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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Disahkannya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
merupakan titik awal dari regulasi CSR di Indonesia.

Pasal 15 ayat (b)

UndangUndangnomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap penanam modal
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 ayat (1)
menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.
Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 2 menyebutkan bahwa “setiap
perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”,
sementara pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumberdaya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya
alam dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan terjemahan dari Corporate
Social Responssibility (CSR), yaitu bentuk strategi dan etika bisnis untuk menjamin
hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan
sekitarnya demi keberlanjutan bisnis perusahaan. CSR adalah konsep yang sangat
cair, dan berkembang mengikuti dinamika hubungan antara perusahaan dan para
pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga mungkin tidak ada pengertian
tunggal. Secara umum CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek
perusahaan yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan
ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia
usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. CSR tidak hanya
merupakan kegiatan karitatif perusahaan, dan tidak terbatas pada pemenuhan aturan
hukum semata (Mardikanto, 2014).
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Perusahaan tidak dapat berfungsi terpisah dari masyarakat yang berada di
sekitarnya. Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada
keadaan wilayah operasi perusahaan. Piramida CSR yang dikembangkan Archie
Carroll harus dipahami sebagai satu kesatuan. CSR merupakan kepedulian
perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom
Lines (3P), yaitu Profit, People dan Planet, yaitu:
1. Profit.Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi
yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan umat
manusia.
3. Plannet. Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan
keragaman hayati.
Hubungan antara people dengan planet menghasilkan beban yang ringan
(bearable), hubungan antara profit dengan planet menghasilkan kelayakan (viable),
hubungan antara profit dengan people menghasilkan keadilan (equitable), dan
hubungan

antara

(sustainability).

people,

planet

dan

profit

menghasilkan

keberlanjutan

Keberlanjutan (sustainability) bisnis perusahaan ditentukan oleh

integrasi antara profit, people dan planet, sehingga untuk menuju pembangunan
daerah yang berkelanjutan diperlukan rancangan kebijakan daerah tentang tatakelola
pelaksanaan CSR di wilayahnya.
Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai
posisi yang sangat strategis dengan didukung sarana dan prasarana transportasi dan
komunikasi yang lengkap. Kondisi tersebut dapat menjadi pendorong kondusivitas
iklim investasi dan melejitnya pembangunan daerah.
Beberapa tahun setelah terbitnya Undang-Undangnomor 25 Tahun 2007,
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintahnomor 47 Tahun
2012 belum ada tanda-tanda dibuatkan regulasi turunannya di Provinsi Kalimantan
Tengah dan di Kota Palangka Raya. Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, disingkat TSLP.
Tahun 2016 di Kota Palangka Raya telah diterbitkan PERDA nomor 2 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya,
disingkat TJSL, dan sebagai turunan dari PERDA nomor 2 Tahun 2016 adalah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangka Raya nomor 13 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya.
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1.2. Permasalahan
Banyaknya perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Kota Palangka
Raya menimbulkan beberapa konsekuensi.

Di satu sisi perkembangan aktivitas

ekonomi Kota Palangka Raya semakin pesat, namun pada sisi lain keberadaan
perusahaan memunculkan dampak ikutan dari sisi sosial dan lingkungan yang tidak
dapat dihindari. Konsekuensinya perusahaan harus mempunyai tanggung jawab
sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun
2007, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah nomor 47
Tahun 2012. Ketiga regulasi nasional tersebut mengamanatkan bahwa Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat
maupun masyarakat pada umumnya.
Sampai akhir tahun 2017 masih belum terlihat dampak Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Palangka Rayanomor
13 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya.
Dunia usaha baik BUMN, BUMD dan swasta terkesan masih melaksanakan program
TJSL secara sendiri-sendiri (mandiri), tidak terkoordinir, sulit dimonitor, sering tidak
selaras dengan rencana pembangunan daerah Kota Palangka Raya. Pelaksanaan
TJSLoleh perusahaan di Kota Palangka Raya sebagian besar masih berupa charity
yang hanya berdampak kepada ketergantungan masyarakat, padahal keterlibatan
dunia usaha dalam pembangunan daerah Kota Palangka Raya masih sangat
potensial untuk dikembangkan.
Belum nampaknya dampak regulasi TJSL terhadap pembangunan daerah
Kota Palangka Raya diduga karena tidak terintegrasinya pelaksanaan CSR yang
dilakukan perusahaan dengan rencana pembangunan daerah Kota Palangka Raya
sebagai akibat dari belum adanya kesepahaman antara Pemerintah Kota Palangka
Raya dengan dunia usaha tentang mekanisme pelaksanaan CSR di Kota Palangka
Raya, dan kesadaran dunia usaha untuk melaksanakan CSR masih rendah. Kondisi
demikian juga diakibatkan karena belum adanya kebijakan TJSL yang benar-benar
disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan perusahaan berinvestasi
dan beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan prinsip dan filosofi dasar
CSR dan amanatUndang-Undang nomor 25 Tahun 2007, UndangUndang

nomor

40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012. Karena itu
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dibutuhkan kesepahaman antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan dunia
usaha agar pelaksanaan TJSL benar-benar sesuai dengan prinsip dan filosofi dasar
CSR sebagai etika bisnis agar terjadi relasi yang saling menguntungkan antara
perusahaan, pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
1.3. Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan swasta,
BUMN dan BUMD di Kota Palangka Raya.
2. Mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan swasta, BUMN, BUMD
dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan TJSL di Kota Palangka
Raya.
3. Merangkum aspirasi dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, Pemerintah Kota
Palangka Raya dan masyarakat dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka
Raya.
4. Merumuskan arahan-arahan tentang kebijakan penyelenggaraan TJSL di Kota
Palangka Raya yang benar-benar mampu mengintegrasikan pelaksanaan TJSL
oleh perusahaan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
berdasarkan prinsip dan filosofi dasar CSR dan amanat Undang-Undang nomor.
25 Tahun 2007, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah No. 47 Tahun 2012.
1.4. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah agar pelaksanaan TJSL di Kota
Palangka Raya benar-benar sesuai prinsip dan filosofi dasar CSR dan amanat
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintahnomor 47 Tahun 2012, sehingga terdapat keselarasan antara
Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dengan program TJSL
perusahaan di Kota Palangka Raya dalam rangka mendukung pembangunan daerah
Kota Palangka Raya demi tercapaikan masyarakat Kota Palangka Raya yang
berdaya dan mandiri.
Hasil kajian diharapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Palangka
Raya dalam:
1.

Menyusun regulasi pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya yang benarbenar
sesuai dengan benar-benar sesuai prinsip dan filosofi CSR dan amanat Undang-
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Undang nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012.
2.

Merangkul dunia usaha yang berinvestasi dan beroperasi di wilayah Kota
Palangka Raya agar program TJSL tidak hanya berdasarkan kebutuhan
perusahaan, tetapi juga selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota
Palangka Raya.

3.

Menjalin relasi yang saling menguntungkan dengan perusahaan dan masyarakat
di sekitar perusahaan.

4.

Mengatur pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya agar tidak hanya bersifat
charity, tetapi lebih diprioritaskan pada program-program pemberdayaan
masyarakat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka menuju masyarakat
yang berdaya dan mandiri.
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam
wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Lebih lanjut Arsyad (2010) mengatakan bahwa
strategipembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1.

Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas. Dilakukan dengan program
perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan
industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau
kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan
memperbaiki dunia usaha daerah.

2.

Strategi Pengembangan Dunia Usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan
komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena
daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

3.

Strategi Pengembangan SDM. Sumber daya manusia merupakan aspek yang
paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.

4.

Strategi

Pengembangan

Ekonomi

Masyarakat.

Kegiatan

pembangunan

masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu
kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan
manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk
memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.
2.2. Peran Dunia Usaha Dalam Pembangunan Daerah
Perusahaan dan masyarakat adalahpasangan hidup yang saling memberi
danmembutuhkan, keduanya menunjukkan adanya hubungan resriprokal (timbal
balik) antaraperusahaan dengan masyarakat. Perusahaan padahakekatnya adalah
bagian (sub sistem) dari sistem sosial yang keberadaannya tidak bisa lepas
darilingkungan sosial dimana perusahaan beradaterutama disekitar tempat operasi
perusahaan. Perusahaan tidak dapat secara langsung berinteraksi dengan
masyarakat yang berada di sekitarnya, tetapi harus melalui kebijakan pemerintah
daerah yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan
program pembangunan masyarakat (Community Development/CD).
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CD bukan semata persoalan moral yang berorientasi padapenghargaan
terhadap

harkat

dan

martabatkemanusiaan,

akan

tetapi

juga

merupakan

upayamenciptakan security bagi perusahaan dari ancaman penduduk lokal yang
merasa terpinggirkan. Karena itu CD menjadi sangat penting guna menciptakan
keseimbangan dalamkehidupan sosial.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam
kegiatan CD:
1.

CD merupakan kegiatan pemberdayaan yang diarahkan untuk memperbesar
akses masyarakat sekitar lokasi perusahaan mencapai kondisi sosial
ekonomibudaya yang lebih baik dan tidak bergantung pada keberadaan
perusahaan. Kegiatan itu dicapai melalui kerja sama antara perusahaan dan
masyarakat, pemda dan pihak lain yang bergerak di bidang sosial-ekonomibudaya. Sesuai dengan tujuan dan cara pencapaiannya, kegiatan CD di daerah
sekitar tambang memerlukan SDM yang mampu mengoordinasikan pihak-pihak
tersebut melalui pendekatan participatory.

2.

Kegiatan CD mestinya disusun dalam suatu perencanaan jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang sejalan dengan jangka waktu kontrak karya. Dari
perencanaan ini, mestinya sudah dapat diketahui siapa target group CD,
program-program apa yang perlu dilaksanakan, dan bagaimana kondisi
masyarakat setelah kontrak karya berakhir. Perencanaan tersebut dibuat melalui
proses partsipatif, bukan top down. Perusahaan jangan hanya menyodorkan
perencanaan yang telah dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
Hal itu perlu untuk mencegah adanya konflik dan protes dari masyarakat. Namun
demikian, penilaian terhadap adanya konflik dan protes dalam masyarakat harus
dinilai secara objektif mengingat akhir-akhir ini banyak konflik dan protes tanpa
alasan yang rasional. Ketiga, melibatkan pemerintah daerah dalam CD dan jika
ada konflik dengan masyarakat, penyelesaiannya dilakukan melalui pemerintah
daerah (Alfitri, 2011).

2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)
2.3.1. Pengertian CSR
Secara

harfiah

CSR

diartikan

sebagai

tanggung

jawab

sosial

perusahaan.Sampai sekarang CSR masih belum ada pengertian tunggal.Menurut
Okoye dalam Tsukamoto (2009), CSR adalah konsep yang sangat cair, dan
berkembang mengikuti dinamika hubungan antara perusahaan dan para pemangku
kepentingan, sehingga mungkin tidak ada pengertian tunggal.Secara umum CSR
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diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek perusahaan yang berhubungan
dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan
masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam
pembangunan yang berkelanjutan.CSR tidak hanya merupakan kegiatan karitatif
perusahaan, dan tidak terbatas pada pemenuhan aturan hukum semata.
Kotler dan Lee (2005) mengumpulkan 37 definisi CSR yang populer dan
memiliki konsistensi dalam lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial,
dimensi lingkungan, dimensi pemangku kepentingan, dan dimensi sukarela
(voluntary). Perbedaan dalam pengertian CSR hanya terjadi dalam artikuasi CSR itu
sendiri, tapi subtansi CSR tetap sama, yaitu selalu berhubungan dengan lima dimensi
tersebut. Pengertian utama CSR yang relevan menurut para ahli diantaranya sebagai
berikut:
1. Bowen (1953): CSR as "the obligations of businessmen to pursue those policies,
to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in
terms of the objectives and values of our society." At the time, corporate social
obligation was linked to the power that business holds in society”.
2. Carrol (1979): The social responssibility of business encompasses the economic,
legal, ethical and discretionary expectations that society has of organizations at a
given point time.
3. Jones (1980): Corporate social responssibility in the notion that corporations have
an obligation to constituent group in society other than stockholders and beyond
that prescribed by lae and union contract.
4. Schermerhorn (1993): CSR adalah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak
dengan caranya sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan
publik eksternal.
5. Carroll dan Sbahana (2010): CSR merupakan kegiatan yang meliputi tanggung
jawab ekonomi, hukum, etika, dan kedermawanan perusahaan kepada
masyarakat.
6. Baker (2003): Corporate social responssibility is about how companies manage
the business processes to produce an overall positive impact on society.
7. Nuryana (2005): CSR adalah pendekatan perusahaan untuk mengintegrasikan
kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan pemangku
kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.
8. Rachman,

Efendi

dan

Wicaksana

(2011):

CSR

merupakan

upaya

sungguhsungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap pemangku kepentingan
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dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar dicapai pembangunan
berkelanjutan.
9. ISO 26000: CSR adalah “responssibility of an organization or the impact of its
decisions and activities on society and the environment, through transparent and
ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the
welfare of society, takes into account the expectations of stakeholders, is in
compliance with aPeraturan Pemerintahlicable law and consistent with
international norms of behavior, and is integrated throughout the organization and
practiced in its relationship”.

Terdapat tujuh isu utama ISO 26000 dalam

merencanakan CSR, yaitu:
a) Tata kelola organisasi (kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi,
kode etik, pengenalan profil, dan minat para pemangku kepentingan).
b) Hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya,
dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam bekerja.
c) Aktivitas tenaga kerja, meliputi pekerja dan hubungan antar pekerja, kondisi
kerja dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keamanan kerja,
serta sumberdaya manusia.
d) Lingkungan, meliputi pencegahan polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan alam.
e) Aktivitas operasi yang fair, meliputi anti korupsi dan anti suap, pelibatan
tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab sosial
melalui rantai pasok, serta perhatian pada HAKI.
f)

Isu konsumen, meliputi pemasaran yang adil, praktek perjanjian, perlindungan
keamanan dan kesehatan konsumen, akses pada produk dan pelayanan
utama, konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian.

g) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, terdiri dari pelibatan komunitas,
kontribusi pada pengembangan ekonomi, dan pada pengembangan sosial.
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat korelasi antara isu ISO 26000,
rantai nilai perusahaan dan stakeholder dalam perencanaan CSR, seperti pada Tabel
2.1.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, Tahun 2018

9

Tabel 2.1. Korelasi antara Isu ISO 26000 dengan Rantai Nilai Perusahaan dan
Pemangku Kepentingan
Isu ISO 26000
Rantai Nilai Perusahaan
Stakeholders
Tata kelola organisasi.

Manajemen bisnis, sistem dan
prosedur, visi, misi, serta tujuan
perusahaan.

Shareholder,
karyawan,
vendor dan suPeraturan
Pemerintahlier, peme-rintah,
masyarakat
bisnis,
masyarakat umum, otoritas
pasar modal, dan media
massa.

Hak asasi manusia.

Pemenuhan
kebutuhan
manusia.
Manajemen sumberdaya manusia yang berorientasi sosial
ekonomi.
Pemanfaatan dan pelestarian.

Semua stakeholder
yang
terkait dengan HAM.
Perusahaan, karyawan dan
pemerintah.

Praktek perburuhan.

Lingkungan hidup.
Praktek operasi yang adil.

Operasional perusahaan yang
adil.

Konsumen.

Jujur

Keterlibatan perusahaan
dengan masyarakat dan
pembangunan.

Pelibatan
komunitas
dan
masyarakat dalam operasional
perusahaan.

dan
transparan
bagi konsumen.

Perusahaan,
masyarakat
dan pemerintah.
Perusahaan
sejenis,
karyawan, masyarakat dan
pemerintah.
Perusahaan, konsumen,
pemerintah.
Perusahaan,
karyawan,
masyarakat,
dan
pemerintah.

Sumber: Rahman, et. al. (2011)
Di Indonesia CSR disepadankan dengan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TJSL merupakan komitmen Perseroan
Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan
itu sendiri, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomi langsung bagi
perusahaan, tetapi memiliki pengaruh besar dalam jangka panjang dan bagi
eksistensi perusahaan. Umpan balik yang diperoleh dari CSR tidak secara langsung
dapat dinikmati begitu kegiatan CSR dilaksanakan, tapi efek jangka panjang sangat
penting bagi keberadaan perusahaan, seperti dukungan dari masyarakat setempat
atau loyalitas pelanggan terhadap produk yang dihasilkan.
2.3.2. Prinsip Dasar dan Filosofi CSR
Setidaknya ada dua landasan berkenaan denganCSR yaitu berasal dari etika
bisnis (bisa berdasarkan agama, budaya atau etika kebaikan lainnya) dan dimensi
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sosial dari aktivitas bisnis. CSR atau sering diartikan sebagai “being socially
responsible” jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda untuk orang yang
berbeda dalam negara yang berbeda pula.Artinya penerapan CSR di masingmasing
negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya.Sehingga perlu
kehati-hatian dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negaranegara yang sedang berkembang (Frynas, 2009).
Ismail (2009) mengibaratkan CSR sebagai sebuah “payung” bagi beragam
teori dan praktek yang mengakui dan memahami persoalan-persoalan berikut:
1.

Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampaknya terhadap
masyarakat dan lingkungan alam, yang terkadang lebih jauh lagi sekedar
memenuhi aspek legal dan pertanggungjawaban individual.

2.

Bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab untuk berperilaku dengan
siapa mereka melakukan bisnis.

3.

Bahwa bisnis harus (perlu) mengelola hubungannya dengan masyarakat yang
lebih luas, dengan alasan komersial atau untuk nilai tambah terhadap
masyarakat.
Sebagai konsep “paying” maka menjadi hal yang lumrah ketika melihat banyak

dan beragamnya pengertian dan pemahaman mengenai CSR, memunculkan banyak
interpretasi mengenai CSR sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence dan
Weber (2009), yaitu:
1.

Etika dan moralitas bisnis.

2.

Akuntabilitas perusahaan.

3.

Corporate citizenship (perusahaan warga).

4.

Bantuan dan pilantropi perusahaan.

5.

Perusahaan hijau dan pemasaran hijau.

6.

Manajemen keragaman.

7.

Tanggungjawab lingkungan.

8.

Hak asasi manusia.

9.

Rantai manajemen pembelian dan penyediaan yang bertanggungjawab.

10. Investasi sosial yang bertanggung jawab.
11. Perjanjian (kesepakatan) stakeholders.
12. Keberlanjutan.
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2.3.3. Perkembangan Kebijakan CSR di Indonesia
Di kawasan negara-negara di Asia, implementasi CSR di Indonesia masih
tergolong rendah.Pada tahun 2005 hanya terdapat 27 perusahaan yang memberikan
laporan pelaksanaan CSR.
Tahun 2005 Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen
mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA).ISRA bertujuan untuk
mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan
memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik
kegiatan CSR. Kategori penghargaan yang diberikan terdiri dari Best Social and
Environmental Report Award, Best Social Reporting Award, Best Environmental
Reporting Award, dan Best Website. Pada tahun 2006 kategori penghargaan
ditambah dengan Best Sustainability Reports Award, Best Social and Environmental
Report Award, Best Social Reporting Award, Best Website, Impressive Sustainability
Report Award, Progressive Social Responssibility Award, dan Impressive Website
Award. Tahun 2007 kategori penghargaan diubah dengan menghilangkan kategori
impressive dan progressive dan menambah penghargaan khusus Commendation for
Sustainability Reporting: First Time Sutainability Report. Sampai tahun 2007
perusahaan tambang, perusahaan otomotif dan BUMN masih mendominasi
keikutsertaan dalam ISRA.
Perkembangan program CSR di Indonesia diawali dari Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL). Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, tentang Tatacara Pembinaan
dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Perseroan (Persero). Biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai
biaya

perusahaan.Terbitnya

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi
Lemah dan Koperasi melalui BUMN, anggaran pembinaan disediakan dari penyisihan
sebagian laba sebesar 1% - 5% dari laba setelah pajak.Program saat itu lebih dikenal
dengan Pegelkop.Tahun 1994 program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan
Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
316/KMK.016/ 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui
pemanfaatan modal dari bagian laba BUMN.
Memperhatikan perkembangan

ekonomi

dan kebutuhan masyarakat,

pedoman pembinaan usaha kecil ini beberapa kali disesuaikan, yaitu melalui
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN
Nomor Kep-216/ MPBUMN/1999, tentang PKBL BUMN, Keputusan Menteri BUMN
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Nomor Kep-236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan, dan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
Per-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan.
Perkembangan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan CSR di
Indonesia, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.Ketentuan yang berkaitan dengan CSR adalah:
a) Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan
perusakan”.
b) Pasal 6 ayat (2): “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai
pengelolaan lingkungan hidup”.
c) Pasal 16 ayat (1): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan”.
d) Pasal 17 ayat (2): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun”.
2. Undang-Undang Nomor
Perlindungan

8

Tahun 1999

tentang

Konsumen.Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab
perusahaan terhadap konsumen.Perlindungan konsumen bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya kejujuran dan
tanggung

jawab

dalam

berusaha.

Hal-hal

lain

yang

diatur

adalah

laranganlarangan pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab
pelaku usaha.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa
ketentuan yang berkaitan dengan CSR adalah:
a) Pasal 15: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal”. Yang dimaksud dengan "tanggung
jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat.
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b) Pasal 16: “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian
lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja”.
c) Pasal 5: “Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
pencabutan

kegiatan

usaha

dan/atau

fasilitas

penanaman

modal.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, kewajiban dan tanggung jawab
perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada
karyawan dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta
lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan
dalam Pasal 74 ayat (1): “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Pasal 21: “BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan
bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL
merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi
lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua
persen) dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)
dari laba bersih untuk program bina lingkungan”.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009. Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam putusannya 15 April 2009 menolak gugatan uji material oleh Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) terhadap pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi
perusahaan yang berkaitan dengan sumberdaya alam.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.
mengatur

tentang

ketentuan

Peraturan Pemerintah ini secara khusus
untuk

melaksanakan

Pasal

74

ayat

4

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa
ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan ini adalah:
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a) Pasal 3: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumberdaya alam”.
b) Pasal 7: “Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan

dikenai

sanksi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan”.
c) Pasal 8 ayat 2: “Perseroan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang”.

2.3.4. Model CSR
Model CSR yang digunakan oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor
seperti manajemen perusahaan, kondisi lahan, sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan
pemerintah. Model dasar CSR yang berlaku secara umum bersumber dari Carroll
(1991) dalam Matten (2006) yang membuat piramida CSR sebagai kegiatan
perusahaan yang meliputi tanggung jawab secara ekonomi, hukum, etika, dan
kedermawanan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, yang masingmasing
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tanggung jawab ekonomi. Merupakan dasar dari semua kegiatan CSR, karena
tujuan utama dari investasi perusahaan adalah memperoleh kegiatan ekonomi
yang efektif dan efisien.
2. Tanggung jawab hukum. Perusahaan dituntut mematuhi aturan main atau hukum
yang berlaku. Hukum merupakan kodifikasi pandangan moral masyarakat,
dengan mematuhi hukum adalah prasyarat penting untuk setiap pemahaman
tentang CSR.
3. Tanggung jawab etika. Perusahaan dituntut berlaku benar, jujur dan adil, terutama
ketika perusahaan menerapkan peraturan dan hukum yang berlaku.
4. Tanggung jawab filantropis. Filantropi mencakup semua isu yang berada di dalam
kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat
setempat dan masyarakat umum.
Perusahaan tidak dapat berfungsi terpisah dari masyarakat yang berada di
sekitarnya.Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan
lokasi di mana perusahaan itu beroperasi.Oleh karena itu, piramida CSR yang
dikembangkan Carroll harus dipahami sebagai satu kesatuan. CSR merupakan
kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah
Triple Bottom Lines (3P), yaitu Profit, People dan Planet, yaitu:
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1.

Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi
yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

2.

People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan
manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti
pemberian beasiswa, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan
kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai
skema perlindungan sosial.

3.

Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan
keragaman hayati.

Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini

biasanya berupa penghijauan, penyediaan sarana air bersih, perbaikan
permukiman, dan pengembangan pariwisata (ecoturism).
Hubungan antara people dengan planet menghasilkan beban yang ringan,
hubungan antara profit dengan planet menghasilkan kelayakan, hubungan antara
profit dengan people menghasilkan keadilan, dan hubungan antara people, planet dan
profit

menghasilkan

keberlanjutan.Triple-bottom

line

CSR

tersebut

dapat

digambarkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Triple Bottom Line of CSR
Wood (1991) memperkenalkan model Corporate Social Perfomence (CSP),
yang memiliki tiga komponen, yaitu (a) principles of CSR (institutional principle:
legitimacy; organizational principle: public responssibility: and individual principle:
managerial discretion), (b) processes of corporate social responssiveness
(environmental assessment, stakeholder management, and issue management), dan
(c) outcome of corporate behavior (social impacts, social programs, and social
policies). Berdasarkan model Carroll dan model Wood, Jamali dan Mirshak (2007)
membuat model CSR yang disebut dengan Integrated of Carrol and Wood Models
yang pada prinsipnya menghasilkan perilaku yang tidak berbeda bagi perusahaan,
yaitu dampak sosial, program sosial, dan kebijakan sosial, seperti pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2.Integrasi Model CSR Antara Carrol dan Wood
Domains
(Carrol)
Cell 1:
Economic
Cell 2: Legal

Cell 3: Ethical

Cell 4:
Discretionary

CSR Principles
(Wood)

Processes of
Responssiveness

Social legitimacy
Public responssibility
Managerial discretion
Social legitimacy
Public responssibility
Managerial discretion
Social legitimacy
Public responssibility
Managerial discretion
Social legitimacy
Public responssibility
Managerial discretion

Outcome of
Corporate Behavior

Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management
Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management
Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management
Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management

Social impacts
Social programs
Social policies
Social impacts
Social programs
Social policies
Social impacts
Social programs
Social policies
Social impacts
Social programs
Social policies

Sumber: Jamali dan Mirshak (2006)
Menurut Saidi dan Abidin (2004), sedikitnya terdapat empat model atau pola
CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:
1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung
dengan

menyelenggarakan

sendiri

kegiatan

sosial

atau

menyerahkan

sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Perusahaan biasanya menugaskan
salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair
manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan dapat
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 bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM),
instansi pemerintah, perguruan tinggi atau media masa, baik dalam mengelola
dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang
didirikan untuk tujuan sosial. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah
perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

Pihak konsorsium atau

lembaga dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara
pro-aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan
kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.
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2.3.5. Tantangan CSR di Indonesia
Terdapat beberapa pertimbangan untuk memilih isu sosial yang didukung
CSR, antara lain adalah bagaimana isu ini mendukung tujuan bisnis, seberapa besar
problem sosial tersebut, apakah sudah ditangani oleh pemerintah, bagaimana
tanggapan stakeholders jika perusahaan menangani isu tersebut, apakah bisa
membuat karyawan tertarik, apakah nanti akan memancing banyak pihak meminta
sumbangan, akankah isu itu malah berbalik merugikan perusahaan, dan apakah
sudah dilakukan oleh pesaing (Gurmilang, 2009).
Upaya penerapan CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan
yang berat. Dari kalangan ekonom muncul reaksi sinis dan mengkritik konsep CSR,
misalnya dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakekatnya adalah
memaksimalkan keuntungan, dengan mengorbankan hal-hal lain. Ada juga kalangan
yang menganggap satu-satunya alasan mengapa perusahaan melakukan kegiatan
sosial adalah karena ada keuntungan komersial dibaliknya, yaitu mengangkat
reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah.
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BAB III. METODE KAJIAN
3.1. Pendekatan Dasar
Kegiatan ini menggunakan pendekatan dasar metode kualitatif yang didukung
dengan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan agar mampu menjaring
aspirasi seluruh pemangku kepentingan terhadap komitmen pengembangan dan
pelaksanaan CSR sebagai pendukung pembangunan daerah Kota Palangka Raya,
sehingga Kota Palangka Raya dapat menjadi pionir bagi kabupaten lain di Provinsi
Kalimantan Tengah.
3.2. Waktu dan Lokasi
Kajian ini dilaksanakan di wilayah Kota Palangka Raya selama 3 (tiga) bulan
pada tahun anggaran 2018, terhitung sejak bulan Juli s/d September 2018. Cakupan
waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses administrasi kegiatan sampai dengan
distribusi hasil kajian.
3.3. Sumber Data
Data kajian dikumpulkan dari pemangku kepentingan yang terkait sebagai
informan, yaitu DPRD Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, badan
usaha dan asosiasinya, akademisi, dan masyarakat Kota Palangka Raya. Dunia
usaha di Kota Palangka Raya yang dijadikan informan sejumlah 78 perusahaan yang
dikelompokan menjadi 6 (enam) golongan perusahaan. Selain itu data diperoleh dari
kelembagaan best practice CSR yang telah berkembang dan didukung dengan
literatur-literatur terpercaya tentang konsep dasar, prinsip, dan filosofi CSR, serta
melakukan wawancara mendalam dengan beberapa SOPD terkait, dan Komisi A
DPRD Kota Palangka Raya.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memenuhi data yang diperlukan dalam kajian ini, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah:
1.

Data sekunder.

Dilakukan melalui pengumpulan data dari instansi/dinas/

badan/lembaga/perusahaan yang terkait serta pengkajian pustaka dan best
practice pelaksanaan CSR.Best practice pelaksanaan CSR dilakukan dengan
studi banding ke Forum CSR Provinsi Jawa Barat.
2.

Data primer.

Dilakukan melalui distribusi kuesioner yang ditujukan kepada

perusahaan-perusahaan di Kota Palangka Raya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, Tahun 2018

Penggunaan kuesioner

19

ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Palangka Raya, baik yang
telah melaksanaan TJSL secara mandiri maupun yang belum melaksanakan.
Penyebaran kuesioner tersebut diupayakan untuk dapat mewakili masingmasing
klasifikasi jenis perusahaan.

Jenis perusahaan (BUMN dan swasta) dibagi

menjadi enam golongan, yaitu industri, jasa perdagangan, jasa konstruksi, jasa
keuangan (perbankan dan pembiayaan), jasa perhotelan, restoran dan rumah
sakit, serta jasa lainnya.Populasi perusahaan tersebut diperoleh dari Dinas
Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka
Raya

serta

dipadukan

dengan

data

dari

BAPPEDA

Kota

Palangka

Raya.Kuesioner yang disebarkan kepada perusahaan pelaksana TJSL berisi
tentang kesadaran perusahaan dalam pelaksanaan TJSL, sudah tidaknya
melaksanakan

TJSL,

waktu

dimulainya

pelaksanaan

TJSL,

landasan

pelaksanaan TJSL, rutinitas pelaksanaan TJSL, sumber pendanaan TJSL,
penentuan besaran dana TJSL, bentuk pelaksanaan TJSL, evaluasi kegiatan
TJSL, sistem pelaksanaan TJSL, dan kendala pelaksanaan CSR. Berdasarkan
data dari DPMPTSP Kota Palangka Raya, populasi dunia usaha sejak tahun
2015 sampai semester I tahun 2018 terdapat 263 perusahaan bentuk Perseroan
Terbatas (PT) yang telah mendapatkan Izin Prinsip di Kota Palangka Raya dan
belum dipisahkan dalam jenis-jenis perusahaan.Berdasarkan nilai investasi yang
ditanamkan badan usaha di Kota Palangka Raya dapat digolongkan seperti
Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Golongan Nilai Investasi Dunia Usaha di Kota Palangka Raya
No. Nilai Investasi
Jumlah
Persentase
1.
2.
3.

Lebih dari Rp 5 milyar
Rp 5 milyar
Kurang dari Rp 5 milyar
Jumlah

50
6
207
263

19,01
2,28
78,71
100,00

Sumber: DPMPTSP Kota Palangka Raya (2018)
Tetapi BAPPEDA Kota Palangka Raya memiliki data jumlah perusahaan di
Kota Palangka Raya lebih banyak daripada data yang diperoleh dari DPMPTSP
Kota Palangka Raya.

Menggabungkan antara data dari DPMPTSP dan

BAPPEDA Kota Palangka Raya, maka informan kajian berjumlah 78 perusahaan,
yang dikelompokan menjadi enam golongan, seperti Tabel 3.2.

Selain itu

dilakukan wawancara mendalam (depth interview) dengan DPRD dan SOPD
terkait dalam pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya seperti Bidang Sosial
Budaya dan Pemerintahan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas
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Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Badan Lingkungan Hidup.
Wawancara mendalam juga dilakukan dengan akademisi yang berkompeten
dengan CSR.

Tabel 3.2. Informan Penelitian pada Setiap Jenis Usaha
No. Jenis Usaha
Jumlah
1.
2.
3.
4.
4.
5.

Industri
Jasa perdagangan
Jasa konstruksi bangunan dan jalan
Jasa perbankan/pembiayaan
Jasa perhotelan, restoran dan rumah sakit
Jasa lainnya
Jumlah

Persentase
13
26
16
9
12
2
78

16,67
33,33
20,51
11,54
15,28
2,56
100,00

3.5. Kredibiltas Data
Kredibilitas data diperoleh melalui metode trianggulasi melalui pendekatan
sumber data, peran (legislatif, eksekutif, jenis perusahaan, masyarakat, akademisi)
dan kebijakan. Data yang diperoleh dari informan secara perorangan dan lembaga
disesuaikan dengan prinsip dan filosofi dasar CSR.
3.6. Teknik Analisa Data
Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatifdengan didukung
data kuantitatif. Berdasarkan tujuan kajian, teknik analisis data seperti Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Teknik Analisis Data Berdasarkan Tujuan Kajian
No. Tujuan Kajian
Analisis Data
1.
2.
3.
4.

Identifikasi pelaksanaan TJSL

Deskriptif kualitatif
data kuantitatif.
Permasalahan yang dihadapi perusahaan dan Deskriptif kualitatif
pemerintah dalam pelaksanaan TJSL
data kuantitatif.
Aspirasi dari perusahaan,pemerintah, dan masyarakat Deskriptif kualitatif
dalam pelaksanaan TJSL.
data kuantitatif.
Rumusanarahan kebijakan pelaksanaan TJSL
Deskriptif kualitatif.

dan
dan
dan

Data dari hasil wawancara dan kuesioner diolah menggunakan tabulasi
microsoft excel dan digambarkan dalam persentase (%) untuk mengetahui respon
informan tertinggi serta diperjelas dengan Pie Chart 3-D.

Respon tertinggi dari

informan tersebut yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun arahanarahan
pada pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya.
Keseluruhan tujuan penelitian dianalisis menggunakan komponen model
analisis interaktif. Model interaktif adalah pelaksanaan analisis data terdiri dari
komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif,
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dan saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Model analisis data
secara interaktif menurut Miles dan Huberman (1992) seperti Gambar 3.1.
Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi Data

Kesimpulan
dan Verifikasi
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1992)

3.7. Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan kajian ini adalah:
1. Penunjukan dan penetapan tenaga ahli.
2. Pengumpulan data awal dan identifikasi tentang BUMN, BUMD dan swasta
beserta asosiasinya yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dari Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka
Raya dan dari BAPPEDA Kota Palangka Raya.
3. Paparan dan diskusi publik awal.
4. Pengumpulan data dan referensi tentang prinsip dasar dan filosofi CSR serta
kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terkait pelaksanaan CSR.
5. Studi banding untuk mengkaji regulasi dasar dan model pelaksanaan CSR.
6. Rumusan dan penyusunan hasil kegiatan.
7. Diskusi publik dan paparan hasil akhir kegiatan tentang integrasi pelaksanaan
CSR untuk mendukung pembangunan daerah Kota Palangka Raya.
8. Distribusi laporan akhir.
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya
4.1.1. Persepsi dan Partisipasi Dunia Usaha Terhadap TJSL
Secara umum dunia usaha di Kota Palangka Raya menganggap bahwa TJSL
merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian
masih ada dunia usaha yang menganggap bahwa TJSL merupakan biaya sosial,
namun sebagian besar sudah menganggap TJSL sebagai investasi sosial.
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terdapat 63% informan menganggap TJSL
sebagai investasi sosial, 34% informan masih menganggap TJSL sebagai biaya
sosial, dan 3% informan yang menganggap TJSL tidak berarti apa-apa bagi
perusahaan. Anggapan informan bahwa TJSL merupakan biaya sosial bahkan tidak
berarti

apa-apa

bagi

perusahaan

disebabkan

karena

perusahaan

selalu

mengeluarkan anggaran setiap tahun untuk pelaksanaan TJSL, tetapi tidak kelihatan
dampak yang berarti bagi kelangsungan operasional perusahaan. Perusahaan yang
menganggap bahwa TJSL adalah investasi sosial berharap program TJSL akan
berdampak tidak hanya secara sosial, tetapi juga akan memberikan keuntungan jika
dihitung secara ekonomis bagi perusahaan.

Persepsi perusahaan terhadap

TJSLseperti Gambar 4.1.

Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL di Kota Palangka Raya hanya
sebanyak7 perusahaan (8,97%) dari sejumlah 78 informan perusahaan di Kota
Palangka Raya. Sementara sebagian besar (67%) perusahaan menyatakan belum
melaksanakan TJSL dan akan melaksanakan TJSL jika terdapat ketentuan yang jelas
dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Terdapat 11 perusahaan (24%) perusahaan
tidak menjawab. Terdapat satu perusahaan yang telah melaksanakan
TJSL tersebut sejak tahun 1997, sepuluh tahun lebih cepat dari keluarnya Undang-
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Undangnomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua Undang-Undang tersebut
dianggap sebagai titik awal dimulainya regulasi pemerintah tentang TJSL di
Indonesia.
Hampir semua perusahaan yang telah melaksanakan TJSL dilakukan setelah
berlakunya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 40
Tahun 2007, meskipun beberapa perusahaan telah memulai berinvestasi lama
sebelum tahun 2007. Beberapa perusahaan mengatakan tidak dapat melaksanakan
program TJSL selama belum memperoleh keuntungan. Padahal menurut Suharto
(2010) dan Mardikanto (2014), bahwa program TJSL tidak terkait dengan keuntungan
yang diperoleh perusahaan, tetapi wajib dilaksanakan oleh perusahaan sejak
perusahaan didirikan. Lebih lanjut Mardikanto (2014) mengatakan bahwa kewajiban
perusahaan melaksanakan TJSL adalah sejak berdirinya perusahaan karena
konsekuensi yang wajib ditanggung perusahaan atas gangguan sosial.

Sejak

perusahaan berdiri, maka sejak itulah mulai terjadi gangguan sosial, maka sesuai
dengan teori akuntabilitas perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap semua
dampak yang telah ditimbulkan, meskipun perusahaan tersebut belum memperoleh
keuntungan.
Beberapa perusahaan yang belum melaksanakan TJSL sampai sekarang
akan melaksanakan program TJSL di waktu mendatang sebagai wujud komitmen
melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perbandingan antara
perusahaan yang telah melaksanakan TJSL dengan yang belum melaksanakan dan
akan melaksanakan dan perusahaan yang tidak menjawab pertanyaan seperti
Gambar 4.2.
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Kegiatan dan program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah
dilaksanakan TJSLmasih tergantung dengan persepsi perusahaan tersebut terhadap
TJSL. Kajian tidak melakukan evaluasi apakah perusahaan yang telah
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melaksanakan TJSLtersebut benar-benar dalam kegiatan yang dapat dikategorikan
program TJSL, atau justru kegiatan yang dianggap sebagai program TJSL adalah
kewajiban perusahaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan
yang lain. Persepsi perusahaan terhadap TJSL sampai sekarang masih berbedabeda
Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL sebagian besar adalah BUMN
(terutama jasa perbankan), diikuti oleh jasa perhotelan sedangkan perusahaan jasa
perdagangan dan jasa konstruksi sebagian besar belum melaksanakan TJSL, dan
semua

BUMD

dan

jasa

lainya

belum

melaksanakan

TJSL.Berdasarkan

penggolongan perusahaan, perusahaan yang telah melaksanakan TJSL seperti
Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Penyelenggaraan TJSL Berdasarkan Golongan Perusahaan
No.
Golongan Perusahaan
Partisipasi Dalam TJSL
1.

Industri

Industri BUMN semua sudah melaksanakan TJSL
kecuali industriswasta.
Sebagian kecil pedagang retail melaksanakan
TJSL, jenis jasa perdagangan lainnya belum
melakukan TJSL.

2.

Jasa perdagangan

3.

Jasa konstruksi

4.

Jasa perbankan/pembiayaan
(Jasa keuangan)

5.

Hotel, restoran dan rumah
sakit

Hotel berbintang telah melaksanakan TJSL kecuali
hotel-hotel melati, restoran dan rumah sakit belum
melaksanakan TJSL.

6.

Jasa lainnya

Perusahaan penyiaran dan media massa belum
melaksanakan TJSL.

Sebagian kecil jasa konstruksi bangunan gedung,
jalan dan jembatan yang melaksanakan TJSL.
Bank BUMN, BUMD dan bank swasta telah
melaksanakan TJSL, perusahaan pembiayaan
belum melaksanakan TJSL.

Berdasarkan penggolongan dunia usaha tersebut, persentase perusahaan
yang telah melaksanakan TJSLdi Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.3. Jumlah
perusahaan yang telah melaksanakan TJSL tersebut adalah persentase perusahaan
dari golongan/kelompok perusahaan itu sendiri.

Misalnya jumlah perusahaan

perbankan yang telah melaksanakan TJSL adalah 22,22%, sedangkan jasa
konstruksi yang telah melaksanakan TJSL adalah 2,86%, dan lainnya.
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Gambar 4.3. Golongan Perusahaan yang Sudah
Melaksanakan TJSL
25,00
Perbankan/pembiayaan
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4.1.2. Pemahaman Perusahaan Terhadap Regulasi TJSL
Meskipun perusahaan dari semua golongan secara rata-rata-hanya sekitar
8,97% yang menyatakan telah melaksanakan TJSL, tetapi sebenarnya perusahaan
tersebut sudah cukup memahami amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007,
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintahnomor 47 Tahun
2012 di mana TJSL merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat 17,31% perusahaan telah
memahami TJSL sebagai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007, UndangUndang nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012, dan
25,81% memahami bahwa TJSL harus dilaksanakan oleh perusahaan, 72,58%
dipahami bahwa TJSL adalah bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan
perusahaan, dan 1,61% tidak memberikan tanggapan.
Memperhatikan bahwa jumlah perusahaan yang telah melaksanakan TJSL
relatif lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang memahami regulasi TJSL,
memberikan makna bahwa selama ini ada perusahaan yang belum melaksanakan
TJSL tetapi cukup mengerti tentang regulasi TJSL.

Sementara banyaknya

perusahaan yang menganggap bahwa TJSL adalah dilakukan secara sukarela sesuai
dengan

kemampuan

perusahaan,

memberikan

makna

bahwa

perusahaan

mengharapkan bahwa TJSL adalah bukan kewajiban, tetapi sukarela. Hal ini tidak
bertentangan dengan prinsip dasar TJSL dan amanat Peraturan Pemerintah nomor
47 Tahun 2012. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 pada
intinya bahwa rencana kegiatan dan anggaran TJSL harus memperhatikan kepatutan
, Tahun 2018
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dan kewajaran, artinya bahwa kebijakan perseroan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab
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sosial dan lingkungan harus ditanggung oleh perseroan. Pemahaman perusahaan
terhadap regulasi TJSL seperti pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5.

4.1.3. Pertimbangan dan Tujuan Melaksanakan TJSL
Tujuan utama dibentuknya perusahaan sebagai lembaga bisnis adalah untuk
memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diharapkan perusahaan tidak hanya
keuntungan yang dapat dinilai secara ekonomis, tetapi juga keuntungan dalam bentuk
lain yang secara tidak langsung dapat dihitung secara ekonomis.

Landasan

perusahaan melaksanakan TJSL umumnya dibagi menjadi:
1. Inisiatif, yaitu program TJSL yang tidak mendapatkan perencanaan sebelumnya,
terjadi berdasarkan pandangan sepintas sehingga perusahaan menetapkan untuk
melakukan TJSL.
2. Membangun citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
3. Mengikuti perusahaan lain yang telah melaksanakan TJSL.
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan TJSL.
Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan perusahaan melakukan kegiatan
TJSL sebagian besar masih berdasarkan inisiatif perusahaan sendiri, belum
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direncanakan secara matang, sehingga belum dijadikan sebagai program prioritas
pada perencanaan perusahaan. Masih cukup besarnya jumlah perusahaan yang
belum melaksanakan TJSL, maka perusahaan yang belum berani memberikan
jawaban pasti cukup banyak. Padahal idealnya perusahaan melaksanakan program
TJSL berlandaskan pada membangun citra perusahaan di mata pemerintah dan
masyarakat, sehingga dianggap sebagai perusahaan yang peduli terhadap kondisi
sekitarnya meskipun tidak harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.
Selengkapnya landasaan perusahaan melakukan TJSL di Kota Palangka Raya
seperti Tabel 4.6.

Tujuan perusahaan melakukan TJSL umumnya cukup bervariasi, tergantung
dengan visi dan misi perusahaan. Idealnya perusahaan melakukan TJSL bertujuan
untuk meningkatkan reputasi perusahaan, namun terdapat cukup dominan
perusahaan melaksanakan TJSL tidak hanya satu tujuan, bahkan terdapat
perusahaan yang melaksanakan TJSL dalam empat tujuan yang berbeda.
Tujuan perusahaan melaksanakan TJSL sebagian besar ingin membantu
masyarakat terdekat dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah, dan
masih cukup banyak perusahaan yang tidak memberikan tanggapan terhadap tujuan
melaksanakan TJSL. Dominannya tujuan perusahaan melaksanakan TJSL karena
ingin membantu masyarakat terdekat dan membantu pembangunan daerah,
memberikan indikasi bahwa perusahaan memahami pentingnya peran serta dalam
pembangunan daerah dan wilayah kerjanya, selain itu perusahaan berharap bahwa
pemerintah dan masyarakat terdekat dapat memberikan dukungan terhadap
keberadaan perusahaan. Tujuan perusahaan melaksanakan TJSL di Kota Palangka
Raya seperti Gambar 4.7.
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4.1.4. Lokasi Pelaksanaan TJSL
Lokasi pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya sebagian besar dilakukan di
sekitar perusahaan, diikuti oleh di wilayah Kota Palangka Raya, internal perusahaan,
lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, dan belum ada yang melaksanakan TJSL
lingkup nasional. Perusahaan yang tidak memberikan tanggapan cukup banyak,
terutama perusahaan yang belum melaksanakan TJSL.
Lokasi pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.8.

Penentuan lokasi pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya sebagian besar
berdasarkan hasil survei, kajian, informasi dari pemerintah, perusahaan dan pihak
lainnya, sementara cukup banyak perusahaan terutama yang belum melaksanakan
TJSL tidak menanggapi dasar penentuan lokasi pelaksanaan TJSL. Hal ini
memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya harus berperan aktif
dalam merencanakan dan menentukan lokasi pelaksanaan TJSL dan ditawarkan
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kepada perusahaan-perusahaan terdekat. Dasar penentuan lokasi pelaksanaan
TJSLdi Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.9.

4.1.5. Tahapan Pelaksanaan TJSL
Tahapan pelaksanaan TJSL yang dilakukan di Kota Palangka Raya saat ini
sebagian besar dimulai dari diskusi gagasan pelaksanaan, diskusi awal perencanaan,
pemetaan sosial ekonomi masyarakat, penentuan bentuk dan lokasi, penyusunan
rencana kerja, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

Masih banyaknya

perusahaan yang belum melaksanakan TJSL menyebabkan cukup banyaknya
perusahaan yang tidak memberikan tanggapan. Tahapan pelaksanaan TJSL oleh
perusahaan di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.10.
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4.1.6. Jenis Program TJSL
Jenis program TJSL yang dilakukan di Kota Palangka cukup bervariasi.
Tidak semua perusahaan di Kota Palangka Raya mengetahui dasar pertimbangan
perusahaan melakukan program TJSL, karena bagi perusahaan di Palangka Raya
yang merupakan perusahaan cabang dari induk perusahaan yang ada di Pulau Jawa,
maka penentuan program TJSL ditentukan oleh dewan direksi di perusahan induknya
di Jawa. Dasar penetapan jenis program TJSL tersebut sebagian besar ditentukan
oleh keputusan dewan direksi perusahaan, namun ada juga yang berdasarkan
keputusan perusahaan cabang dan spontanitas perusahaan.
Selengkapnya seperti Gambar 4.11.

Bentuk program TJSL yang dilakukan perusahaan di Kota Palangka Raya
terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, lingkungan hidup,
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan lainnya terutama terkait dengan
kelembagaan adat. Program bidang sosial sangat dominan menjadi program TJSL
di Kota Palangka Raya, diikuti bidang pendidikan dan lingkungan hidup, sementara
program TJSL yang berbentuk pemberdayaan masyarakat bergerak pada mata
pencaharian masyarakat. Program TJSL pada bidang sosial sebagian besar bagi
perayaan hari-hari besar nasional dan hari besar daerah, serta sumbangan dalam
pembangunan tempat-tempat ibadah dan upacara keagamaan.

Bentuk-bentuk

program TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.12.
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4.1.7. Pendanaan dan Rutinitas Pelaksanaan TJSL
Sumber pendanaan program TJSL di Kota Palangka Raya sebagian besar dari
laba perusahaan, diikuti dengan omzet perusahaan dan yang berasal dari dana
alokasi khusus.

Perusahaan yang belum melaksanakan TJSL umumnya tidak

memberikan tanggapan karena tidak pernah terjadi pada perusahaan yang
dikelolanya, sehingga jumlah perusahaan yang tidak memberikan respon sangat
banyak. Sumber pendanaan TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.13.

Besar anggaran yang digunakan pada program TJSL ditentukan oleh
besarnya laba yang diperoleh perusahaan, artinya makin besar laba yang diperoleh
perusahaan maka anggaran yang dipersiapkan untuk program TJSL juga semakin
besar. Hal ini dibenarkan sesuai dengan amanat PP No. 47/2012 bahwa anggaran
TJSL disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Namun demikian ada juga yang
menentukan besaran anggaran TJSLsesuai dengan besarnya omzet, besarnya sama
setiap tahun, dan pertimbangan lain seperti kejadian tidak terduga dan kondisi sosial
dan politik. Jumlah perusahaan yang tidak memberikan respon masih cukup banyak
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terutama perusahaan yang belum melaksanakan TJSL. Dasar penentuan besaran
anggaran TJSLdi Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.14.

Rutinitas pelaksanaan TJSL menggambarkan konsistensi perusahaan dalam
melaksanakan TJSL sesuai dengan visi dan misi serta komitmen perusahaan.
Sebagian besar perusahaan di Kota Palangka Raya menghendaki TJSL dilakukan
secara rutin, terus menerus dan berkelanjutan.

Ini menggambarkan tingginya

komitmen perusahaan untuk melaksanakan TJSL secara berkelanjutan. Rutinitas
perusahaan melaksanakan TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.15.

4.1.8. Manfaat TJSL Bagi Perusahaan
Dunia usaha sebagai unit bisnis didirikan dengan tujuan utama untuk
memperoleh

keuntungan

(laba/profit),

sehingga

sebagian

besar

kebijakan

perusahaan diarahkan seluas-luasnya dalam rangka memperoleh dan mengejar
keuntungan. Sesuai dengan prinsip etika bisnis sebagaimana disampaikan oleh
Elkington (2004) bahwa bisnis yang beretika tidak hanya ingin mengejar keuntungan
semata, melainkan tetap memperhatikan masyarakat di sekitarnya (people) dan
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lingkungan (planet).

Sementara Berens dan Riel (2004) dan Mardikanto (2014)

menyatakan bahwa perusahaan ingin melaksanakan program CSR/TJSL karena
memang ada keuntungan ekonomi di dalamnya.
Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan yang telah dan akan melaksanakan
TJSL di Kota Palangka Raya tidak hanya manfaat sosial, tetapi justru sebagian besar
telah dan berharap memperoleh manfaat sosial dan ekonomi. Meskipun demikian
masih cukup banyak perusahaan yang belum berani memberikan respon terhadap
kemungkinan manfaat yang akan diperoleh melalui pelaksanaan TJSL. Menurut
Yaumidin (2011), terdapat lima manfaat/keuntungan perusahaan melaksanakan
CSR, yaitu (1) profitabilitas dan kinerja keuangan akan semakin kokoh, (2)
meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas, investor, kreditor,
pemasok, dan konsumen, (3) meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi dan
produktivitas karyawan, (4) menurunkan kerentanan gejolak sosial dan resistensi
komunitas sekitar karena mereka diperhatikan dan dihargai perusahaan, dan (5)
meningkatkan reputasi, corporate branding, goodwill, dan nilai perusahaan dalam
jangka panjang. Selengkapnya manfaat TJSL bagi perusahaan di Kota Palangka
Raya seperti Gambar 4.16.

4.2. Permasalahan dalam PenyelenggaraanTJSL di Kota Palangka Raya
Pelaksanaan TJSL di beberapa tempat dihadapkan pada berbagai
permasalahan, baik permasalahan umum maupun permasalahan spesifik yang
dihadapi di beberapa daerah. Beberapa permasalahan mengemuka yang dihadapi
oleh perusahaan dalam pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya terdiri dari:
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4.2.1. Kontroversi antara Prinsip Dasar CSR dengan Regulasi TJSL
a) CSR as Voluntary versus CSR as Mandatory
Beberapa literatur dasar tentang CSR mulai dari pendapat Howard R. Bowen
dalam bukunya yang berjudul Social Responsibility of the Businessman (1953)
dituliskan bahwa prinsip utama pelaksanaan CSR adalah bersifat sukarela
(voluntary). Prinsip sukarela diterjemahkan oleh dunia usaha bahwa pelaksanaan
CSR tidak perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan, tetapi cukup
berdasarkan kesadaran dunia usaha untuk melaksanakan CSR atau ada
pertimbangan lain untuk tidak melakukan CSR.
Peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan
seperti tercantum pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang
nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tidak
menghilangkan prinsip sukarela CSR. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012:
pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa …….. “dalam menyusun dan menetapkan
rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus
memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. “Kepatutan dan kewajaran” artinya bahwa
kebijakan perseroan yang disesuaikan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi
risiko yang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh
perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban
sebagimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kegiatan usaha perseroan.
Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012
tersebut menegaskan bahwa meskipun CSR telah menggunakan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tetapi prinsip sukarela CSR sebagai TJSL tersebut
masih menjadi pedoman dalam menentukan anggaran perseroan bagi kegiatan
TJSL. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa tidak ada kontroversi antara prinsip
dasar sukarela CSR dengan regulasi TJSL yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b) CSR Sebagai Investasi Sosial versus CSR Sebagai Biaya Sosial
Sebagaimana Gambar 4.1. terdahulu bahwa sebagian besar perusahaan di
Kota Palangka Raya memahami bahwa TJSL merupakan investasi sosial (social
investment) daripada TJSL sebagai biaya sosial (social cost). Tingginya pemahaman
perusahaan bahwa TJSL merupakan investasi sosial menggambarkan bahwa
perusahaan menghendaki bahwa kegiatan TJSL yang dilakukan merupakan sebuah
investasi yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka pendek,
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menengah dan jangka panjang. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 pasal 74
ayat (2) bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
“biaya perseroan” ……….., lebih lanjut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012
pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa ….realisasi anggaran untuk pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai “biaya” perseroan. Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 pasal 25, ayat (b) mengatakan bahwa
…….. “pembiayaan TJSL dibebankan kepada biaya perusahaan”.
Sarvaes dan Tamayo (2013) mengatakan bahwa CSR merupakan bagian dari
investasi perusahaan, sehingga dengan melakukan CSR perusahaan memperoleh
tambahan penghasilan yang dapat diperhitungkan dalam analisis ekonomi. Menurut
Kruger (2015), sebagai salah satu bagian investasi bagi perusahaan, CSR akan
mendatangkan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga CSR merupakan
salah satu landasan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi TJSL
dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 47
Tahun 2012dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 yang
mengatakan bahwa TJSL merupakan diperhitungkan sebagai “biaya sosial”
merupakan konsideran yang menyebabkan program TJSL menjadi kontra produktif
bagi pembangunan daerah, dan inilah yang dikatakan oleh Mardikanto (2014) sebagai
bias-bias TJSL di Indonesia, karena dengan menganggap TJSL sebagai “biaya
sosial” maka badan usaha yang akan melaksanakan TJSL menganggap bahwa
anggaran dikeluarkan untuk program dan kegiatan TJSL adalah “percuma” dan tidak
memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha.
4.2.2. Persepsi Dunia Usaha, Pemerintah dan Masyarakat Terhadap TJSL
Meskipun regulasi tentang TJSL sebagai CSR di Indonesia telah berlaku lebih
dari sepuluh tahun yang lalu, tetapi persepsi dunia usaha, pemerintah daerah dan
masyarakat tentang TJSL sebagai CSR di Indonesia masih sangat beragam. Menurut
Okoye dalam Tsukamoto (2009), CSR adalah konsep yang sangat cair, dan
berkembang mengikuti dinamika hubungan antara perusahaan dan para pemangku
kepentingan, sehingga mungkin tidak ada pengertian tunggal. Secara umum CSR
diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek perusahaan yang berhubungan
dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan
masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam
pembangunan yang berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan karitatif
perusahaan, dan tidak terbatas pada pemenuhan aturan hukum semata.
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Kotler dan Lee (2005) mengumpulkan 37 definisi CSR yang populer dan
memiliki konsistensi dalam lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial,
dimensi lingkungan, dimensi pemangku kepentingan, dan dimensi sukarela
(voluntary). Perbedaan dalam pengertian CSR hanya terjadi dalam artikuasi CSR itu
sendiri, tapi subtansi CSR tetap sama, yaitu selalu berhubungan dengan kelima
dimensi tersebut. Pengertian utama CSR yang relevan menurut para ahli diantaranya
sebagai berikut:
1. Bowen (1953): CSR as "the obligations of businessmen to pursue those policies,
to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in
terms of the objectives and values of our society." At the time, corporate social
obligation was linked to the power that business holds in society”.
2. Carrol (1979): The social responssibility of business encompasses the economic,
legal, ethical and discretionary expectations that society has of organizations at a
given point time.
3. Jones (1980): Corporate social responssibility in the notion that corporations have
an obligation to constituent group in society other than stockholders and beyond
that prescribed by lae and union contract.
4. Schermerhorn (1993): CSR adalah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak
dengan caranya sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan
publik eksternal.
5. Baker (2003): Corporate social responssibility is about how companies manage
the business processes to produce an overall positive impact on society.
6. Nuryana (2005): CSR adalah pendekatan perusahaan untuk mengintegrasikan
kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan pemangku
kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.
7. Carroll dan Sbahana (2010): CSR merupakan kegiatan yang meliputi tanggung
jawab ekonomi, hukum, etika, dan kedermawanan perusahaan kepada
masyarakat.
8. Rachman,

Efendi

dan

Wicaksana

(2011):

CSR

merupakan

upaya

sungguhsungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap pemangku kepentingan
dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar dicapai pembangunan
berkelanjutan.
9. ISO 26000: CSR adalah “responssibility of an organization or the impact of its
decisions and activities on society and the environment, through transparent and
ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the
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welfare of society, takes into account the expectations of stakeholders, is in
compliance with applicable law and consistent with international norms of
behavior, and is integrated throughout the organization and practiced in its
relationship”. Terdapat tujuh isu utama ISO 26000 dalam merencanakan CSR,
yaitu:
a) Tata kelola organisasi (kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi,
kode etik, pengenalan profil, dan minat para pemangku kepentingan).
b) Hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya,
dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam bekerja.
c) Aktivitas tenaga kerja, meliputi pekerja dan hubungan antar pekerja, kondisi
kerja dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keamanan kerja,
serta sumberdaya manusia.
d) Lingkungan, meliputi pencegahan polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan alam.
e) Aktivitas operasi yang fair, meliputi anti korupsi dan anti suap, pelibatan
tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab sosial
melalui rantai pasok, serta perhatian pada HAKI.
f)

Isu konsumen, meliputi pemasaran yang adil, praktek perjanjian, perlindungan
keamanan dan kesehatan konsumen, akses pada produk dan pelayanan
utama, konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian.

g) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, terdiri dari pelibatan komunitas,
kontribusi pada pengembangan ekonomi, dan pada pengembangan sosial.
Issu penting yang sering diperdebatkan pada pertemuan-pertemuan CSR di
Indonesia saat ini adalah (1) berkaitan dengan siapa saja yang wajib melaksanakan
TJSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta (2) apa saja bentuk kegiatan yang
digolongkan sebagai kegiatan TJSL. Jika berpatokan pada UndangUndangnomor 40
Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya

di

bidang

dan/atau berkaitan dengan sumberdaya

alam

wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan pada UndangUndangnomor 25 Tahun 2007 pasal 16 ayat (b) mengatakan bahwa “setiap penanam
modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Tanggung
jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat
setempat.
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 dan
UndangUndangnomor 40 Tahun 2007 tersebut bahwa semua penanaman modal
yang bergerak pada bidang apapun berkewajiban melaksanakan tanggungjawab
sosial perusahaan.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi perusahaan untuk

menghindarkan diri dengan dalih apapun untuk tidak melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Terkait dengan bidang kegiatan apa saja yang digolongkan sebagai
kegiatan/program TJSL di Indonesia, Suharto (2010) dan Mardikanto (2014)
mengatakan bahwa semua kewajiban perusahaan yang telah diatur dengan
peraturan perundang-undangan lain tidak dapat dimasukan sebagai bagian dari
kegiatan/program TJSL perusahaan.

Hal ini memberikan penegasan bahwa

kegiatan/program TJSL di Indonesia adalah tanggung jawan sosial dan lingkungan di
luar tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur sesuai dengan
golongan/kelompokperusahaan.
4.2.3. Regulasi TJSL di Tingkat Daerah
Regulasi TJSL yang berlaku di Kota Palangka Raya terdiri dari Peraturan
Daerah(Perda) Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota
(Perwali) Kota Palangka Raya No. 13/2017. Meskipun beberapa bagian dari kedua
regulasi TJSL tersebut kurang sesuai dengan prinsip dasar CSR, tetapi paling tidak
bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah berusaha mewujudkan amanat
Undang-Undangnomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007
dan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012.
Kedua regulasi TJSL di Kota Palangka Raya tersebut sampai sekarang masih
“stagnan”. DPRD Kota Palangka Raya telah melakukan evaluasi terhadap Perda Kota
Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016. Pemerintah Kota Palangka Raya menanggapi
bahwa kurang ditindaklanjuti Perda Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016
disebabkan karena Pemerintah Kota Palangka Raya masih belum paham
sepenuhnya tentang TJSL, meskipun tahun 2017 telah ditindaklanjuti dengan
terbitnya Peraturan Wali Kota Palangka Raya nomor 13 Tahun 2017.
Sebagai akibat dari kurang pahamnya SOPD teknis

di Pemerintah Kota

Palangka Raya terhadap TJSL, menyebabkan kurangnya sosialisasi terhadap
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota
Palangka Raya nomor 13 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan bahwa dunia usaha di Kota
Palangka Raya sebagian besar tidak mengetahui dan tidak memahami terhadap
Perda Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Palangka
Raya nomor 13 Tahun 2017, padahal informasi dari DPRD Kota Palangka Raya
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bahwa Perda Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 sudah disosialiasikan sampai
ke kelurahan, sehingga ada kemungkinan rendahnya pengetahuan dan pemahaman
dunia usaha tersebut disebabkan sosialisasi yang
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masih kurang tepat sasaran. Pengetahuan dan pemahaman perusahaan terhadap
regulasi TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.17. dan Gambar 4.18.

4.2.4. Komitmen dan Keseriusan Pemerintah Daerah
Meskipun dunia usaha di Kota Palangka Raya masih banyak yang belum
mengetahui dan memahami regulasi TJSL yang berlaku di Kota Palangka Raya,
tetapi pemahaman dunia usaha terhadap TJSL sudah cukup baik, karena untuk
memahami TJSL tidak hanya bersumber dari regulasi yang berlaku, melainkan juga
bersumber dari dari teori-teori dasar CSR, pertemuan-pertemuan tingkat asosiasi
perusahaan, dan pertemuan nasional dan global tentang CSR.
Salah satu faktor penyebab tidak berjalannya regulasi TJSL di Kota Palangka
Raya adalah karena masih kurangnya komitmen dan keserisuan Pemerintah Kota
Palangka Raya untuk menerapkan regulasi TJSL yang telah ada di Kota Palangka
Raya. Ada kesan bahwa Pemerintah Kota Palangka masih kurang percaya diri untuk
memulai melaksanakan program TJSL di Kota Palangka Raya.
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Keseriusan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya ditentukan oleh
komitmen pimpinan daerah Kota Palangka Raya dalam mendukung pembangunan
daerah yang berpihak kepada masyarakat. Untuk mendukung komitmen tersebut
maka Pemerintah Kota Palangka Raya harus berani merangkul dan menjaring
aspirasi masyarakat, termasuk dunia usaha untuk berpartisipasi aktif bagi
pembangunan daerah Kota Palangka Raya, dengan syarat utama bahwa
pembangunan daerah harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini nampak dari hasil wawancara dengan beberapa pimpinan SOPD di
Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih memiliki pandangan yang berbedabeda
tentang TJSL terutama dalam keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palangka Raya yang masih rendah.
Perusahaan di Kota Palangka Raya sebagian besar melaksanakan sendiri
program TJSL karena kurang mengetahui bagaimana caranya pelaksanaan TJSL
yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun bagi perusahaan yang belum
melaksanakan TJSL sebagian besar tidak memberikan respon. Terdapat cukup
banyak perusahaan yang ingin melaksanakan sendiri program TJSL karena
menganggap tidak ada kewajiban dari pemerintah.

Alasan perusahaan ingin

melaksanakan sendiri TJSL di Kota Palangka Raya seperti Gambar 4.19.

4.3. Aspirasi Penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya
4.3.1. Pemerintah Kota Palangka Raya
Beberapa aspirasi penting dari Pemerintah Kota Palangka Raya terkait
dengan pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya:
, Tahun 2018
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a) Pemerintah Kota Palangka Raya menyadari bahwa pemahaman tentang CSR dan
TJSL masih berbeda-beda dan tergantung dengan pemahaman pimpinan,
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sementara untuk memahami lebih lanjut tentang CSR dan TJSL kurang diberikan
kesempatan yang memadai.
b) TJSL dan partisipasi dunia usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan
daerah Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah dilakukan di daerah-daerah
yang lain.
c) Menyerahkan pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, meskipun ketentuan yang dibuatkan oleh Pemerintah Kota Palangka
Raya masih perlu masukan dari berbagai kalangan terkait dan para pakar CSR.
d) Pelaksanaan TJSL membutuhkan kerjasama terpadu dan berkelanjutan antara
Pemerintah Kota Palangka Raya dengan dunia usaha di Kota Palangka Raya.
4.3.2. Legislatif Kota Palangka Raya
Beberapa aspirasi penting dari pihak legilatif Kota Palangka Raya terkait
dengan pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya:
a) Perda Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2016 merupakan Perda inisiatif.
b) Alasan utama Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap evaluasi Perda Kota
Palangka Raya tentang TJSL di sebabkan karena masih kurangnya pemahaman
Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap regulasi TJSL.
c) Berkembangnya TJSL di Kota Palangka Raya sangat penting dalam menghemat
penggunaan APBD Kota Palangka Raya.
d) Program TJSL diarahkan untuk membantu pembangunan fisik Kota Palangka
Raya, khususnya pembangunan taman kota.
e) Anggaran TJSL dilaksanakan oleh perusahaan dan tidak masuk sebagai bagian
dari APBD Kota Palangka Raya.
f) Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bappeda melakukan pemetaan
kebutuhan pembangunan berdasarkan program dunia usaha pelaksana TJSL.
g) Berkembangnya TJSL tergantung dengan komitmen para pemimpin Pemerintah
Kota Palangka Raya.
h) Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan dunia usaha difasilitasi
oleh Forum TJSL Kota Palangka Raya yang berkedudukan di Bappeda Kota
Palangka Raya.
i) Personalia Forum TJSL Kota Palangka Raya sesuai dengan Perda Kota Palangka
Raya nomor 2 Tahun 2016. Selanjutnya kegiatan TJSL difasilitasi lebih aktif oleh
Forum TJSL.
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4.3.3. Dunia Usaha di Kota Palangka Raya
Beberapa aspirasi penting dunia usaha di Kota Palangka Raya terkait dengan
pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya:
a) Sebagian besar dunia usaha di Kota Palangka Raya menghendaki program TJSL
di Kota Palangka Raya dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.
b) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menawarkan program TJSL untuk
dilakukan oleh dunia usaha sehingga terjadi sinergitas program TJSL antara
Pemerintah Kota Palangka Raya dengan perusahaan, tetapi perusahaan dapat
tetap melaksanakan TJSL secara mandiri berdasarkan keputusan manajemen
perusahaan.
c) Program TJSL yang telah ditetapkan sendiri oleh manajemen perusahaan dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
d) Pemerintah Kota Palangka menetapkan regulasi pelaksanaan TJSL di Kota
Palangka Raya dan melakukan monitoring dan evaluasi.
e) Regulasi TJSL yang berlaku di Kota Palangka harus dapat mewakili seluruh
aspirasi stakeholders terkait dengan pembangunan daerah Kota Palangka Raya.
Beberapa aspirasi dari perusahaan dalam pelaksanaan TJSL di di Kota
Palangka Raya tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
a) Mekanisme palaksanaan TJSL.

Sebagian besar (47%) perusahaan berharap

mekanisme pelaksanaan TJSL adalah perusahaan melaksanakan sendiri sambil
berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah
pihak independen sebagai penyeimbang antara kepentingan pemerintah dengan
kepentingan perusahaan.

Perusahaan yang menghendaki pelaksanaan TJSL

adalah kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah berada diperingkat
kedua, yaitu 25%, dan hanya 23% perusahaan yang ingin melaksanakan TJSL
sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain.

Tidak ada perusahaan yang

menghendaki program TJSL dilakukan oleh pemerintah.
Selengkapnya pada Gambar 4.20.
b) Dalam pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya, sebagian besar perusahaan
(63%) berharap Pemerintah Kota Palangka Raya berperan sebagai pembuat
kebijakan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap TJSL yang dilakukan
oleh perusahaan. Selengkapnya pada Gambar 4.21.
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c) Sebagian besar (53%) perusahaan berharap dalam kebijakan TJSL di Kota
Palangka Raya agar anggaran TJSL dikelola langsung oleh perusahaan, bahkan
sebanyak 18% perusahaan kurang setuju jika anggaran TJSL dikelola oleh
pemerintah.

Sementara yang ingin anggaran TJSL dikelola oleh pemerintah

sebesar 11%. Kelompok perusahaan yang tidak ingin mengelola dan
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melaksanakan sendiri program TJSL ini disebutkan oleh Mardikanto (2014)
sebagai kelompok perusahaan yang tidak serius bertanggung jawab (not seriously
responsible). Selengkapnya seperti Gambar 4.22.
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d) Setelah melaksanakan TJSL, sebagian besar (48%) perusahaan berharap
diberikan kemudahan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, selain juga (23%)
berharap diberikan penghargaan. Terdapat 18% perusahaan yang tidak ingin
diberikan apa-apa oleh pemerintah karena TJSL dianggap sebagai kewajiban
yang harus dilakukan oleh perusahaan. Selengkapnya seperti Gambar 4.23.

Tidak
menjawab
11%

Gambar 4.23. Harapan Perusahaan yang Telah
Melaksanakan TJSL
Diberi
penghargaan
23%

Tidak diberi apaapa karena TJSL
kewajiban
18%

Diberi
kemudahan
48%

4.3.4. Masyarakat Kota Palangka Raya
Istilah CSR atau TJSL masih belum dikenal luas bagi masyarakat Kota
Palangka Raya.

Sebagian besar masyarakat hanya mengenal CSR sebagai

pemberian bantuan atau sumbangan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, seperti sumbangan untuk perayaan 17
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Agustus, upacara-upacara adat, dan kegiatan sosial lain seperti layanan konsumen,
dan pasar murah. Masyarakat berharap agar dunia usaha turut
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serta memperhatikan fasilitas umum yang ada di Kota Palangka Raya, khususnya yang
berada di sekitar wilayah perusahaan.
4.3.5. Hasil Kaji Banding
Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan program
TJSL di Kota Palangka Raya, dalam kajian ini telah dilakukan kaji banding sebagai
best practice ke Tim Fasilitasi TJSL/PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
Provinsi Jawa Barat. Beberapa hasil penting dari kaji banding tersebut adalah:
a) Kebijakan TJSL di Jawa Barat dimulai dari Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor
30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat, dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur
Jawa

Barat

nomor

536/Kep.791/Bapp/2011

tentang

Tim

Fasilitasi

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Jawa Barat,
Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 536/Kep.792/Bapp/2011 tentang Duta
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat, dan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2/2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan di Jawa Barat.
b) TJSL/PKBL di Jawa Barat menggunakan motto “CSR Jawa Barat untuk
Kemanusiaan dan Lingkungan”.
c) Pencanangan TJSL/PKBL di Jawa Barat dimulai dari penandatanganan Komitmen
Bandung berupa Deklarasi “Jabar Maju Bersama Mitra”.

Deklarasi tersebut

ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,
Wakil Gubernur jawa Barat, dan perwakilan perusahaan yang memiliki komitmen
tinggi untuk berpartisipasi penuh dalam melaksanakan TJSL/PKBL di Provinsi
Jawa Barat.
d) TJSL/PKBL di Jawa Barat bermaksud untuk memadu selaraskan program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)serta Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) dari kalangan swasta, BUMN dan BUMD dalam rangka
optimasi program pembangunan di Jawa Barat.
e) TJSL/PKBL di Jawa Barat bertujuan untuk:
a.

Sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan
swasta melalui pengembangan TJSL/PKBL, dan memperluas kemitraan
pembangunan di Jawa Barat.

b.

Tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSL/PKBL di kalangan
swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh
pemerintah.
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f) Perencanaan penyelenggaran program TJSL/PKBL di Jawa Barat dilakukan
melalui pendekatan:
a.

Partisipatif,

yaitu

pendekatan

yang

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh perusahaan.
b.

Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan
kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

c.

Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan atas kesamaan cara pandang
dalam penyelengaraan TJSL/PKBL.

g) Pendanaan TJSL/PKBL bagi mitra di Jawa Barat adalah Rupiah = 0 (nol), artinya
setiap perusahaan melaksanakan TJSL/PKBL secara mandiri, sehingga dana
tersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan
merupakan pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
h) Tim fasilitasi TJSL/PKBL di Jawa Barat terdiri dari:
a. Penanggung Jawab : Gubernur Jawa Barat
b. Ketua
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
c. Sekretaris
: 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Kepala BAPPEDA
d. Kepala Sekretariat

:

Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan pada
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

e. Anggota Sekretariat

:

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pemukiman dan Perumahan, Dinas Sosial, Dinas
Pengendalian Lingkungan Hidup.

f. Koordinator Wilayah

:

Bogor, Purwakarta, Cirebon, Priangan.

g. Kelompok Kerja

:

1. Bidang Fasilitasi Perencanaan

2. Bidang Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan
i) Mekanisme program TJSL/PKBL di Provinsi Jawa Barat:
a.

Mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program serta kegiatan.

b.

Menyusun rencana bersama pelaksanaan program.

c.

Melakukan verifikasi bersama.

d.

Penandatanganan naskah kerjasama program TJSL/PKBL.

e.

Pelaksanaan program/kegiatan.

f.

Pendampingan program (monitoring dan evaluasi).

g.

Penyerahan hasil kegiatan.

h.

Persemian bersama di akhir tahun.

j) Sampai tahun 2018, perusahaan yang berpartisipasi aktif pada program
TJSL/PKBL adalah 167 perusahaan, terdiri dari 3 BUMD, 40 BUMN dan 124
swasta, dari sejumlah sekitar 6.000 perusahaan di Provinsi Jawa Barat.Sebagian
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besar perusahaan melaksanakan TJSL/PKBL berdasarkan ketentuan yang
berlaku di setiap kabupaten/kota.
k) Anggaran pembiayaan TJSL/PKBL di Jawa Barat sejak 2011 – 2017 telah
mencapai Rp. 1,39 triliyun dan jumlah terbesar pada BUMN, yaitu sebesar

Rp

1,028 triliun.
Struktur organisasi Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.
30/2011 seperti Gambar 4.24. berikut:

Gambar 4.24. Struktur Organisasi Tim Fasilitasi TJSL/PKBL Jawa Barat
Penanggung Jawab
GUBERNUR

MITRA TJSL

Ketua Tim Fasilitasi
SEKRETARIS DAERAH

DUTA TJSL

Pelaksana TJSL

SWASTA, BUMN/BUMD

MASYARAKAT
PENERIMA MANFAAT
4.4. Arahan Bagi Penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya
Berdasarkan TJSL yang sudah dilakukan oleh perusahaan serta aspirasi
beberapa kalangan terkait tentang TJSL di Kota Palangka Raya, maka arahanarahah
yang dapat disampaikan pada TJSL di Kota Palangka Raya secara bertahap sebagai
berikut:
4.4.1. Persiapan
Langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka
untuk mempersiapkan pelaksanaan TJSL yang benar-benar sesuai dengan prinsip
dasar CSR dan aspirasi semua pihak yang berkepentingan adalah:
1. Bersama DPRD Kota Palangka Raya meninjau kembali regulasi TJSL di Kota
Palangka Raya, khususnya yang terkait dengan beberapa pasal dan ayat yang
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kurang relevan yang dapat menjadikan pelaksanaan TJSL kontra produktif, dan
menggabungkan antara TJSL bagi swasta dengan PKBL bagi BUMN dan BUMD.
2. Menggugah pimpinan daerah Kota Palangka Raya agar memiliki komitmen yang
tinggi

untuk

mempelopori

pembangunan

daerah

Kota

Palangka

Raya

bersamasama dengan mitra, yaitu dunia usaha yang berada di Kota Palangka
Raya.
3. Membentuk Forum TJSL/PKBL sebagai amanat dari Peraturan Walikota Palangka
Rayanomor 13 Tahun 2017 dan melalui Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.
4. Mengangkat Duta TJSL/PKBL di Kota Palangka Raya berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Palangka Raya.
5. Mempelopori penandatangan komitmen antara Pemerintah Kota Palangka Raya
dengan dunia usaha di Kota Palangka Raya sebagai deklarasi “Palangka Raya
Membangun Bersama Mitra”.
4.4.2. Perencanaan
Perencanaan program TJSL/PKBL di Kota Palangka Raya dilakukan oleh
BAPPEDA Kota Palangka Raya melalui program perencanaan pembangunan daerah
setiap tahun yang berkoordinasi dengan Forum TJSL Kota Palangka Raya.
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui BAPPEDA Kota Palangka Raya
menawarkan program pembangunan daerah di Kota Palangka Raya yang tidak
mampu didanai dengan APBD kepada dunia usaha di Kota Palangka Raya.
Penawaran program pembangunan daerah kepada dunia usaha dilakukan dan harus
sudah sampai ke setiap dunia usaha sebelum masing-masing dunia usaha
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk perencanaan program tahuntahun
berikutnya.
Spesifikasi program pembangunan daerah yang ditawarkan kepada dunia
usaha dibuatkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui BAPPEDA Kota
Palangka Raya. Perusahaan yang menyetujui berpartisipasi dalam pembangunan
daerah yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan
spesifikasi yang dibuatkan oleh BAPPEDA Kota Palangka Raya, melaporkan
kesanggupan kepada BAPPEDA Kota Palangka Raya melalui Forum TJSL Kota
Palangka Raya untuk menandatangani Surat Kontrak Kerja.
4.4.3. Pelaksanaan
Pelaksanaan program dan kegiatan TJSL sepenuhnya dilakukan oleh
perusahaan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka
Raya.

Pelaksanaan program dan kegiatan TJSL oleh perusahaan mengikuti
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spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain itu
perusahaan masih dapat melaksanakan program dan kegiatan TJSL lain secara
mandiri yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

Pemerintah Kota

Palangka Raya menyiapkan monumen nama perusahaan untuk dipasang pada
program dan kegiatan yang telah selesai.
4.4.4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL yang dilakukan oleh
dunia usaha di Kota Palangka Raya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Monitoring

adalah

untuk

mengetahui

perkembangan/kemajuan

(progress)

pelaksanaan TJSL, sedangkan evaluasi dilakukan untuk membandingkan antara
sebelum dan sesudah pelaksanaan TJSL oleh dunia usaha di Kota Palangka Raya.
Indikator/ukuran pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah spesifikasi program
dan kegiatan TJSL yang dibuatkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui
BAPPEDA Kota Palangka Raya.
4.4.5. Penyerahan Kepada Pemerintah Kota Palangka Raya
Pada setiap akhir tahun pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya, Forum
TJSL Kota Palangka Raya melaksanakan acara penyerahan semua program dan
kegiatan TJSL yang telah dilakukan oleh dunia usaha di Kota Palangka Raya pada
tahun yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya. Pada acara
serah terima tersebut Forum TJSL Kota Palangka Raya mengundang beberapa pihak
terkait pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya, seperti:
1. Seluruh perusahaan yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan TJSL pada tahun
yang bersangkutan.
2. Asosiasi perusahaan di Kota Palangka Raya.
3. Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Walikota Palangka Raya dan seluruh pimpinan SOPD di Kota Palangka Raya.
5. Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya.
6. Dewan Adat Kota Palangka Raya.
7. Tokoh masyarakat di Kota Palangka Raya.
Pada acara dimaksud Forum TJSL Kota Palangka Raya melaporkan kepada
Walikota Palangka Raya tentang seluruh program dan kegiatan TJSL di Kota
Palangka Raya pada tahun yang bersangkutan, beserta dengan hasil monitoring dan
evaluasi yang telah dilakukan. Karena semua program dan kegiatan TJSL awalnya
diserahkan kepada perusahaan pelaksana berdasarkan Surat Kontrak Kerja yang
telah ditandatangani bersama, maka perwakilan dari perusahaan pelaksana TJSL
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menyerahkan kembali pekerjaan tersebut yang telah selesai kepada Pemerintah Kota
Palangka Raya.
Pada momen yang istimewa tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya dapat
menyampaikan penghargaan (reward) kepada seluruh perusahaan yang telah
berpartisipasi pada program dan kegiatan TJSL tahun yang bersangkutan, sekaligus
menyampaikan rancangan program dan kegiatan TJSL pada satu tahun ke depan.
4.4.6. Keberlanjutan Program TJSL
Tindak lanjut pemeliharaan dan pengembangan program dan kegiatan TJSL
yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
Palangka Raya.

Dalam upaya meningkatkan peran serta perusahaan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan TJSL di Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota
Palangka Raya tetap melakukan pendekatan dan sosialisasi program TJSL di Kota
Palangka Raya pada media massa/media sosial melalui Duta TJSL Kota Palangka
Raya.
Mengingat bahwa sebagian dari perusahaan yang beroperasi di Kota
Palangka Raya merupakan cabang perusahaan yang induknya berada di Pulau Jawa,
maka penawaran program dan kegiatan TJSL di Kota Palangka Raya kepada dunia
usaha dilakukan sebelum setiap perusahaan tersebut melakukan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dengan demikian program dan kegiatan TJSL yang ditawarkan
di Kota Palangka Raya dapat menjadi program dan kegiatan TJSL yang disetujui di
tingkat induk perusahaan.
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BAB V. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan kajian, kesimpulan hasil kajian ini
sebagai berikut:
1.

Perusahaan di Kota Palangka Raya yang telah melakukan CSR sejumlah 8,97%.
Persentase terbesar pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya adalah:
menganggap TJSL merupakan investasi sosial, kelompok pelaksana TJSL
terbesar adalah jasa keuangan (perbankan), TJSL merupakan program sukarela,
TJSL dilakukan karena adanya regulasi yang mengatur, TJSL bertujuan untuk
membantu masyarakat terdekat, TJSL dilakukan di lingkungan sekitar
perusahaan, pertimbangan pelaksanaan TJSL berdasarkan keputusan dewan
direksi, program TJSL pada bidang sosial, pendanaan dari laba perusahaan,
anggaran tetap sepanjang waktu, TJSL harusnya rutin dan berkelanjutan, TJSL
bermanfaat bagi sosial dan ekonomi, belum tahu adanya Peraturan Daerah Kota
Palangka Rayanomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Palangka Raya
nomor 13 Tahun 2017, TJSL dilakukan mandiri karena tidak mengetahui
bagaimana cara melaksanakan TJSL dengan berkoordinasi dengan Pemerintah
Kota Palangka Raya.

2.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya
adalah:
a) Kontroversi antara prinsip dasar CSR dengan regulasi TJSL, seperti antara
CSR sebagai sukarela versus CSR sebagai kewajiban, CSR sebagai investasi
sosial dengan CSR sebagai biaya sosial.
b) Persepsi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat terhadap TJSL masih
sangat beragam.
c) Regulasi TJSL di daerah yang belum diketahui dan belum dipahami oleh dunia
usaha.
d) Komitmen pimpinan daerah yang masih perlu ditingkatkan.

3.

Aspirasi pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya diperoleh dari Pemerintah
Kota Palangka Raya, Legislatif Kota Palangka Raya, dunia usaha di Kota
Palangka Raya, dan masyarakat Kota Palangka Raya. Prinsip dasar aspirasi dari
empat kelompok tersebut adalah:
a) Pemerintah Kota Palangka Raya: pelaksanaan TJSL di Kota Palangka Raya
disesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang dibuat oleh
Pemerintah Kota Palangka Raya masih perlu masukan dari berbagai kalangan
terkait dan para pakar CSR.
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b) Legislatif Kota Palangka Raya: Langkah awal dari komitmen Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan TJSL adalah dengan membentuk Forum TJSL
sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Palangka Rayanomor 2 Tahun
2016. Forum TJSL berperan aktif menfasilitasi penyelenggaraan
TJSL di Kota Palangka Raya.
c) Dunia usaha di Kota Palangka Raya: Mekanisme pelaksanaan TJSL yang
dikehendaki oleh perusahaan di Kota Palangka Raya adalah perusahaan
melaksanakan sendiri dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak lain,
pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan melakukan monitoring
dan evaluasi, anggaran TJSL dikelola langsung oleh perusahaan, setelah
perusahaan melaksanakan TJSL agar diberikan kemudahan.
d) Masyarakat

Kota

Palangka

Raya:

Dunia

usaha

agar

turut

serta

memperhatikan fasilitas umum yang ada di Kota Palangka Raya, khususnya
yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
4.

Tahapan penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya terdiri darI:
a) Persiapan. Pemerintah daerah bersama legislatif meninjau kembali regulasi
TJSL, mendorong komitmen dan keseriusan pemerintah daerah agar
pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat, pemerintah daerah
membentuk forum dan duta TJSL, pemerintah daerah mempelopori deklarasi
“Palangka Raya Membangun Bersama Mitra”.
b) Perencanaan. Seluruh perencanaan program dan kegiatan TJSL dilakukan
oleh pemerintah daerah melalui Bappeda Kota Palangka Raya dan ditawarkan
kepada dunia usaha di Kota Palangka Raya.
c) Pelaksanaan. Pelaksanaan program dan kegiatan TJSL dilakukan sendiri
oleh dunia usaha di Kota Palangka Raya dengan menandatangani Surat
Kontrak Kerja dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.
d) Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSL di Kota
Palangka Raya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui SOPD
terkait berdasarkan spesifikasi program TJSL yang dibuatkan oleh BAPPEDA
Kota Palangka Raya.
e) Penyerahan hasil.

Setiap akhir tahun dunia usaha menyerahkan hasil

pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.
f) Keberlanjutan program.Pemeliharaan dan pengembangan program dan
kegiatan TJSL yang telah dilakukan oleh dunia usaha menjadi tanggung jawab
Pemerintah

Kota

Palangka

Raya

dan

menjadi

bahan

penyusunan

perencanaan program dan kegiatan TJSL tahun-tahun berikutnya.
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5.2. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan kajian ini adalah:
1.

Pemerintah Kota Palangka Raya bekerjasama dengan DPRD Kota Palangka
Raya agar melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
nomor 2 Tahun 2016 untuk disesuaikan dengan prinsip dasar CSR, serta
menggabungkan regulasi tersebut dengan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan yang merupakan regulasi CSR bagi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

2.

Pemerintah Kota Palangka Raya membangun komitmen pimpinan daerah Kota
Palangka Raya agar pembangunan daerah Kota Palangka Raya benar-benar
diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya, dengan
mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, sehingga TJSL dapat
diselenggarakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

3.

Setelah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka
Rayanomor 2 Tahun 2016, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui BAPPEDA
Kota Palangka Raya segera membentuk Forum TJSL dan Duta TJSL Kota
Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.

4.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Forum TJSL Kota Palangka Raya
bekerjasama dengan DPRD Kota Palangka Rayamelaksanakan Seminar dan
Lokakarya untuk menyamakan persepsi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha
dan masyarakat tentang badan usaha yang wajib melaksanakan CSR sesuai
dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang nomor
40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012, serta kegiatankegiatan dunia usaha yang dikategorikan sebagai kegiatan TJSL.

Kegiatan

dimaksud dalam upaya memberikan pemahaman bersama tentang TJSL dan
meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam Pembangunan Daerah Kota
Palangka Raya.
5.

Dunia usaha melalui asosiasinya di Kota Palangka Raya sebagai anggota di
Forum TJSL Kota Palangka Raya agar menjadi pelopor penyelenggaraan TJSL
di Kota Palangka Raya.

6.

Masyarakat Kota Palangka Raya agar berperan aktif melakukan pengawasan
sosial (social control) terhadap aktivitas dunia usaha yang dianggap
mengganggu

keamanan

dan

kenyamanan

umum,

serta

melaporkan

kegiatankegiatan dunia usaha yang telah mendukung pembangunan daerah.
7.

Untuk mendukung pelaksanaan kajian yang lebih cermat dan akurat, Pemerintah
Kota Palangka Raya melalui Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu
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Pintu Kota Palangka Raya dan BAPPEDA Kota Palangka Raya melakukan
pembaharuan data dan menyusun Profil Dunia Usaha di Kota Palangka Raya.
8.

Mengingat penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya masih berdasarkan
persepsi masing-masing perusahaan, maka ke depan perlu kajian untuk
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya.
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