

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak

yang kurang/belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua

adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan

peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

World Bank dalam (Mardikanto & Soebiato, 2013:27)

mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan

kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin

untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan

pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan
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keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk,

tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan

masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat

merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian

masyarakat.

Sejalan dengan kata itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai

upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal,

terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya,

pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan

mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat

(accountable) demi perbaikan kehidupannya.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan

masyarakat baik antara lain dalam arti:

a) Adanya perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan

b) Terdapat perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan

kesehatan)

c) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan

d) Terjaminnya keamanan

e) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan

kekhawatiran (Mardikanto & Soebiato, 2013:28).

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi

cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan
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mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang

cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain

yang menjadi perhatiannya Persons, et al., dalam (Mardikanto &

Soebiato, 2013:28).

Sumodiningrat dalam (Mardikanto & Soebiato, 2013:29)

menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia

dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai

tolak ukur normatif, struktural, dan substansial.

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada

otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat,

yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan

titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap

diberdayakan melalui issue-issue lokal, seperti yang dinyatakan oleh

Anthony Bebbington dalam (Mardikanto & Soebiato, 2013: 29).

Empowerment is a process through which those excluded are able to
participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of
development, and distribution of their product.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
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2) Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Dharma dan Bhatnagar dalam (Mardikanto & Soebiato,

2013:106) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu:

a) Minat dan Kebutuhan, artinya, pemberdayaan akan efektif jika

selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.

Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-

benar menjadi minat dan kebutuhan masyarakat.

b) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan

efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat

bawah, sejak dari setiap dari keluarga/kekerabatan.

c) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan

adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus

selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.

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 masyarakatnya untuk

menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
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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

dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai

sosial-budaya) sasarannya.

i) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-

kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya

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.

l) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan

tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan

keikutsertaan sasaran pada program-program.

3) Tahap-tahap pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat dalam (Sulistiyani, 2004: 82) bahwa

pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target

masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk
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mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari

pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses

belajar, hingga mencapai status mandiri.

Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut

tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan

secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam

rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju  perilaku

sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan

kapasitas diri.

b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,

kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam

pembangunan.

c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan

inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian (Sulistiyani,

2013:83).

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan

perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan

masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/akktor/pelaku
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pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat

memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa

yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada

kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang

diharapkan. (Sulistiyani, 2013:83).

Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan

kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan

demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya

memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat

bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka

untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya

semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk

sampai pada kesadaran kemauan untuk belajar. Dengan demikian

masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan

dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi. (Sulistiyani, 2004:83).

Pada tahap kedua yaitu transformasi pengetahuan dan

kecakapan-keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan

berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-

keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi

tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi

terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-
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keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat

hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah,

yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum

mampu menjadi subyek dalam pembangunan (Sulistiyani, 2004:83).

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau

peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang

diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan

kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan

masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi,

dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila

masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat

secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep

pembangunan masyarakat pada kondisi ini sering kali didudukkan

sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama.Pemerintah tinggal

menjadi fasilitator saja (Sulistiyani, 2004:84).

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat maka masyarakat yang

sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut

tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang

dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam

pembangunan. Di samping itu kemandirian mereka perlu dilindungi

supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya

dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.
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b. Corporate Sosial Responsibility (CSR)

1) Definisi Corporate Sosial Responsibility

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tidak memiliki

definisi tunggal. Ini terkait mengenai konsep CSR yang

diimplementasikan  oleh berbagai perusahaan  berbeda - beda. Namun

beberapa definisi yang cukup familiar diantaranya :

a) Pandangan  Milton Friedman :

Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah menjalankan

bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (owners),

biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin

dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan

dalam suatu masyarakat sebagimana diatur oleh hukum dan

perundang – undangan. Dengan demikian, tujuan utama dari suatu

perusahaan korporasi adalah maksimalisasi laba atau nilai

pemegang saham (shareholder’s value). Bahkan Friedman

memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

secara luas, merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan

dengan keinginan pemegang saham (Ismail Solihin, 2011 : 6).

b) Perspektif Corporate Sosial Responsibility menurut Samual dan

Saari dalam (Nova 2012: 317)

Samual dan Saari mengkaji adanya tiga perspektif terhadap

tanggung jawab sosial korporat, yaitu:
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(1) Capital Reputasi

Tanggung Jawab Sosial pada dasarnya dipandang sebagai

strategi bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan

memaksimalkan keuntungan dengan menjaga kepercayaan

stakeholders

(2) Ekososial

Tanggung jawab sosial pada dasarnya dipandang sebuah

nilai dan strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis disebut

nilai karena pandangan ini menekankan pada kenyataan bahwa

bisnis dann pasar pada hakikatnya dimaksudkan untuk

kesejahteraan masyarakat. Disebut strategi lantaran karena

dengan cara pandang seperti itu bisa membantu mengurangi

ketegangan sosial dan membantu memfasilitasi pasar.

(3) Hak-hak pihak lain

Korporat adalah institusi bisnis namun kemudian

berkembang menjadi institusi publik yang kelangsungan

hidupnya bergantung pada kesediaan konsumen membeli

produk dan pemegang saham menanamkan uangnya.

Pandangan ini menekankan pada akuntabilitas, transparansi,

dan investasi sosial dan lingkungan. Pandangan inilah yang

sesungguhnya membentuk konsep dan praktik tanggung jawab

sosial korporat.
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The Globe Scan dalam (Nova, 2012:318) mengklasifikasikan

CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu:

(1) Operational Responsibilities, berbagai standar yang ingin

dicapai oleh perusahaan melalui operasi normal perusahaan.

Operational responsibilities meliputi :

(a) Protecting health and safety of workers (melindungi

kesehatan dan keamanan pekerja).

(b) Not enganging in bribery or corruption (tidak terlibat

dalam penyuapan dan korupsi).

(c)Not using child labour (tidak memanfaatkan tenaga kerja

anak-anak).

(d) Protecting the environment (melindungi lingkungan).

(e)Making profit and paying taxes (menghasilkan keuntungan).

(f) Treating employees failry (memperlakukan karyawan

dengan adil).

(g)Providing quality products at low price (menyediakan

produk yang berkualitas dengan harga rendah).

(h) Providing secure job (menyediakan pekerjaan yang aman).

(i) Applying universal standards across the worlds

(menerapkan standar universal di mana saja di seluruh

dunia).

(2)Citizenship Responsibilities, berbagai tindakan yang tidak

harus dilakukan perusahaan dalam operasi normal mereka tetapi
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memungkinkan perusahaan melakukan differensiasi dari

pesaing. Citizenship  responsibilities meliputi: responding to

public concern and viewpoints (memberikan respons terhadap

perhatian dan sudut pandang public), reducing human rights

abuses (mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak manusia),

increase economics stability (meningkatkan stabilitas ekonomi),

reducing the gap between the rich and poor (mengurangi

kesenjangan antara kaya dan miskin), supporting charities and

communities (mendukung kegiatan amal dan komunitas),

solving sosial problems (menyelesaikan masalah sosial),

supporting progressive government policies (mendukung

kebijakan pemerintah yang semakin maju).

Pemilihan program kegiatan CSR yang akan dilaksanakan

oleh perusahaan sangat tergantung kepada tujuan pelaksanaan CSR

yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kotler dan Lee dalam (Nova,

2012:320) menyebutkan enam kategori program CSR. Adapun

keenam jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Cause Promotion

Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau

sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk

meningkatkan kesadaraan masyarakat terhadap suatu masalah

sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi
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dari masyarkat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan

tertentu.

(2) Cause Related Marketing (CRM)

Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk

menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya

untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan

produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan

produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk

aktivitas tertentu.

(3) Corporate Sosial Marketing (CSM)

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye

untuk mengubah perilaku masyarkat dengan tujuan

meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga

kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Dalam kampanye CSM lebih banyak terfokus untuk

mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan isu-isu

kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan serta

keterlibatan masyarakat.

(4) Corporate Philanthropy

Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk

derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan

tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai,
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paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Corporate

philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan

sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan.

(5) Community Volunteering

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan,

rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka

secara suka rela guna membantu organisasi-organisasi

masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran

program.

(6) Sosially Responsible Business Practice

Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas

bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan

investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara

lingkungan hidup.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, kita bisa

melihat lebih jauh beberapa manfaat dalam penerapan CSR, yaitu:

(1) Memperkuat Brand Positioning

Perusahaan atau brand yang melakukan aksi sosial sebagai

bentuk kontribusinya pada masyarakat, dapat menciptakan

‘’Spirit of The Brand’’ (jiwa pada satu merek).  Aktivitas

marketing yang mencakup hal yang berbau sosial lebih



35

berdampak positif terhadap brand jugmenets (penilaian

terhadap suatu merek).

(2) Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan

Reputasi yang kuat di masyarakat bisa menjadi aset nyata

yang bernilai khususnya pada masa krisis. Citra perusahaan

yang positif juga dapat mempengaruhi para pembuat

kebijkasanaan, dan memberikan pengaruh positif lainnya

seperti, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan dan

dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja

financial perusahaan.

(3) Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau

organisasi

(4) Menciptakan preferensi merek dan mendorong peningkatan

penjualan

(5) Memberikan dampak terhadap perubahan sosial dalam

komunitas lokal

(6) Membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan

komunitas

(7) Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan

(Nova,2012:322)

Tanggung Jawab sosial pada dasarnya dipandang sebagai

strategi bisnis yang bertujuan mensejahterakan para
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stakeholdernya serta menjalin hubungan baik dengan para

stakeholdernya.

2) Urgensi Corporate Sosial Responsibility dalam praktek Kehumasan

Aspek tanggung jawab sosial dalam dunia public relations

adalah cukup penting, tidak hanya memikirkan keuntungan materi

bagi lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilinya, tetapi juga

kepedulian kepada masyarakat untuk mencapai sukses dalam

memperoleh simpati atau empati dari khalayaknya yang nantinya akan

berpengaruh pada citra/reputasi positif perusahaan atau tokoh yang

diwakilinya. Hal ini dalam fungsi public relations (corporate

function) terdapat fungsi yang berkaitan dengan social marketing

(Ruslan, 2008:15).

Di era informasi dan social media  seperti saat ini, peran public

relations (PR) sangatlah mendasar. PR lah yang membentuk,

meningkatkan dan memelihara citra dan reputasi (image and

reputation) perusahaan. Kegiatan PR mencakup dua hal, hubungan

internal, seperti karyawan dan keluarganya juga manajemen, dan

hubungan eksternal, public diluar perusahaan, seperti komunitas,

pemerintah, pers, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perbankan,

investor, competitor, kalangan akademisi dan sebagainya.

Dalam menjalin hubungan baik dengan public internal maupun

eksternal PR tentunnya memiliki strategi jitu. Terlebih lagi jika

seorang PR ingin menjalin hubungan dengan public eksternal yaitu
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salah satunya melalui program CSR yang pada akhirnya menciptakan

citra atau reputasi positif perusahaan. Jadi membangun sebuah

reputasi adalah tugas maha penting seorang professional public

relations yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi

pentingnya sebuah brand (merk), termasuk nama baik perusahaan.

3) Tahap-tahap Adopsi CSR

Robins dan Coulter menggambarkan perkembangan CSR dalam

sebuah kontinum adopsi pelaksanaan CSR perusahaan kepada

berbagai konstituen. Kontinum tersebut juga menunjukkan bahwa jika

cakupan semakin luas CSR (dilihat dari cakupan konstituen yang

dilayani oleh perusahaan) maka semakin besar pula CSR yang harus

dilakukan.

Pada tahap awal, CSR lebih ditujukan kepada pemilik

perusahaan (pemegang saham/owners) dan manajer. Pada tahap ini

pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para

pemegang saham melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber

daya perusahaan seefisien mungkin dan melakukan maksimalisasi

laba. Meskipun pada tahap ini perusahaan memerhatikan berbagai

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun pemimpin

perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki

tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. Pandangan ini

sejalan dengan pendapat Milton Friedman mengenai konsepsi

tanggung jawab sosial korporasi dimana menurut Friedman CSR
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utama manajemen perusahaan adalah melakukan maksimalisasi laba

untuk para pemegang saham (Ismail Solihin, 2011 : 10).

Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSRnya

kepada para pekerja (employees). Pada tahap ini Manajer perusahaan

tidak hanya memerhatikan maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai

memberikan perhatian yang besar kepada sumber daya manusia. Hal

ini dilakukan karena mereka berkeinginan untuk dapat merekrut,

memelihara, dan memotivasi para karyawan yang baik. Para manajer

pada tahap ini akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki

kondisi kerja karyawan. Mengembangkan hak–hak karyawan,

meningkatkan keamanan kerja, memberikan kompensasi yang layak,

dan lain – lain ( Solihin, 2011: 10).

Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada

para konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik di mana

konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat setempat (local

communities) yang terkena dampak secara langsung oleh operasional

perusahaan di daerah tempat mereka tinggal (Ismail Solihin, 2011

:10).

Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan

CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula

masyarakat luas (broader society). Para manajer memandang bisnis

mereka sebagai bagian dari entitas publik dan mereka merasa
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bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kebajikan kepada

publik.

Secara teoretis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana

suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban

ekonomis dan legal kepada pemegang saham atau (shareholders),

tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban pihak lain yang

berkepentingan (stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan

bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan

serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi

CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan

pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya

sekadar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk

pada semua hubungan yang terjadi antar perusahaan dengan

pelanggan (customers), karyawan (employeers), komunitas

masyarakat, investor, pemerintah dan pemasok (supplier) serta

kompetitornya sendiri (Azheri, 2012 : 6).

Pada tahun 1979, Archie Carroll menggabungkan ide filosofi

tentang tanggung jawab sosial dan respon sosial dalam teori yang

disebut kinerja sosial korporasi (Corporate Sosial Performance).

Menurut teori tersebut ada 4 (empat) tahapan yaitu :

a) Reactive: perusahaan akan merespon suatu isu sosial hanya apabila

isu tersebut dapat menghalangi tujuan perusahaan.

b) Defensive: perusahaan bertindak untuk menangkal suatu tantangan.
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c) Accomodative: perusahaan mengikuti aturan pemerintah dan opini

masyarakat.

d) Proactive: perusahaan mengantisipasi hal-hal yang belum pernah

dilaksanakan (Sabardi, 2001:15)

4) Argumentasi Pro dan Kontra terhadap CSR

Dalam menyikapi CSR, terdapat pendapat yang setuju dan juga

yang menolaknya. Menurut Anne dalam (T. Romi Marnelly, 2005 :

55). Argumentasi yang mendukung menyatakan bahwa CSR

diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek

tanggung jawab

b) Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan)

c) Meningkatkan keuntungan jangka panjang

d) Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi

e) Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh

perusahaan.

Kemudian menurut Kotler & Nance dalam (T. Romi Marnelly,

2005 : 55)  menambahkan dengan menekankan pada aspek bisnis

yaitu CSR dapat:

a) Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar

b) Memperkuat posisi merek dagang

c) Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan

memelihara karyawan.
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d) Menurunkan biaya operasi

e) Menarik minat investor dan para analis keuangan

Sedangkan menurut Anne dalam (T. Romi Marnelly, 2005 : 55)

argumentasi yang menentang menyatakan bahwa pada dasarnya CSR

hanya :

a) Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha

b) Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan

kompetitornya

c) Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan

dibebankan kepada stakeholder

d) Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak

dimiliki oleh perusahaan

e) Membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang

seharusnya dibebankan kepada individu.

c) Pendekatan Terhadap Penerapan CSR: Voluntary Vs. Mandatory

Gerakan CSR di negara-negara maju, terutama Amerika

Serikat memang lebih banyak didorong oleh kesadaran secara

sukarela (voluntary driven) artinya bahwa korporasi melakukan

aktivitas CSR bukan karena dimandatkan oleh UU atau bahkan

oleh dasar moral atau etik, tetapi lebih merupakan komitmen

sukarela yang dilakukan oleh korporasi dalam memilih dan

mengimplementasikan praktik-praktik CSR. Komisi Eropa dalam
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dalam green paper juga mengadopsi penerapan CSR secara

sukarela melalui best practices (Azheri, 2012 :5).

Namun tidak berarti bahwa hukum atau regulasi sama sekali

tidak berguna dalam pengimplementasian penegakan prinsip-

prinsip CSR. Sebaliknya hukum atau regulasi sangat penting untuk

menciptakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh korporasi

berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Fungsi kebijakan CSR oleh

korporasi adalah sebagai suplemen terhadap regulasi yang ada,

sehingga korporasi seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yang

lebih tinggi dari apa yang diatur oleh regulasi. Dengan adanya

regulasi di bidang CSR akan memberikan level playing field yang

sama kepada semua korporasi, sehingga semua korporasi dapat

bersaing secara wajar dan beriktikad baik dalam

pengimplementasian CSR tanpa khawatir kehilangan competitive

advantage nya terhadap kompetitornya. Sebagaimana telah

diutarakan oleh Kotler & Nance dalam (T. Romi Marnelly, 2005 :

55). Disini reputasi dapat menjadi eksternalitas positif. Namun

tidak semua korporasi dikenal oleh masyarakat, tidak memiliki

kapabilitas, dan bukan kepentingannya untuk meningkatkan

reputasi. Dalam hal ini hanya perusahaan-perusahaan besar saja

seperti perusahaan multinasional dan perusahaan yang terdaftar di

bursa yang memiliki kepentingan akan reputasi organisasinya.
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Banyak perusahaan skala menengah yang mengeksploitasi

sumber daya alam, seperti perusahaan-perusahaan batubara di

Kalimantan yang secara strategi bisnis tidak akan terlalu

berkepentingan mengenai reputasi. Apabila yang digunakan

pendekatan sukarela, maka perusahaan-perusahaan semacam itu

tentu tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip CSR ke dalam strategi

bisnisnya, sedangkan mereka telah menguasai dan mengeksploitasi

sumber daya alam, yang seharusnya menjadi milik bersama

manusia untuk kepentingan mereka sendiri dalam bentuk

keuntungan besar yang diperoleh. Oleh karenanya pendekatan

mandatory¸ yaitu adanya pengaturan oleh perundang-undangan

diperlukan terutama bagi suatu masyarakat, baik dari sisi pelaku

usaha dan konsumen yang masih memiliki tingkat kesadaran sosial

dan lingkungan yang rendah seperti Indonesia (Azheri, 2012 : 7).

Argumentasi lain bahwa kalau yang digunakan pendekatan

sukarela (voluntary), maka peningkatan kepatuhan terhadap norma-

norma kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia tidak akan

maksimal apabila yang bekerja adalah economic rationality. Bagi

korporasi penerapan CSR akan dilakukan sepanjang memberikan

benefit kepada perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan

reputasi perusahaan.
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d) Teori Tanggung Jawab Sosial (Sosial Responsibility Theory)

Pada saat mendengar atau membaca terminologi tanggung

jawab sosial perusahaan CSR persepsi yang muncul adalah suatu

tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela (Voluntary) dan

tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak

melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang

dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan

(Philanthropy), kemurahan hati (Charity), bantuan terhadap

bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR

tersebut tidak lebih dari ‘’Morallity’’ saja, padahal CSR itu tidak

sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam

mainstream pelaku usaha selama ini (Azheri, 2012 : 104).

Teori shareholder dan stakeholder tanggung jawab sosial

perusahaan adalah dua teori yang berbeda mengenai tanggung

jawab sosial perusahaan. Shareholders theory yang dikemukakan

ole Milton Friedman berpandangan bahwa tanggung jawab

perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya

bagi perusahaan. Tanggung jawab itu diletakkan pada tangan

manajer yang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam

masyarakat, hukum maupun kebiasaan etis. Tetapi manajer tidak

mempunyai tujuan lain dan pasti tidak terikat dengan tujuan-tujuan

sosial yang asing terhadap tugasnya untuk menghasilkan

keuntungan sebesar mungkin bagi perusahaan. Jadi dapat
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disimpulkan shareholder theory merupakan metode pendekatan

yang egois dan etis, karena perusahaan dikelola hanya untuk

kepentingan satu kelompok saja yaitu shareholder. Berbeda dengan

shareholder theory, Biset secara singkat mendefinisikan

stakeholders theory adalah orang dengan suatu kepentingan atau

perhatian pada permasalahan tertentu (Ismail Solihin, 2008 : 59).

Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas

perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial

lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap

kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekadar

kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung

jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan

atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-

orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan

tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini

bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya

sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-

pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini

mengandung makna bahwa peerusahaan harus menjalankan

kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan

masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu harus ada

regulasi sebagai acuan penerapan CSR (Azheri, 2012 : 55).
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Organisasi atau perusahaan tentunya tidak berdiri sendiri,

pasti berhubungan dengan banyak pihak, yang disebut sebagai

stakeholder. Organisasi memiliki banyak stakeholder seperti

karyawan, masyarakat, negara, supplier, pasar modal, pesaing,

badan industri, pemerintah asing dan lain-lain. Stakeholder

merupakan pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang

dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas

perusahaan. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa

stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada

pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui

sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan

dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori stakeholder,

varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas.

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat

dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk

responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi

memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari

akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder

dan organisasi. Varian dari kedua teori stakeholder berhubungan

dengan pandangan Trekers (1983) mengenai empirical

accountability. Teori stakeholder mungkin digunakan dengan ketat

dalam suatu organisasi arah terpusat (centered-way organization).

Robert (1992) menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan
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merupakan sarana yang sukses bagi perusahaan untuk

menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya (T. Romi

Marnelly, 2012 : 55).

Terminologi pihak yang  berkepentingan (stakeholders)

sudah populer dan telah digunakan oleh banyak pihak dalam

hubungannya dengan berbagai konteks disiplin, misalnya

manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya

alam, sosiologi, hukum, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga

publik juga mengatakan secara luas ke dalam proses pengambilan

dan penerapan keputusannya. Kemudian Biset secara singkat

mendefinisikan stakeholders adalah orang dengan suatu

kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan

Grimble dan Wellard melihat stakeholders dari segi posisi penting

dan pengaruh yang mereka miliki. Dari definisi tersebut, semakin

jelaslah bahwa stakeholders yaitu keterikatan yang didasari oleh

kepentingan tertentu. Dengan demikian, bicara mengenai

stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan

dengan kepentingan berbagai pihak (Azheri, 2012 : 111).

Stakeholder theory lahir atas kritikan dan kegagalan

shareholders theory atau Friedman’s paradigm dalam upaya

meningkatan tanggung  jawab perusahaan, yang terletak pada

tanggung jawab tunggal manajemen kepada shareholders. Atau

dengan bahasa lain Philip R.P. Coelho, James E. Dan John A Spry
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menyebutnya dengan ‘’the list of stakeholders includes only

shareholders. Kegagalan tersebut mendorong munculnya

stakeholders theory yang melihat shareholders theory sebagai

bagian dari stakeholders itu sendiri. Atas dasar kedekatannya pada

pihak yang terkait dengan perusahaan, maka stakeholders ini dapat

dikelompokkan atas dua, yaitu (Azheri, 2012 : 114) :

(1) Kelompok Primer

Kelompok ini terdiri atas pemilik modal atau saham

(owners), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur,

dan pesaing atau rekanan.

(2) Kelompok Sekunder

Sedangkan kelompok sekunder terdiri atas pemerintah

setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa,

kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan

masyarakat setempat.

Corporate Sosial Responsibilty memiliki  prinsip yang perlu

diperhatikan yaitu, pembangunan berkesinambungan (sustainable

development) yang akan mengacu pada program pemberdayaan

yang akhirnya terbentuklah kemandirian masyarakat (stakeholder).

Kalau dahulu program CSR hanya ditujukan kepada shareholder

orientation namun kini pelaksanaan yang merujuk pada

pemberdayaan  melalui kegiatan CSR telah bergeser kepada

stakeholder orientation. Yang merupakan dampak dari
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industrialisasi yang semakin luas. Dengan adanya pergeseran

paradigma tersebut, tentunya turut menggeser pola pemberdayaan

masyarakat melalui CSR dari nilai ekonomi berubah kearah sosial.

Berbeda dengan teori stakeholder dan shareholder pada teori

legitimasi yang dikemukakan oleh Gray (1996) bependapat bahwa

esensi teori ini menjelaskan bahwa untuk menjamin dan menjaga

‘’keberpihakkan’’ (legitimasi) stakeholder internal maupun

eksternal, perusahaan perlu menjamin congruence antara

keberadaan dan tujuan perusahaan terhadap pengharapan

stakeholder (Hadi, 2011: 88)

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan

akan terus berlanjut eksistensinya, jika masyarakat menyadari

bahwa organisasi beroperasi sepadan dengan system nilai

masyarakat itu sendiri. Teori ini menganjurkan perusahaan untuk

meyakinkan bahwa aktivitasnya dapat diterima oleh masyarakat.

Adanya penerimaan dari masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan citra perusahaan.

Dari ketiga teori initeori stakeholder lah yang di rasa paling

tepat digunakan untuk sebuah pengimplementasian dari program

CSR perusahaan baik stakeholder primer maupun stakeholder

sekunder. Mengingat bahwa pihak stakeholder merupakan public

eksternal perusahaan yang perlu turut merasakan program CSR

atau sebuah tanggung jawab social perusahaan. Terlebih lagi
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implementasi program CSR yang dilakukan untuk masyarakat

biasa atau masyarakat yang terjerat dalam permasalahan ekonomi

yaitu kemiskinan. Nah disinilah sebuah perusahaan turut membantu

pemerintah dalam penyelesaiaan masalah social tersebut.

Dalam hal ini Corporate Sosial Responsibility dituntut untuk

mampu mensejahterakan stakeholdersnya baik stakeholders primer

maupun stakeholders sekunder. Hal yang merupakan  prinsip CSR

Yaitu  pemberdayaan dan pada akhirnya terbentuklah kemandirian

masyarakat salah satunya di bidang ekonomi (Azheri, 2012 : 112).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk pendekatan

yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada

masyarakat terutama masyarakat sekitar untuk mengelola proses

pembangunannya (Soetomo, 2011 : 69).

Sedangkan menurut DR. Sunyoto Usman dalam (Soetomo,

2011: 70) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah suatu

kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat yang pada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri,

tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang

membuat hidup sengsara.

Zubaedi dalam (Sajiman, 2013: 1) mengatakan

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

harkat dan martabat golongan masyarkat yang sedang kondisi
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miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan.

Dapat disimpulkan bahwa  pemberdayaan masyarakat adalah

suatu bentuk campur tangan perusahaan terhadap pemecahan

masalah-masalah sosial di segala aspek, yaitu ekonomi, sosial,

pendidikan, ekonomi, lingkungan, seni dan budaya, kepemudaan

dan olahraga.

Dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat

melalui kegiatan CSR tidak ada praktik – praktik tertentu yang

dianggap terbaik.Setiap perusahaan memiliki karakteristiktersendiri

terhadap tanggung jawab sosialnya. Menurut Susiloadi (2008: 126)

model atau pola CSR yang paling umum diterapkan di Indonesia

adalah :

(1) CSR dilaksanakan langsung oleh perusahaan.

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung tanpa

perantara dan perusahaan menyelenggarakan sendiri kegiatan

social atau menyerahkan sumbangan kemasyarakat tanpa

perantara.Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan

biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti

Corporate Secretary atau Public Affair atau menjadi bagian

dari tugas pejabat Public Relations.

(2) CSR dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik

perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi
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yang berada di bawah naungan perusahaan dan tetap

bertanggung jawab kepada dewan direksi. Dimana perusahaan

menyediakan dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan

untuk operasional perusahaan.

(3) CSR bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain.Untuk

menyelenggarakan CSR, perusahaan bekerjasama dengan

pihak lain seperti, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), Perguruan Tinggi, organisasi-organisasi sosial,

maupun lembaga konsultan yang biasa menangani kegiatan

sosial.

(4) Perusahaan bergabung dalam konsorsium untuk menjalankan

CSR secara bersama–sama. Perusahaan turut mendirikan,

menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang

didirikan untuk tujuan sosial.

Masyarakat dan investor sudah semakin paham dengan isu-

isu CSR. Sejak usia dini anak-anak diajari tentang tanggung jawab

sosial perusahaan dan isu-isu lingkungan, sehingga tekanan untuk

memprioritaskan permasalahan ini semakin meningkat saja.

Pembedaan antar perusahaan akan semakin didasarkan pada cara

mereka beroperasi dan memperlakukan manusia (Kraus,  dalam

Ismail Solihin : 162).

Kemunculan pasar global berarti bahwa: investor semakin

aktif dan menuntut standar akuntabilitas, perilaku dan tanggung
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jawab kinerja yang lebih tinggi (KPMG, 2002). Memang

perusahaan tidak semuanya buruk. Paling tidak, pertumbuhan

ekonomi telah berhasil menghadirkan perawatan kesehatan, kondisi

hidup, dan kemampuan baca tulis yang lebih baik, serta

meningkatnya pengharapan hidup. Tetapi persaingan yang ada

lebih hebat dan perusahaan harus mencari cara untuk membedakan

dirinya.

Program CSR berpedoman pada:

(1) Mengutamakan manusia.

Seperti dinyatakan dalam deklarasi Rio, ‘’ manusia berhak

atas kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam’’.

(2) Menggunakan perspektif jangka panjang.

Mulai dari sekarang untuk melindungi kepentingan generasi

mendatang.

(3) Mempertimbangkan biaya dan keuntungan.

Tidak mengejar suatu tujuan yang memunculkan biaya yang

tidak proporsional di area lain.

(4) Menciptakan sistem ekonomi yang terbuka dan suportif.

Kondisi dimana perdagangan dapat tumbuh subur dan

persaingan dapat menjadi stimulus pertumbuhan dan

penghematan sumber daya yang lebih besar.

(5) Memberantas kemiskinan dan pengucilan sosial.
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Tidak bisa dilepaskan dari sumber daya. Setiap orang harus

memiliki kesempatan untuk memenuhi potensinya.

(6) Menghargai batas-batas lingkungan.

Kerusakan yang parah dan tak dapat dipulihkan pada

beberapa aspek lingkungan dan sumberdaya akan menjadi

ancaman serius terhadap masyarakat global, tetapi sering kali

mendefinisikan batas-batas itu sulit sehingga perlu diambil

tindak kehati-hatian.

(7) Prinsip kehati-hatian.

Deklarasi Rio mendefinisikan prinsip kehati-hatian sebagai

‘’apabila ada ancaman kerusakan yang serius dan tak dapat

dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan

alasan untuk menunda tindakan hemat dana untuk mencegah

degradasi lingkungan’’. Artinya, biaya dan keuntungan harus

dilakukan bersama dengan transparansi dalam pengambilan

keputusan.

8) Menggunakan pengetahuan ilmiah.

Berarti mengantisipasi secara dini kapan nasihat ilmiah atau

riset diperlukan dan mengidentifikasi sumber informasi kelas

tinggi.

9) Transportasi, informasi, partisipasi dan akses ke keadilan

10) Mendenda pencipta pencemaran.
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c. Ekonomi

Secara konsep, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam

memenuhi keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan

demikian, secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait

dengan ekonomi, karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) dalam

kehidupannya. Disisi lain, terlihat bahwa apapun profesi dan pekerjaan

seseorang, tujuannya tidak lepas dari pemenuhan keperluan hidup, baik

untuk sekarang maupun masa yang akan datang, baik untuk keperluan

sendiri maupun keperluan orang lain (Noor, 2010:5).

Secara konsep ekonomi, kegiatan ekonomi meliputi :

1) Kegiatan investasi. Investasi merupakan mengorbankan sumber daya

yang dimiliki saat ini untuk kepentingan atau tujuan mendapat

manfaat di masa yang akan datang.

2) Produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan menciptakan atau

membuat barang dan jasa.

3) Konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan mengurangi atau

menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa.

4) Distribusi barang dan jasa. Merupakan suatu kegiatan menyalurkan

barang dan jasa pada konsumen (pengguna / pemakai).

Kegiatan ekonomi, pada dasarnya dimulai dengan kegiatan

investasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apapun profesi
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manusia dalam mencapai kesejahteraan (mencukupi keperluan hidupnya)

akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Noor, 2010:5).

Dalam hal ini, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang

memiliki suatu program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR

nya dibidang ekonomi, yang memanfaatkan sumber daya manusia yang

ada. Sumber daya manusia ini dibina dan diberikan keterampilan dalam

memproduksi suatu barang. Setelah itu barang yang dihasilkan tersebut

dapat diperjualbelikan untuk menambah penghasilan masyarakat biinaan

PT. IKPP. Tbk Perawang.

2. Konsep Operasional

Public Relations/Humas memiliki fungsi dan tugas sebagai

penghubung dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah yang

diwakilinya untuk membina, mejalin serta mencipakan pengertian antara

perusahaan atau instansi pemerintah dengan public eksternal. Sejatinya

dalam menjalin hubungan ada dua hal yang menjadi perhatian Humas yaitu

menjalin hubungan dengan public internal dan public eksternal. Dalam hal

ini penulis mengangkat permasalahan hubungan perusahaan dengan public

eksternal yaitu dengan masyarakat sekitarnya, karena menjalin hubungan

dengan komunitas lokal sangatlah penting untuk menciptakan hubungan

yang harmonis.

Indikator dari Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan

Corporate Sosial Responsibility (indikator variabel x)yaitu :

a) Adanya pelaksanaan program CSR secara langsung oleh perusahaan
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b) Adanya pendirian yayasan atau organisasi sosial sebagai wujud dari

program CSR perusahaan

c) Adanya kerjasama CSR perusahaan dengan pihak lain

d) Adanya pelaksanaan CSR Perusahaan turut mendirikan atau bergabung

dalam konsorsium untuk menjalankan CSR secara bersama-sama.

H. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,

dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan

kondisi atau fenomena yang ada yang menjadi objek penelitian. Format

deskriptif kualitatif dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang

membutuhkan studi mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek

media, dan implementasi suatu kebijakan (Bungin, 2010: 69).

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan

jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan

pemanfaatan dokumen (Moleong, 2004: 5)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang (IKPP) Kecamatan Tualang Perawang, Kab. SIAK.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Public Relations Unit PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. Perawang yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan CSR
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serta masyarakat yang diberdayakan dalam program pemberdayaan

masyarakat melalui CSR dan objeknya adalah Pola Pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan CSR di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang.

4. Jenis data

Yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian perorangan, kelompok dan organisasi (Ruslan, 2003: 29).

Sebagai data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara penulis

dengan Public Relations Unit PT. IKPP Tbk. Perawang yang penulis

lakukan serta observasi langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang

dilakukan Public Relations Unit PT. IKPP Tbk. Perawang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi

atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di

berbagai organisasi atau perusahaan (Ruslan, 2003: 30).

5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek

penelitian (Bungin, 2010: 76).

Dalam memilih informan penulis menggunakan teknik purposive

dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif

peneliti, karena berdasarkan posisi jabatan informan berkaitan langsung

dengan penelitian ini (Subagyo, 1999: 31).
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a. Informan Kunci

Dalam penelitian ini informan kunci yang penulis pilih sebanyak

lima orang, terdiri dari dari satu orang Pimpinan Public Relations Unit,

satu orang unit Humas dan tiga orang koordinator dari program CSR

bidang ekonomi yang menangani pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan CSR PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang. sejatinya

dalam pelaksanaan CSR semua Unit Humas atau PRU bekerjasama satu

sama lain, namun juga di tentukan koordinator dari masing-masing

kegiatan CSR. Kelima informan tersebut dianggap kredibel dan

memahami informasi tentang CSR PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang.

b. Informan Pelengkap

Yang menjadi informan pelengkap dalam penelitian ini adalah tiga

orang masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan melalui

kegiatan CSR bidang ekonomi. Ketiga masyarakat itu adalah Leti

merupakan masyarakat yang di berdayakan melalui kegiatan pertanian

holtikultura, Nurlis adalah pengelola dan juga merupakan masyarakat

yang diberdayakan melalui kegiatan pemanfaatan limbah tali pengikat

kertas (tali straping band), Lusiana juga merupakan pengelola serta

masyarakat yang di berdayakan melalui kegiatan tenun ikat Siak.



60

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan

datasebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

lama (Burhan Bungin, 2007 : 108). Dalam penelitian ini yang akan

penulis wawancarai yaitu lima orang Public Relations Unit PT. Indah

Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang serta tiga masyarakat yang

diberdayakan dalam kegiatan Corporate Sosial Responsibility yang

berkompten untuk diwawancarai.

b. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh keterangan untuk

menemukan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan guna

memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun

fenomena yang diteliti, yang terlihat di kancah penelitian (Widodo, 2012:

60). Dalam observasi ini penulis langsung melihat kegiatan

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Corporate Sosial

Responsibility ekonomi dan memotret langsung kegiatan ini dan juga

data observasi juga penulis dapat dari staff public relations unit (PRU).
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan dengan cara

menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen (Burhan

Bungin, 2007 : 121). Dokumentasi ini berupa data-data historis yang

dimliki oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang.

7. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data.Validitas data

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi

data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain diluar data itu untuk pengecekkan atau sebagai pembanding

terhadap data itu (Moleong, 2004: 330-331). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan triangulasi data dengan narasumber, yaitu membandingkan

hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan lainnya.

Hingga pada akhirnya diperoleh data yang akurat.

8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif

dengan menggunakan strategi analisis deskriptif. Dimana peneliti akan

menggambarkan proses berlangsungnya fenomena sosial, dan menganalisis

makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses dari fenomena sosial

tersebut.
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Menurut moleong, langkah-langkah analisis data kualitatif

mengandung tiga kegiatan yang saling terkait. Yang pertama adalah

mereduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Yang kedua adalah menampilkan data, yakni pada proses ini peneliti

berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan

dan membuat hubungan antar variabel. Dan yang ketiga adalah mengambil

kesimpulan dan verifikasi kita. Data yang diperoleh sebelumnya remang-

remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas untuk di buat

suatu kesimpulan dan dilakukan verifikasi data.

I.Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan Latar belakang permasalahan, Alasan

pemilihan judul, Penegasan istilah, Permasalahan, Tujuan dan

manfaat penelitian, Kerangka teoritis dan Konsep operasional,

Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Gambaran umum berisi tentang PT. Indah Kiat Pulp and Paper

(IKPP) Perawang, program Corporate Sosial Responsibility di PT.

Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).
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BAB III: PENYAJIAN DATA

Bab III: berisikan tentang Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan

Corporate Sosial Responsibilty (CSR) di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang.

BAB IV: ANALISIS DATA

Berisi tentang analisis data penelitian

BAB V: KESIMPULAN


