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PENDAHULUAN

-\- -'nsep corporate sosial Responsibilrry (csR) sendiri telah dikenal sejak
. 'i ii 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan
:,::ktik yang berhubungan dengan stakeholder. nilai-nilai, pemenuhan
r. ;lcrtlrarl hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen
.::-:ia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan
st 

'tctitnble Development). Program cSR tidak hanya merupakan kegiatan
:.:r-ltif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan
:-*kum semata. Program cSR merupakan salah satu kegiatan sosial yang
'',::ib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
S:rubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan program csR
.' .ng merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
:erusahaan sesuai dengan isi pasal T4rJndang-undang perseroan Terbatas
[- UPT) yang baru. undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna

)PR.

Terdapat dua Undang-Undang (UU) yang mempefiegas bahwa
:rosram CSR rnerupakan kewajiban bagi perseroan Terbatas, yakni
nenegaskan tentang cSR yakni uu No.40 tahun 2007 tentang perseroan

Terbatas (PT) pasal 74 dan uU No.25 tahun 2007 tentang penanaman

\lodal pasal 15,17 dan34.
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UU PT No.40 tahun 2007 pasal T4 berisi:

Corporate Social ResPonsibi li tY

. Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

darVatau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan'

o Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat(l) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan

dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dSngan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

ditnaksudpadaayat(l)dikenaisanksisesuaidenganperaturan
perundang-undangan.

. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan

lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah'

UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15'1? dan 34

berisi:

Pasal 15:

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik'

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan'

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman rnodal dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal'

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

penanaman modal.

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan'

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan

lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang

pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 34 (l)
:l-,Jan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud clalam pasal
: '' an-q tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal l5
-.:r:it dikenai sanksi administratif berupa:

, Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan usaha.

- Pr'r,bekuan i<egiatan usaha dan/atau fasilitas penanalnan modal.
: Pencabutan kbgiatan usaha danlatau fasilitas penanaman modar.

Peral 3J (2)

:-.:,-si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh
- 

':';rSi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
: -:-:Jansundangan.

F',rsal -1{ (l)
:. .-: Jikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan
: r: i: :ikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
- - l:t_i.

Dcngan adanya Undang-undang ini, industri atau perusahaan
'" : irruk melaksanakan program cSR, tetapi kewajiban ini bukan
---:.,.:, suatu beban yang memberatkan bagi pihak perusahaan.
,' - ::rngat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab
' - :: r.::h dan industri saja, tetapi setiap insan manusia harus berperan
'' : -:i-l. meri'ujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas
- -r 11-1.r'ilrkat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan- :r ',ans sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan

:;':r.iiran tentan-9 CSR kini didasarkan pada kebijakan perusahaan
- --: :--::-.:rnreir untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas melalui- : -'r _ ;:tr:tra para pelaku bisnis dan sumber daya yang ada dalarn'--r-:: \r-lnruniras (Kotler dan Lee,2005). Kini dunia usaha tidak

- --,' : rilr'illpc'rhatikan tentang keuntungan perusahaan semata saja
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(single bottom line), melainkan sudah meliputi keuntungan, sosial, dan

aspek lingkungan biasa disebut (T'iple bottorrt /rre) sinergi tiga elemen ini

merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dimaksudkan

agar perusahaan memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat

sekitar. Perhatian tersebut mecakup perhatian disegala bidang kehidupan

manusia, diantaranya di bidang: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial,

Budaya, lingkunlan dan Hukum.

Perusahaan merupakan pihak luar yang beroperasi di suatu wilayah

wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan

dan juga memperhatikan lingkungan dari kerusakan yang mungkin saja

ditimbulkan dari berbagai efek dan dampak negatif dari operasional dan

kegiatan perusahaan. Diharapkan dengan kehadiran perusahaan dalam

suatu wilayah juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakatnya

dan tidak hanya bagi perusahaan.

Bagi perusahaan, program CSR dimaksudkan secara tidak langsung

dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan persepsi

positif masyarakat terhadap perusahaan, bagi produktifitas, terutama

memperoleh keamanan di lingkungan perusahaan yang berasal dari

masyarakat setempat dan berhubungan dengan aktifltas perusahaan yang

sifatnya non materiil tidak terganggu oleh keinginan masyarakat. Hal ini
akan turut memacu produktifitas perusahaan untuk menghasilkan sesuai

dengan target perusahaan. Adapun tujuan program CSR dilaksanakan

adalah merespon kondisi lingkungan sekitar perusahaan dan melaksanakan

kegiatan secara berkesinambungan bersama dengan masyarakat untuk

mencapai masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

Program CSR yang dilakukan saat ini sudah mulai beragam

jenisnya, biasanya perusahaan mulai menyesuaikan dengan kebutuhan dari

masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Kegiatan tersebut

mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan

masyarakat, pemberian pinjaman modal bagi UKM, melaksanakan

pelatihan dan keterampilan masyarakat, pemberian beasiswa bagi

masyarakat yang berprestasi, peny.uluhan dan sosialisasi, penguatan

4tahuluon
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SEJARATI DAN PENGERTIAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1 SEJAMH CORPOMTE SOCIAL RESPONSIBILITY

' 'r- buku Baftens, memaparkan sejarah singkat munculnya konsep
' : '::u terjadi pada tahun r960-an, ketika Amerika serikat sedang* :i:;:rg menjajah Vietnam. Amerika Serikat beserta negara_negara Barat
, , .-:rj a. menghadapi aksi demonstrasi besar_besaran yang dilakukan
" r) :"\'a vang memprotes adanya kecurangan sosial politik dan kolusi
' - l .kukan oleh militerAmerika Serikat dengan perusahaan setempat.

- ,:.,rtical sebagai contoh merupakan perusahaan yang memproduksi
' ---::::rn kimia di Amerika Serikat bersama perusahaan ini membuat

--"'-:han yang muncul terletak pada efek rimbah dan samparr dari
-' - : - Juksi bahan kimia tadi. Berton-ton limbah pabrik itu mencemari

' ---. -ir: dan udara. Bahkan limbah dan sampah bahan bakar nuklir yang
- -: r::rculr terhampar dilingkungan pemukiman sekitar pabrik.

E::.rr,r inilah yang ditengarai menjadi penyebab munculnya gerakan
' "''.:::erisme dan antibisnis dikalangan pemuda Amerika Serikat,

. -.- . : mahasiswa. Berbagai respon muncul dalam menanggapi
, - :- r-.. Dunia akademik mulai membuat skema jalan tengah untuk

- - - * i'risis antibisnis yang melanda. perhatian khusus diberikan pada
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pembahasan social issues dan business and society dalarn semua kuliah

bisnis maupun yang berhubungan dengan ilmu sosial dan perindustrian.

Salah satu topik yang berkembang dan tems dikembangkan adalah tentang

tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR (Perbawani, 2012).

Kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect)

dan memenuhi (tofulfitt) instrument internasionai tentang hak asasi manusia

(HAM) bukan d.trt, tanggungjawab negara. Dunia usaha sebagai subjek

hukum juga meihpunyai kewajiban yang sama untuk mempromosikan

nilai-nilai hak asasi manusia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

telah membuat suatu instrument, yang walaupun masih bersifat sukarela

(voluntary),bagi dunia usaha dalarn mempromosikan HAM. Dalam United

Nations Gtobat Contpact, dunia usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip

yang terbagi dalam:

L. Isu Hak Asasi Manusia: dunia usaha harus mendukung dalam

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta

tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia;

b. Isu Perburuhan: dunia usaha harus menghormati kebebasan berseri-

kat dan mengakui hak atas perundingan kolektif serta mencegah se-

gala bentuk kerja paksa dan menhapuskan segala bentuk diskriminasi

dalam pekerjaan;

Isu Lingkungan Hidup: dunia usaha harus mengambil inisiatif

dalam mempromosikan tanggungiawab terhadap lingkungan dan juga

mendorong pengembangan tehnologi yang ramah lingkungan;

Isu Anti-Korupsi: dunia usaha harus melawan segala bentuk korupsi.

termasuk penyuapan dan penyogokan (Hennawan, 2008).

Selain itu berkaitan dengan kewajiban dunia usaha untuk mempro-

mosikan hak asasi manusia, Norma-Norma PBB Tentang Tanggungiawab

Perusahaan Trans Nasional dan Dunia Usaha Lainnya (the United Natiotts

Norms on the Responsibilities oJ'TNC's and Other Business Enterprises)

t http://tommirrosandy.wordpress.corni20l l/03/l4ipengantar-hukum-arbitlasc-di-indonesia,
diunduh 28 Okt.20l4
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Sejorah don Pengertian Corporate Sociol Responsibitity

tnenyatakan ada empat rvilayah HAM yang wajib dihormati oleh dunia
usaha yakui:

1. Jaminan persamaan kesempatan dan perlakuan untuk menghapuskan

diskrirninasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan agama.

l. Dunia usaha harus menghindarkan diri dari kegiatan atau bahkan

mengambil keuntungan dari kejahatan perang, kejahatan terhadap

kemanusiaaq genoside (pembantaian etnis), kekerasan, penghilangan

secara paksa, buruh paksa dan pelanggaran Iain yang membahayakan

keamanan perseorangan atau kelornpok.
:. Dunia usaha harus mengakui hak atas perundingan kolektif.
*. Kewajiban yang berkaitan dengan periindungan terhadap konsumen

dan lingkungan (Hermawan, 2008).

1.2 PEMAHAMAN TENTANG CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

--,,r'porute Social ResponsibiliO' (CSR) dewasa ini sudah menjadi bagian
:,,ripada orientasi bisnis. Prinsip ketergantngan dan manfaat bcrsama

r-ilr ata menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan atau implementasi

::'.)sram tanggung jarvab sosial. Terrninologi Tanggung jawab Sosial

''',ictl responsibility) sendiri terkait dengan banyak istilah. Waddock

'.i:',rir Meehan (2006) menjelaskan sembilan istilah yang berkaitan dengan

- SR. 1'aitu:

C orporate s ocial res po nsi bilil], (CSR).

- Corpctrate social perJbmerLce (CSP).

-' ,llternative CSR3c.

- Corporateresponsibility.

: Stakeholclerapprocah.

Btt.;iness ethics and volues, inclding natnre-bosed values.
- Bomtdary-spanning.functiotts including.
' Corporate Communiqv^ Involvement (CCI)"

C o rp orate Cit iz en s h ip (CC).



C orpo rate Soci al R e sponsi bi li ty

Pada umumnya implementasi dari etika bisnis yang berkembang
sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR. Corporate Social Respon-
sibility sebuah bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial
perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan

lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. Ada banyak ragam penaf-
siran tentang CSR. Salah satunya melihat CSR sebagai komitmen yang
berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan

memberi kontgibusi bagi perkembangan ekonomi seraya meningkatkan
kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya serta komunitas lokal
dan masyarakat luas pada umumnya. (CSR: Meeting Changing Expecta-
tions, 1999).

Seiring dengan peradaban modern eksistensi suafu perusahaan atau
dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih
terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah mengenai
CSR sebagai bagian dari konflgurasi hubungan antara dunia bisnis dan
masvarakat. persoalan program cSR mengalami rumusan konseptual yang
terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia
usaha itu sendiri. Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang,
dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai
cSR. Hal ini karena proposi teori klasik, sebagaimana dirumuskan oreh
Adam smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan,
"the only duty of the corporation is to make profit. Motivasi utama setiap
perusahaan atau industri atau bisnis adalah meningkatkan keuntungan
(Djalil, 2003).

Secara perlahan ideologi "the only duty of the corporation is to
make profit" yang dianut oleh korporasi telah berubah dengan munculnya
kesadaran kolektif bahwa kontiunitas pertumbuhan dunia usaha tidak
akan terjadi tanpa dukungan yang memadai dari stakeholcler yang
melingkupinya seperti, manajer, konsumen, buruh dan anggota masyarakat.
Inti dari pandangan ini adalah bahwa dunia usaha tidak akan sejahtera jika
sta ke h o ld emya juga tidak sejahtera.
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Sejoroh dan Pengertian Corporote Social Responsibitity

corporate social Respctnsibili|, sebagai be*tuk perhatia* dari
-'rganisasi bisnis yang rnulai mernperhitungkan aspek lain cli luar proses
rternal organisasi atau manajemen organisasi maupun masyarakat mulai
:erkembang konsep-konsep yang menuntut peran organisasi bisnis.
rorporat dalam kaitan ini mengalami perubahan yang lebih mengacu
:i arah kebersantaan sebagai suatu sistem yang saling bcrtungsi, hal
::: berkaitan dehgan semakin mengglobalnya kepentingan yang ada,

':1''in-gga masing-masing korporat akan berkompetensi untuk dapat eksis
,--,larn usahanya. Untuk itu strategi yang diterapkan adaiah menggalang
' -. 

jkutsertaan berbagai pihak dalam mata rantai usaha yang dijalankannya.

Sebcnarnya banyak istilah yang digunakan secara bergantian untuk
. :*.iatan CSR, kervarganegaraan korporat (cor,torate citizertship), ada
. j.r vang rnenamakan corporate corutnunitv relationship, ada juga yang

,, : r r cbutnya organisasi berkelanjutan (Iriantara, 200 4).

Dalam pengertian yaag lebih luas, CSR dipahami sebagai konsep
,:r: lebih "manusiawi" dimana suatu organisasi clipandang sebagai agen

: rl. oleh karena itu dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi
- -:ris. harus menjunjung tinggi moralitas (Nursahid, 2006).

Pctkoski dan Twose (2003) me,deflnisikan csR sebagai kornitme,
:':s bcrperan untuk mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama

- -.rn karya.,van dan keluarganya, rnasyarakat lokal dan masyarakat
.-. untuk mcningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang
-:: .':ur.rtungkan bagi bisnis dan pembangunan.

C o r p o r ot e s erc i o I Re s p o n s i b i I ie y ang kini marak dii mpel mentasikan
- 

,. "k petusahaan, mengalami evolusi, dan metamorfosis dalar:-r rentang
.. : -: \ ang panjang. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolu-
-'1ustri, kebanyakan perusahaan masih memfoktiskan dirinya sebagai

.- .:lisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa
'-,:ngan kepada masyarakat cukup diberikan daima bentuk penyediaan
.--l.in kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat memalui produknya,
"'-'irbayaran pajak kepada negara. Seiring dngan berjalannya waktu,

.. ,:r'rrkat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang

r,.i',, ,

:iEii:iJl:

ilrr".;'
,::: ,



C or porate Soci al Responsi bi li ty

dan jasa yang diperlukannnya, melainkan juga menuntut untuk bertang-

gung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi

antarapelaku usaha dengan masyarakat disekitamya, kegiatan opreasional

perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif (Wibisoso, 2007).

Di dalam Green Paper Kornisi Masyarakat Eropa 2001 dinyatakan

bahwa kebanyakpn definisi CSR menunjukkan sebuah konsep tentang

pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan

hidup ke dalam dperasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara

perusahaan dan para stakeholder-nya. Ini setidaknya ada dua hal yang

terkait dengan CSR itu yakni perlimbangan sosial dan lingkungan hidup

serta interaksi sukarela (Irianta, 2004).

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana

dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup

tujuh komponen utama, yaitu:

l. The environment.

2. Social development.

3. Human rights.

4. Organizational governance.

5. Labor practices.

6. Fair operating practices.

7. Consumer rsszres (Sukada dan Jalal. 2008).

Dalam prinsip CSR, penekanan yang signifikan diberikan pada

kepentingan stakeholders perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan

memperhatikan kepentingan dari stakeholders perusahaan, menciptakan

nilai tarnbah dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan

memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakanny a. Stakeholde rs

perusahaan dapat didefi nisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan,

konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah

sebagai regulator.

le crah dan Pengertion Corporaie I

Menurut Harmoni dan -\r,
::.i:h memperkuat keberlanjut
-::nban_9un kerjasarna antar -i

:::.ehut dengan ffienlusun prt-rt
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Menurut Hannoni danAndriyani (2008) substansi keberadaan csR
:dal.h memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan
::embangnn kerjasarna antar stakeltolder yang difasilitasi perusahaan
r-rsebut dengan n']enyllsun program-program pengembangan rnasyarakat
rl'kitarnya. Ada enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan
-::ri penting CSR, yartu:

N{eningkatnyi kesenjangan antara kaya dan rniskin
- Posisi negara fang semakin berjarak kepada rakyatnya
: Semakin mengemukanya afii kesinambungan
- Semakin gencamya sorota, kritis dan resistensi dari publik, bahkan

bersifat anti-perusahaan

' Trcn ke arah transparansi

Harapan bagi terwujudnya kehidupan yang Iebih baik dan manusiawi.

Corporate Social Responsibiliftr sebagai komunikasi organisasi
'-:--i:ahaan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan sebuah ide
::' :Jre3s31t, di mana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung

:r ).ang berpijak pada single hottonr line, yaifi nilai perusahaan yang
-. i.-k s ikan daiam kondi si keuangannya saj a. Tetapi j uga dihadapkan pada
'il. harrrs berpijak pada triple bottortt lines. Di sini bottom lines lainnya
, .: . ckonomi adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan

:idak cukup menjamin nilai perusahaan tumb.rh secara berkelanjutan.
' -::'ianjutan suatu perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan
-'.rerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah rnenjadi

-: ragaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan
' -' *uncul kepennukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak
- :.r'rhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

-^-Lr:rgan sosial yang nyaman akan mendukung berjalannya operasional
'--r.lan. Itu hams menjadi perlimbangan bagi pemsahaan agar dapat

. ' -: .::i dcngan baik.

Eikington dalam Wibisono (.2007), mengernbangkan konsep T.iple
'irtes dalam istilah econornic properiry,, envir.onrnental qttalit4,,

' t:tic's. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memikirkan
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Corporate Soci al Responsibi li ty

3P (pro.fit, people, planet), yaitu selain mengejar keuntungan @rofit),
perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan

kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam

menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Penelitian Iryani (2009) mengatakan bahwa triple bofioru lines

merupakan suatu konsekuensi dari definisi sustainable development

yang mana mempunyai tiga elemen penting yaitu pertumbuhan ekonomi,

perlindungan linjkungan dan kesejahteraan sosial, terlihat pada Gambar

1.1.

Gambar l.l Triple Bottont Lines dalam Corporate Social Responsibility
(Sumber: Iryani, 2009)

Penelitian Pfleiger dalam Machiavelli (2011), menunjukkan bahwa
usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan

sejumlah keuntungan, diantaranya adalah ketertarikan pemegang saham

dan stakeholders terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan

lingkungan yang bertanggungjawab. Hasil lain mengindikasikan bahwa
pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari klaim masyarakat

dan pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya
akan dapat rneningkatkan keuntungan ekonomi. Sebagian perusahaan

dalam industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan

sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan. Ferreira daLant

Machiavelli (201 1), menyatakan bahwa persoalan konservasi lingkungan

:ejoroh don Pengertion Corprote \t

*-:rupakan tugas setiap indir idu

:,Jian dari tatanan sosial, perusahr

:_:kungan perusahannya dalam

:::g3n tiga aspek persoalan kepe

:_:iunsan dan kinerja sosial.

Corporate Social Responsit

r.:-- :;.haan kepada lingkungan sek.

ir-,i 3:. x.-rmitmen perusahaan atau

l*:*:-:.rlagan ekonomi yang I

;.*r,gg-:-j 1au'ab sosial. Pewajibar

-- r/:,- rr-.', Social Resposibiliti,

,niu1t::rJr.annva UU No 40 tahun.

I .:.-,"tte Social Responst
'firr-{ :.-.: .:-,,-. Secara konseptual.
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tffiuryru":r',' :i,:-tinable Developni,

fTif *a"1 unggung jawab sosial
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rnerupakan tugas setiap individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai

bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan

lirigkungan perusahannya dalam annuul report, Hal ini karena terkait
Jengan tiga aspek persoalan kepentingan: keberlanjutan aspek ekonomi,

iingkungan dan kinerja sosial.

Corporute Social Responsibili4, adalah sebuah wujud kepedulian

rerusahaan kepada lingkungan sekitarnya. C o rpo r a te So c i a I Re spon s i b i li i,
rdalah komitmen petusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
r.-ngembangan ekonomi yang berkeianjutan dengan memperhatikan

,lggung jawab sosial. Pewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan

-,t'porate Social Resposibilities tergolong baru, yaitu dengan

-:iundangkannya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibilif, n-rerupakan konsep yang terus
--.rkembang. Secara konseptuai, CSR juga bersinggungan dan bahkan

,:ing diper-tukarkan dcngan frasa lain. seperli (ot'pot'ate re,sponsibility,

:,or"ate sustainobili4', (orporote uc'c'oturtability, corpor"ate citizenship

-::'. Cot porate stew,ardsltip.

Menurut The World Btrsiness Council For Sustainable Development

" 
BCSD) in For. et al (2002), definisi CSR adalah The LVorld Bu^siness

:irtcil /o Sustoittuble Developmerzl - WBCSD (.2002), bahwa definisi
:R atau tanggung jau'ab sosial perusahaan merupakan komitmen
.ris untuk konstribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjut-

-r. bekerja sama dengan karyawan perusahaan serta keluarganya,
-.rikutnya melibatkan komuniti sekitarnya dan masyarakat secara
.,."luruhan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan (Bam-

,- :. et., al2004).

\atufe (2001) dengan mengutip definisi dari Wrld Business

.for Sustainable Developmenl (WBCSD) menyebutkan bahwa:
' " '-'ragai: komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku

. ,.:: nembcrikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus
. - :-:::aiki rnutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta kotnunitas

Iin
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lokal dan masyarakat secara keseluruhan daiam rangka meningkatkan

kualitas hidup.

Seiring dengan perkembangan isu lingkungan global, konsep dan

aplikasi CSR semakin berkembang. termasuk di Indonesia. CSR tidak se-

mata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan sebagai

konsep pengembqngan yang berkelanjutan (sttstainable development).

Sayangnya, dikarenakan belurn adanya aturan baku dan pemahaman yang

sama tentang pemberdayaan masyarakat, masih banyak perusahaan yang

melaksanakan CSR hanya sekadar kegiatan yang bersifat insidental, sep-

erti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serla bentuk-

bentuk kegiatan chariQ lainnya. Apa yang disebut sebagai persoalan

oleh perusahaan tersebut cenderung merupakan persoalan dalam konteks

sempit, bukan perspektif skala kebutuhan di wilayah perusahaan tersebut

beroperasi. Sehingga program, CSR tersebut hanya menuntaskan pefina-

salahan yang belum menjadi prioritas utama. Yang pada akhirnya persoa-

lan-persoalan yang sangat mendesak justru tidak memperoleh perhatian'

Maka dari itu, sudah seharusnya program CSR tidak hanya bergerak

dalam aspek cltarit,v dan philantropy, melainkan harus merambat naik ke

tingkat pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) dan harus

merupakan salah satu bagian policy dari pihak manajemen perusahaan

untuk diterapkan dan dilaksanakan.

Terlepas dari banyaknya nada-nada sumbang tentang wacana

philantropl, perusahaan-perusahaan swasta ini dan banyaknya motif-

motif yang mendorong sebuah perusahaan dalam melaksanakan tanggung

jawab sosialnya, program CSR merupakan sebuah potensi besar dana

non-pemerintah yang harus kita dukung sebagai embrio transformasi

menuju kemandirian masyarakat. Kalau bisa kita optimalkan baik dari sisi

pengalokasian dana maupun dalam proses pendayagunaannya bisa menjadi

salah satu soluli alternatif bagi penyelesaian pemasalahan kerniskinan

yang ada di masyarakat. Program cSR juga bisa menjadi jembatan antata

kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga

Sejarah dan Pengertion Corporote *

hubungan antara perusahaan dent

:erjalan dengan lebih baik. lebih l

Model program CSR yang

Susiloadi (2008) antara lain:

. Program CSR bisa dilaksan

Perusahaan menjalankan Pro

nvelenggarakan sendiri kegia

ke masyarakat tanPa Perantal

:ran bisa menugaskan salah :

:ecretary atau public affairs

Jjr'isi human resource devela

- Prosram CSR bisa pula dilz

ssial milik perusahaan atau

-ihaan atau grupnya. Perusal

'- siel sendiri di bawah peru

: :c:- Jeri organisasi induk

g:-:{reu'ab ke dewan direksi.

:] .r,.uxan di negara maju. Di

:r-: :Jtin atau dana abadi I
_'Ir ije:.

! S:r.S:.:n besar perusahaan t

nc .l-l kerjasama atau bern

l['r r',i:]{33r3kan CSR melalu

rE:-;:uan tinggi, LSM, atau

.u- :;:i: :naupun dalam mela

arffips perusahaan berp

K&rt :er-s.iila-sama menjalan
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hr:bungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya bisa

berjalan dengan lcbih baik, lebih harmonis dan saling r-nenguntungkan.

Model program CSR yang umum diterapkan di Indonesia menurut

Susiloadi (2008) antara lain:

1. Program CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan.

Perusahaan qrenjalankan progran CSR secara langsung dengan me-

nyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan

ke masyarakut tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini perusa-

haan bisa menugaskan saiah satu pejabat seniomya seperti coorporate

secretary atav public affairs manager atau menjadi bagian dari tugas

divisi fuunan resource developrnent atau ptrblic relqliorrs.

- Pro-eram CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi

sosiai milik perusahaan atau organisasi sosial sendiri di bawah peru-

sahaan atau grupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi

sosial sendiLi di bawah perusahaan atau grupnya yang dibentuk ter-

pisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertang-

gungjawab ke dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang iazim

dilakukan di negara maju. Di sini perusahaan menyediakan dana awal,

dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional

) ayasan.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan program CSR

rnelalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan me-

:r'elenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi pemerintah,

Derguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelo-

iah dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorium untuk

. ,r',1 bersama-sama menjalankan program CSR. Perusahaan tuntt

- ikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang

' ,n untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya
--:'.rsahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif

, - : ,.erjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan

- - i rng tclah disepakati.

lan
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1.3 INDIKATOR KEBERHASILAN CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

Berbagai macam program CSR yang telah dilakukan oleh pemsahaan-

perusahaan sebagai kegiatan sosial perusahaan kepada masyaralat sekitar.

Narnun tidak selamanya program yang telah dilaksanakan tersebut

dikatakan berhasil. ?rogram CSR dikatakan berhasil jika indikator dari

keberhasilan CSR melalui:

1. Indikator keberhasilan internal, yaitu:

o Kebijakan perusahaan tentang Cotttrtttutil.v Development'

r Institusionalisasi kebijakandalamorganisasi
o Program Comrnunit.v Developmerzl dan alokasi biaya

. Kinerja atau output yang dihasilkan program.

2. Indikator keberhasilan external, yaitu :

r Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana, implementasi,

hingga monitoring dan evaluasi

r Tingkat kemandirian masyarakat

o Keberlanjutan (Sustainability dariprogram).

Selain itu juga perusahaan dapat menilai keberhasilan sebuah

program cSR melalui evaluasi. Evaluasi merupakan proses formal

untuk menilai keberhasilan program cSR dengan cara membandingkan

antara hasil dari program CSR dengan tujuan CSR yang ingin dicapai.

Karena itu, pada saat menyusun tujuan cSR harus terukur baik dengan

mernperlimbangkan waktu, sumber daya manusia dan budaya lokal dari

masyarakatnya. setelah program cSR berlangsung, evaluasi harus segera

dilakukan agar mengetahui program CSR yang dilakukan berhasil sesuai

dengan tujuan program cSR. Jika hasil dari program cSR belum sesuai

dengan tujuan yang dibuat akan rnenjadi pembelajaran bagi program CSR

berikutnya agar menjadi lebih baik lagi.

Satu hal lain yang perlu dilakukan perusahaan adalah meiakukan

audit komunikasi CSR untuk rnendapatkan gambaran tentang kekuatan dan

kelemahan dalam rencana komunikasi CSR. Audit terhadap komunikasi

csR dapat dilakukan melalui sebuah survei terhadap stakeholder

:e.:'ah don Pengertian CorPc:cte S:,:

*"-,:-i dapat mengetahui: Dat: "..ri
:t:.r:rgsung dan data audit ur:n:-i ::

: :r:-ia mendatang agar menjadr -ei

:d:::tga melalui program CSR a
;li-:::.rk dan operasional sebuah re
ir.r: ::impu hidup mandiri. Ha; :::
r-.**haan tetap produktif Ca-n d

ir.r,:;: nereka menjadi semPit ak;5

rcr* ::!rgram CSR dalam jangiia

Irr!-J: gunan masyarakat 1'ang tter
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Sejorah dan Pengertian Corporate Social Responsibitity

untuk dapat mengetahui: Data audit terhadap program CSR yang sudah
:erlangsung dan data audit untuk membantu meningkatkan program cSR
di masa mendatang agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi penerima,
sehingga melalui program cSR diharapkan warga sekitar yang terkena
Jampak dari operasional sebuah perusahaan dapat merriliki keterampilan
..an mampu hidup mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar
rerusahaan tetap produktif dan dapat terus hidup berkarya walaupun
.rhan mereka menjadi sempit akibat dari operasional perusahaan. Selain
rru. program CSR dalam jangka panjang dimaksudkan sebagai upaya
:embangunan masyarakat yang berkelanjutan.

-oo0oo-
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CORPORATE SOCIAL RESPONSTBILITY
SEB,trGAI KOMUNIKASI ORGANISAST

: 1 PEMAHAMAN TENTANG KOMUNIKASI ORGANISASI

' ':.:i-ln komunikasi daiam sebuah organisasi merupakan jaringan kerja
" '.:--:kasi dengan usaha memperoleh kegiatan rnasing-masing unit

' .]'r rang sesuai dengan kebutuhan totalitas organisasi. Komunikasi
' :- rf,nva menjadi masalah "stirruli-respotts," tetapi sekaligus rnenjadi
-' :r.rSrre koordinasi, kontrol dan hubungan satu sama lain. Komunikasi
:: r:. merujuk pada pesan-pesan yang dikirim dan diterima di dala'r

--:Lt:,lSi.

(omunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai
' '- ,'rganisasi (wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi
- - - : setujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepen-'-' -'rganisasi. Isinya berupa cara kerja di daram organisasi, produk-'-'. ian berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi.

- -' ;: n]emo, kebijakan pemyataan, jumpa pers dan surat-surat resmi.
": -.:-. {ornLlnikasi intbrmal adalah komunikasi yang disetujui secara so-

. r'nt&Sinya bukan kepada organisasinya, tetapi lebih kepada ang-
,". -: :JC&r3 individual.
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Kornunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai

:isf,n organisasi didalam kelompok fomal maupun informal dari suatu

,-,rganisasi (Wiryanto, 2005).

Komunikasi dalam organisasi dapat terjasi dalam bentuk kata - kata

\ ang teffulis atau yang di ucapkan, atau simbol - simbol yang menghasil-

kan perubahan tingleah laku dalm organisasi, baik antara manager dengan

kan,a$,an yang terlibpt dalam pemberian atau pertukaran infotmasi (Rah-

man- 2000). Secara spesifik aktivitas komunikasi organisasi ada tiga hal

yairu :

1. Operasional - Internal, yakni menstruktur komunikasi dalam

organisasi dalam rangka mencapai tujuan kerja'

2. Operasional - Eksternal, yakni struktur komunikasi dalam organisasi

yang berkosentrasipada pencapaian tujuan kerja yang dilakukan oleh

orang dan kelornpok di luar organisasi.

_1. Per.sonal. -v..akni semua perubahan informasi dan perasaan yang

dirasakan oleh manusia yang berlangsung kapan saja'

Dalam melakukan komunikasi organisasi tidak hanya berkomunikasi

secara formal dan informai kepada publik internal perusahaan namun juga

melakukan komunikasi secara formal dan informal kepada publik eksternal

perusahaan. Salah satu bentuk komunikasi organisasi kepada masyarakat

adalah dengan cara melaksanakan program cSR. Program cSR harus

dikomunikasikan dengan baik dan benar kepada si penerima. Komunikasi

CSR adalah komunikasi tentang berbagai program CSR yang dirancang dan

didistribusikan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat sebagai salah satu

bentuk kepedulian perusahaan. Program cSR merupakan suatu kewajiban

bagi perusahaan untuk menjalaninya. Kewajiban ini melekat dengan

kebijakan dan kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberlanjutan

di bidang ekonomi, bidang sosial-budaya dan bidang lingkungan hidup.

Perhatian dan keterlibatan banyak pihak membuat program

csR menjadi isu yang penting dan sepertinya menjadi keharusan bagi

perusahaan untuk menjalaninya, tidak hanya sebatas kegiatan charity saja

namun juga nenuju kepada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat

: :r:,:' cte Soci al Responsi bi li ty s€:c_?l

*:':-tt:t. Dalam melaksanak::. ::_
n - i ... -i3lt ntavOritaS dari r-"=.'" .:.
c : : -. l.:ln tnavoritas rnSS'r -rr:r-:l
1-.-",. .:"irat setempat secara lal_:. *:.:
r : - -- -.-. -tr rnasvarakat sctemf ;: il. -

- - - -,::.srn darnpak _\ang pt':.:.:- '..

.L""1'' ::a;3hteraan masvarakat,

?r:*s3haan vans insin r:.<:-.

nr : -. berbagar program CSR

{*ilrr: r'! u:tuk memenuhi kebi-rruh::

rTd"- ;1. :::ghubun_u antara kepentr:

fir::- :cj..rr. Tujuan komunikasi c:g:
rir 

- 
. r. ::. :ark kepada pihak luir :

uflrr:: :...k dalam rangka pros.s li:
7u:I,;j"--:. "-:t unruk memeCahkai: :
{d:,-:-\::-. nernpermudah pen:ba:.

nc-:e--:.ic:h pembentukan kei..r

mr,u: {.'--- -::-lk menjaga pinru ke i
Ins-:;r i;i. L'mar. l00l).

i.::,:.'. txan organiSaSi atr- :t
r^iTi.lidn - :;,r:-:;lgAn maSvarakal ,l:r. I

liidli r . -:it iirrfltrrli organisa,:i. O:_i

T'l,uT:+: -I-i :i=..:i: prOSeS bah$ a pe:;
Inrlns -::-_-:-:Stli(i]n barang dan 'e-.*

fxJ:r"ir.:::. j::_:.rn stLtkeholde " P::
,&lir l':;,i- -" :!.::. :i3S\-afakat bafat ie - ri
r{,JTr,iij[[ ,. r.J: ni33r3 dan lingkun";:,.
&lr. -L- -:.:. s-. t3nSCUng j.tri:: '.:
@iLl i -q*-.;:- ::1'1.

r.;-:--.:Sur:san hidup pc-ruie

r'-Lrn,i ir -: - il: dukunean r al! h.r:*i
&,iL!,s" --l-r. nenCari dukunc"n t::t
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' : : - 3te Social Responsibility sebogai Komunikosi Organisasi

r:rlt. Dalam melaksanakan program CSR hams disesuaikan dengan
.,:i::.rn mayoritas dari masyarakat setempat. Untuk mendapatkan
:::an mayoritas masyarakat diperlukan komr.rnikasi kepada
i::kat setempat secara langsung, untuk menggali berbagai potensi dan
,-::n masyarakat setempat. Komunikasi CSR yang seperti ini akan
:::ikan dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan keperdayaan
: : cj ahterain masyarakat.

Perusahaan yang ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat

-i berbagai program CSR yang dilakukan harus mempunyai
, :rs untuk memenuhi kebutuhan mayoritas dari masyarakat dan dapat

-:. penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan

-"..14n. Tujuan komunikasi organisasi antara lain untuk memberikan
:- :sr baik kepada pihak luar maupun dalam dalam memanfaatkan

" -- :aiik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan
-::r-il. alat untuk memecahkan persoalan dalam rangka pengambilan
: - -s;ir. mernpermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan,
,*':r:rudah pernbentukan kelompok-kelompok kerja, serta dapat

-- r.:r untuk menjaga pintu ke luar masuk dengan pihak-pihak di luar

K','banyakan organisasi atau perusahaan saat ini lebih memfokuskan
: - t; iepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dibandingkan
-* ... nsL-p ekonomi organisasi. Organisasi atau perusahaan rnodern telah
-..::r:angkan proses bahwa perusahaan bukan hanya tempat bekerja

::.:nghasiikan barang dan jasa semata tetapi juga rneghasilkan suatu

,,; ;;;;;; 
" 

; ;,' ;;;;;; ;' ;;" #;;; ";;;;H, ffi #,
-r:r,akan masyarakat barat telah rnemberikan hak - hak yang legal

r :i ii arga negara dan lingkungan. Hak dari seseorang dan watganegara
nemikul tanggung jawab yang besar untuk kemajuan organisasi

-;r-lSahaan.

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan
' ,.ler dan dukungan yang harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan

::- .rrtuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerfill stakeholder
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semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan

sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan

stakeholderurya.

Di dalam organisasi biasanya terdapat bermacam-macam kelompok

sosial. Masing-masing kelompok sosial ini mempunyai tujuannya masing-

masing. Agar nrasing-masing kelompok ini dapat menyokong pencapaian

tujuan organisasi pemimpin organisasi memberikan informasi mengenai

tujuan organisasi kelompok sehingga masing-masing kelompok merasakan

bahwa tujuan organisasi adalah tujuan bersama (Muhamad, 2008)'

Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka

secara konseptual komunikasi organisasi memiliki elemen-elemen: (1)

Pertukaran pesan yang terjadi dengan sistem terbuka dan kompleks, (2)

Komunikasi organisasi meliputi pesan yang diperfukarkan, arus pesan,

membuat kontak hubungan, media dan saluran, (3) Komunikasi organisasi

merupakan komunikasi formal dan komunikasi infotmal, dan (4)

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi dengan publik

internal dan publik eksternal organisasi.

Kegiatan komunikasi organisasi dalam hal ini adalah program

CSR merupakan kegiatan dengan publik eksternal sangat penting untuk

dilakukan suatu perusahaan, karena melalui kegiatan komunikasi organisasi

tersebut tercipta suatu interaksi yang harmonis antara perusahaan dengan

publik eksternal dalam hal ini masyarakat. Guna untuk mendukung

keberlangsungan perusahaan. Aktivitas komunikasi organisasi yang dapat

dilakukan oleh perusahaan aatara lain adalah kegiatan tanggungiawab

sosial perusahaan.

Fungsi komunikasi rnenjadi sangat pokok dalam program CSR,

Perusahaan harus memberikan informasi secara transparan tentang program

CSR yang akan dilaksanakannya dengan berbagai media komunikasi

yang ada untuk medukung program CSR. Sampai saat ini masih terdapat

berbagai pertanyaan dan kritikan motif perusahaan menjalankan prograrn

csR. Jika program cSR yang dilakukan dikofirunikasikan kepada

masyarakat maka kegiatan tersebut akan bermanfaat, namun sebaliknya

1 :'porote Sociol Responsi bi lity selx

.., perusahaan melakukan Prtrs
--:us dilaksanakan dan tidak dii

-:stzrak&t, maka akan sia-sie

*.:::ikan yang mungkin terjadi'

:-. rrarn CSR sebagai keharusan

Komunikasi CSR Yang bar

-::ietahui Program CSR 1'ar

: :\sanakan, daPat diPerca-va d:

: .r.sanakan, meruPakan sumh

::::.didik.

KebanYakan organisasi atl

{ ::ila kepentingan masYarakat

:.::i ;ionsep ekonomi organisa-it

* ::::mbangkan Proses bahs':'

r:-i menghasilkan barang dan

'r' -: -r:.gan dengan stakeholder
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I :::Jf, \\'arga negara dan lingku;

ri': -1:. mernikul tanggune jau:
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Kelangsungan hiduP P
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u;..: untuk mencari dukunga

s::irin besar usaha Perusa
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Di dalam organisasi bie-i
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-* -':. organisasi. PernilnPin l
:* -::. Lrrganisasi kelomPok sel-'

-.:-'.'..i nriuan organisasi adalah
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lorporote Social Responsibility sebogoi Komunikosi Organisosi 1g

ria perusahaan melakukan program CSR hanya sebagai kewajiban yang
--rrLrs dilaksanakan dan tidak dikomunikasikan secara transparan kepada
- -rsvarakat, maka akan sia-sia semua program CSR yang dilakukan.
i,ritikan yang mungkin terjadi, terutama jika perusahaan lrenggunakan
--.,gralrr CSR sebagai keharusan maupun sebagai pemoles saja.

Komunikasi CSR yang baik,
-.:rgetahui program CSR yang

- .-,ksanakan, dapat dipercaya dan

- .:ksanakan, merupakan sumber
:-r':didik.

harus transparan, sehingga masyarakat

akan dilaksanakan dan yang sudah

dipertanggungjawabkan kegiatan yang

informasi bagi masyarakat dan dapat

Kebanyakan organisasi atau perusahaan saat ini lebih memfokuskan
;:ada kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dibandingkan
;,lr konsep ekonomi organisasi. Organisasi atau perusahaan modem telah
i:rgL-mbangkan proses bahwa perusahaan bukan hanya tempat bekerja

-::-k menghasilkan barang dan jasa semata tetapi juga meghasilkan suatu

-rungan dengan .stakeholder. Perusahaan atau organisasi komersial
..tr'ranyakan masyarakat barat telah memberikan hak - hak yang legal
::da r.varga negara dan lingkungan. Hak dari seseorang dan warga negara

:h rnen-rikul tanggung jawab yang besar untuk kemajuan organisasi
r i )erusahaan.

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan
!..'irolder daa dukungan yang harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan

..rh untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder

--rkin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan
.;i dianggap sebagai bagian dari dialog antara pemsahaan dengan
::irolclentya.

Di dalam organisasi biasanya terdapat bermacam-macam kelompok
..-,i. Masing-masing kelompok sosial ini mempunyai tujuannya masing-
::rilq. Agar masing-masing kelompok ini dapat menyokong pencapaian

-.:n organisasi, pernimpin organisasi memberikan informasi mengcnai

-:n organisasi kelompok sehingga masing-masing kelompok merasakan

: '.,, a tujuan organisasi adalah tujr.tan bersama (Muhamad, 2008).
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Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka

secara konseptual komunikasi organisasi memiliki elemen-elemen:

1. Peftukaran pesan yang terjadi dengan sistem terbuka dan kompleks

2. Komunikasi organisasi meliputi pesan yang dipertukarkan, arus pesan,

membuat kontak hubungan, media dan saluran

3. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi formal dan komunikasi

informal

4. Komunikasi or$anisasi merupakan komunikasi yang terjadi dengan

publik internal dan publik eksternal organisasi.

Kegiatan komunikasi organisasi dengan publik eksternal sangat

penting untuk dilakukan suatu perusahaan, karena melaiui kegiatan

komunikasi organisasi tersebut tercipta suafu interaksi yang harmonis

antara perusahaan dengan publik eksternal dalam hal ini masyarakat. Guna

untuk mendukung keberlangsungan perusahaan. Aktivitas komunikasi

organisasi rane dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah

melakukan prosram CSR secara rutin dan berkesinambungan yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

-oo0oo-
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
MERUPAKAN SALAH SA]TU KEGIATAN

.EKSTERNAL PABLIC REI}ITIONS

:I 1 PEMAHAMAN TENTANG PUBLIC RELATTONS

- --;)rhaan sebagai suatu sistem hubungan yang terstruktur di mana se-
- l'.rrrnponen masuk di dalarnnya bekerja sama daiam rangka mencapai
,';n tcfteiltu. Tujuan tersebut antara lain sebagai upaya membina hubun-

- - baik dengan para stakeholder. Public Relations (pR) dituntut men-
- - . ;-mbatan antaraperusahaan dengan publik eksternai. public Relations
- -:-.pamakan sebagai wakil perusahaan yang mempunyai tugas untuk
":-',.rrnpaikan informasi kepada publik internal maupun eksternal yang
,:--.:.iki hubung kerja dan pengaruh bagi perusahaan baik secara langsung
: -t'irn secara tidak langsung.

Public Relations menurut Jefkins (2003) adalah suatu bentuk komu-
.::. \?I1g terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara slratu or-

- , 
-' :rSi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

- :'::k yang berlandaskan pada saling pengertian. pttblic Rerotions meng-
- -:r..rr metode manajemen berdasarkan tujuan (mcutagemettt bt, abjec-

, Dalam rnengejar suatu tujuan, semua hasii atau tingkat kemajuan
, - t.'1ah dicapai harus bisa diukur secara jelas, mengin_qat pR merupakan

, - - :rrn yang nyata. Kenyataan ini dengan jelas menyangkal anggapan
, - :-. \ ang mengatakan bahwa PR rnerupakan kegiatan yan-q abstrak.



22 Corporate Social ResPonsibi Ii tY

Perkembangan konsep PR menunjukkan suatu upaya saling

berhubungan antara perusahaan dengan publik. Melalui PR ini masing-

masing pihak saling menj alin komunikasi untuk memecahkan permasalahan

bersama tanpa meninggalkan identitas dan tujuan masing-masing. Proses

komunikasi tersebut diwujudkan melalui program cSR yang merupakan

wujud tanggung jailrab perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik

dengan masyarakat sekitar. Ketika kita berbicara mengenai program CSR,

berarli kita sedang berbicara tentang PR. Karena csR merupakan salah

satu kegiatan eksternal PR dalam suatu perusahaan'

Ardianto dan Soemirat (zoo7) mengklasifikasikan publik dalam PR

menjadi beberapa kategori Yaitu:

1. Publik internal dan publik eksternal. Publik internal yaitu publik yang

berada di dalam organisasi/ perusahaan seperti supervisor, karyawan

pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Publik

eksternal secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan

seperti pers, pemerintah, pendidik/ dosen, pelanggan, komunitas dan

pemasok.

2. Publik primer, sekunder, dan marginal. Publik primer bisa sangat

membantu atau merintangrtpaya suatu perusahaan. Publik sekunder

adalah publik yang kurang begitu penting dan publik marginal adalah

publik yang tidak begitu Penting.

3. Publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan pelanggan

adalah publik tradisional, mahasiswa/pelajar, peneliti, konsumen

potensial, dosen, dan pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa

depan.

4. Proponent, oppotxent, dan uncommitted. Di antara publik terdapat

kelompok yang menentang perusahaan (opponents), yang memihak

Qtroponents) dan ada yang tidak peduli (uncommitterf. Perusahaan

perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jemih

melihat permasalahan.

5. Silent majoriQ danvocal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam

mengajukan complaint (keluhan) atau mendukung perusahaan, dapat

' )rporate Social Responsibi lity lAerup

dibedakan antara Yang vokal

1"ang menulis di surat kabar um

aktif menyu arakan PendaPam

Sedangkan mayoritas Pembac;

suara atau PendaP atnY a.

Publik Eksternal adalah Pu

:-.tansi/perusahaan yang harus c
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dibedakan antara yang vokal (akti| dan yang silent (pasil. pubiik

yang menulis di surat kabar umumnya adalah the vocql ninority, yaitt
aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak.
Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan
suara atau pendapatnya.

Publik fksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/
:stansi/perusahaan yang harus diberikan penerangan/informasi untuk
::nat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan publik internal
-.rka publik ekstemal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sif-ar,

::is dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian
'::ka yang menjadi publik ekstemal suatu organisasi akan berbeda dengan

r_lanisasi lainnya.

'' :ng dipahami sebagai Publik eksternal suatu perusahaan, antara lain:

Publik Pers (Prass Public).

- Publik Pemerintahan (Government Public).
: PublikMasyarakat Sekitar (Communitl, Public).
- Publik Rekanan/Pemasok (Supplier Public).
: Publik Pelanggan (Costumer Ptrblic).
- Publik Konsumen (Consumer Public).
- Publik Bidang Pendidikan (Educational Public).
' Publik Umum (General Public).

*;ngan adanya publik ekstemal dalam lingkup kegiatan PR tersebut
--:nberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-masing
: -biik eksternal. Sifat hubungannya disebut hubungan ekstemal. Beberapa
:::rtuk hubungan intemal dalam perusahaan :

Hubungan dengan pihak pers (Press Relations).

- Hubungan dengan pihak pernerintah (Governntent Relations).
: Hubungan dengan masyarakat sekitar (Communie Relations).

- Hubungan dengan para rekanan/pemasok (Supplier Relations).
: Hubungan dengan para pelanggan (Costunter Relations).
- Hubungan dengan para konsumen (Consunter Relations).

23



24 Corporote Social Responsibi li ty

7. Hubungan dengan bidang pendidikan (Educational Relations).

8. Hubungan dengan umum (General Relations).

Perkembangan konsep PR menunjukkan suatu upaya saling ber-

hubungan antara publik dengan perusahaan. Kegiatan PR harus dilak-

sanakan karena merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga

reputasi dan citra perusahaan. Melalui PR masing-masing publik yang

berhubungan saling menjalin komunikasi untuk memecahkan permasala-

han bersama tanpa meninggalkan intensitas dan tujuan masing-masing.

PR tidak satu arah arus informasi, PR memiliki dua fungsi peran juga.

Dalam perannya ini, PR benar-benar merupakan fungsi manajemen, bertu-

gas dengan tanggungjawab menjaga reputasi suatu organisasi membentuk,

melindungi dan memperkenalkannya.

Ruang lingkup tugas PR dalam sebuah organisasi menurut Ruslan

t 1008 ) antara lain meliputi:

i . \Iembina hubungan ke dalam (publik internal), yang dimaksud dengan

publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/

perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus mampu

mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran

negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh

organisasi.

2. Membina hubungan ke luar (publik eksternal), yang dimaksud

publik eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan

tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga

yang diwakilinya.

Public Relations dalam sebuah organisasi melakukan beberapa

macam kegiatan serta sasaran dari PR menurut Fayrol diantaranya adalah:

l. Membangun identitas dan citra perusahaan (Building Corporate

Identity and Image)

Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan identitas dan citra

perusahaan yang positif dan mendukung kegiatan komunikasi timbal

balik dua arah dengan berbagai pihak

- :r :crote Soci al Responsibi li ty Me rug <
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l. Menghadapi krisis (Facing of Crisis)

Menangani keluhan (complaint) dan menghadapi krisis yeng terjadi
dengan membentuk manajemen krisis dan PR recoveryt of intage yang

bertugas memperbaiki lost oJ'image and dantoge

: Mempromosikan aspek kemasyarakatan (Promotion Public Re-lation)

. Kegiatan ini dilakukan untuk mempromosikan yang menyangkut

kepentingan publik dan mendukung kegiatan kampanye sosial anti

' rokok, serla menghindari obat-obatan dan sebagainya (Ruslan, 2008).

Dilihat dari ruang lingkup tugas PR maka seorang PR tidak hanya

:nenjalin komunikasi yang efektif serta menciptakan hubungan yang

:armonis dengan publik internal saja namun juga harus mampu untuk
nenjalin komunikasi yang efektif dan menciptakan hubungan yang

:armonis dengan publik eksternal dalam hal ini masyarakat. Dalam

nenciptakan hubungan yang harmonis dengan pihak eksternal salah

*runya dapat dengan cara membuat kegiatan yang melibatkan secara

;.ktif peran serta dari masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan

:ersebut. Kegiatan dan sasaran PR, salah satunya adalah mendukung

iegiatan sosial perusahaan yang ditujukan kepada publik eksternal yaitu:

nasyarakat. Program CSR merupakan salah satu kegiatan dari divisi PR

rang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

3.2 KEGIATAN PUBLIC RELATIONS

Dalam melaksanakan fungsinya, PR dapat mengembangkan kegiatan-

kegiatannya ke dalam bauran PR (PR Mix).Merujukpada pendapat Kotler
vang menampilkan gagasan megamarketing menjadi 6P yaitu:

,'. Product (produk)

-j. Promotions(promosi)

J. Placement (tempat)

-i. Power (kekuatan)

5 Pttblic Relations (hubungan masyarakat).
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Selanjutnya megamarketing tersebut dikembangkan oleh Harris yang

melahirkan Markethg Public Relations (MPR). Kemudian dikembangkan

lagi secara rinci peranan bauran PR menjadi Bauran PENCILS. Bauran

PENCILS dalam korelasi komponen utama peranan PR adalah sebagai

berikut:
J

1. Publication (Publikasi dan publisitas)

Setiap fungsi d6n tugas PR adalah menyelenggarakan publikasi atau

menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas

atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui

publik. Setelah itu, menghasilkan publisitas untuk memperoleh

tanggapan positif secara lebih luas dari masyarakat. Dalam hal ini,

tugas Public Relation Olficer (PRO) adalah menciptakan berita untuk

mencari publisitas melalui kerja sama dengan pihak pers/wartawan

dengan rujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang

diu akilinl a.

2. Etenl (Penrusunan pro-gram acara)

\lerancang acara tertentu atau lebih dikenal dengan peristiwa khusus

(special event) yang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek

terrentu yang khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini publik

yang semua kegiatan promosi atau publikasi dikaitkan dengan event

tersebut. Biasanya event tersebut ada beberapajenis, di antaranya:

a. callender evetxt, yafig rulin Q.egular event) dilaksanakan pada

bulan tertentu sepanjang tahun, seperti menyambut hari raya Idul

Fitri, hari Natal, Tahun Baru, hari ulang tahun, dan sebagainya'

b. Special event,merupakan ajang yang sifatnya khusus dan

dilaksanakan pada momen tertentu di luar acara rutin dari program

kerja PR, misalnya peluncuran produk baru (product launching),

pembukaan kantor atau pabrik baru, jalan baru, gedung baru, dan

sebagainya.

c. Moment event, mentpakan acara yang bersifat momentum atau

lebih khusus lagi, misalnya, menyambut pesta perak, pesta emas,

pesta berlian dan hingga menghadapi millenium'

Corporate Soci ol Responsi bi li ty lAerup
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-; ',-.nrpcroleh

, I .L i.r:l ha1 ini.
, .,- tr:rit;r untuk

. :-,1.s \\'artawan

:'-.,I t.aSi yang

\ ex,s (Menciptakan berita)
Berupaya r-rrenciptakan berita n-relalui pre.ss releose, nett.,s letter elan
hulletin. dan lain-lain yang biasanya mengacu teknis penulisan 5w
- 1H (Lltho, Ittth,t, trl/here, Why,n, Wh.t,clan Hou,) dengaLr sisternatika
penulisan "piramida terbalik", yang paling penting menjadi lea(i atau
itttro danyana kurang penting diletakkan di tengah batang be rita. Untuk
iiulah seorang PRO, mau tidak mau hams mempunyai kemamnuan
untuk menulis, karena sebagian bcsar tugasnya untuk tulis-menulis
lp u b I i c re I a t io rts v; rit i n g), khususnya dalarn menciptakan publ i sitas.

C o m m un igt I nvolv e ment (Kepcdul ian pada komunitas)
Keterlibatan tugas sehari-hari seorang PRO adaiah mengadakan
kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga
liubungan baik (c,ommunit1, relotions and ltumanity relations) dengan
pihak organisasi atau lembaga yang diwakiiinya.

In.form or {mage (memberitahukan atau meraih citra)
Ada dua lungsi utalna dari PR, yaitu memberitahukan sesllatu kepada
publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan akan memperolel-r
tanggapan berupa citra positifdari suatu proses "nothing,, diupayakan
rnenjadi "sornething". Dari yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu
rnenjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu (something.)
yaitu berupa citra.

Lobbying and Negotiariar (Pendekatan dan bemegosiasi)
Keterampilan untuk melobi secara pendekatan pribadi dan kemudian
kemampuan bernegosiasi sangat drperlukan bagi seorang pRO

agar sclnua rencana, ide, atau gagasan kegiatan suatu lembaga atau
organisasi sebelum dimasyarakatkan perlu diadakan pendekatan

untuk mencapai kesepakatan (deal) atau memperoleh dukungan
dari individu dan lembaga yang berpengaruh sehingga timbul saling
menguntungkan (v, i n-tt, i n s o I utio n).

Social Responsibili4t

Aspek CSR dalam dunia PR adalah cukup pentin-q, tidak hanya
memikirkan keuntungan materi bagi lemba-ta atau organisasi sefta
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tokoh yang diwakilinya, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat

untuk mencapai sukses dalam memperoleh simpati atau empati dari

khalayaknya. Hal ini dalam fungsi PR (corporate function) terdapat

fungsi yang berkaitan dengan social marketing. (Ardianto dan

Sumirat.2007)

Dari teori PENCILS di atas, jelas terlihat bahwa kedudukan program

CSR merupakan salah satu bagian yang penting yang harus dilaksanakan

dalam kegiatan eksternal publik yang dilaksanakan oleh seorang praktisi

PR. Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan

baik dengan masyarakat setempat, mengatur dan mengkordinasi berbagai

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat

lokal. Membina hubungan baik dengan masyarakat lokal (community

relations) wajib untuk dilakukan, untuk medapatkan dukungan penuh dari

masl'arakat. hal ini dilakukan dalam membantu proses produksi perusahaan

1'ang berkaitan dengan kenyamanan dalam bekerja.

Kegiatan connrunih, relations yang biasa dilaksanakan perusahaan

merupakan bagian dari program CSR, misalnya:

i. Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khususnya bagi

masyarakat sekeliling perusahaan.

2. Mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha meng galakan pendidikan.

3. Mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan

4. Mendirikan tempat ibadah.

5. Mengadakan pembagian makanan, dll.

Kasus pada Public Relations

PT Pertamina Balongan Refinery Unit VI Balongan

sebagai divisi yang mengelola program CSR

Peran Public Relations di setiap organisasi sangatlah beragam tergantung

dari kebutuhan setiap perusahaan, salah satu diantaranya adalah membantu

program CSR perusahaan. Corporate Sosial Responsibilify merupakan

konsekuensi dari keberadaan perusahaan dalam lingkungannya untuk

Corporote Social Responsibi lity llerul
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,ervujudkannya kearah yang lebih baik. undang-undang perseroan
Terbatas No.40 pasalT4 menuntut perusahaan untuk melakukan program
cSR, perusahaan yang tidak melaksanakannya akan dikenakan santsi.
Pengimplementasian cSR pada BUMN salah satunya pr pertamina
?efinery unit vl Balongan adalah dengan melaksanakan program
remitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Staff pR menjalankan peran
'. angberbeda-beda dikarenakan perbedaan struktur dan budaya organisasi
s:rta tersedianya SDM yang berkualitas. Tugas dan kegiatan pR di pr
Pertamina Refinery unit vI Balongan dijarankan oreh Head of public
-?:lations, diba,tu dengan beberapa orang staff pubric Relations.

Berbagai kegiatan di bidang sosial yang dapat dilakukan perusahaan
:relalui divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) untuk
:::nanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang keberadaan
?:-fiamina Balongan dalam lingkungan tempat tinggal mereka. prograrr

- S R yang dilaksanakan ini lebih ditekankan pada menciptakan persepsi dan
:.tra positif bagi Pertamina Balongan. Hal ini dilakukan agar masyarakat
r.lpat merasakan tidak hanya dampak negatif dari operasional perusahaan,
:r'mun juga rnerasakan manfaat dan dampak positif dari keberadaan
l:rtamina ditengah-tengah tempat tinggal masyarakat.

Public Relations Pertamina Balongan secara langsung berinteraksi
r3ngan masyarakat sekitar perusahaan, hal ini diupayakan agar kebutuhan
Jari masyarakat sekitar perusahaan dapat diketahui oleh perusahaan

:elalui interaksi yang berlangsung. Upaya dalam mendatangin masyarakat
setempat biasanya dilakukan oleh public Relations pertamina dibantu
-'leh pendamping program cSR. Pendamping program csR dapat berasal
:ari Pemerintah daerah setempat, mahasiswa maupun penyuluh-penyuluh
'. ang diutus untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam mendatangi
:rasyarakat biasanya Pttblic Relations bersama dengan pendamping
:rogram cSR secara langsung berinteraksi dan berdiskusi dengan
:tasyarakat setempat untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang
:ihadapi oleh masyarakat, sehingga Hupmas pertamina mengetahui
kebutuhan masyarakat secara pasti.
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Dari berbagai kebutuhan-kebutuhan tersebut, Hupmas Peftamina

Balongan merumuskan kebutuhan yang paling mendasar dan paling

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga program CSR yang dilakukan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bermanfaat bagi

penerimanya. Penerima dari progmm CSR tidaklah sama. Hupmas

biasanya membedakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan wilayah

tempat tinggal masyarakat. Untuk Kilang Balongan tepatnya terletak di

Kecamatan Balongan, yang merupakan Kecamatan yang luas wilayahnya

terkecil di Kabupaten Indramayu dengan luas wilayah 1.534 hektar. Kilang

Balongan meliputi 16 desa di wilayah Kecamatan Balongan, Indramayu

dan Juntinyuat. Untuk program CSR yang dilakukan terbagi atas tiga ring

pembinaan PT Pertamina Refinery Unit VI Balongan, yaitu:

L Desa Balongan, Desa Majakerta, Desa Sukaurip termasuk dalam ring

satu

:. Desa Tegalurung, Desa Limbangan, Desa Rawadalem, Desa Sukareja,

Desa Tinumpuk, Desa Singaraja termasuk dalam ring dua

3. Desa Lombang, Desa Sudimampir, Desa Tegalsembadra, Desa

Sudimampir Kidul, Desa Gelar Mandala, Desa Pondoh, dan Desa

Sambimaya termasuk dalam ring tiga.

Program CSR yang dilakukan oleh Pertamina untuk masyarakat

setempat berdasarkan kebutuhan yang paling utama dan mayoritas dari

masyarakat setempat dan juga berdasarkan tempat tinggal (ring) dari

Kilang Balongan beroperasi. Berbagai program CSR yang dilaksanakan

berdasarkan ring ini merupakan salah satu cara yang paling adil yang

dilakukan oleh PR Pertamina Balongan. Hal ini dikarenakan semakin

dekat tempat tinggal masyarakat dengan Kilang Balongan beroperasi

akan semakin besar dampak negatif yang diperoleh masyarakat, maka

akan semakin sering dan rutin juga program CSR yang dilakukan oieh

PR Pertamina. Sebaliknya, semakin jauh tempat tinggal masyarakat dari

Kilang Balongan beroperasi akan semakinjarang PR Pertamina melakukan

program CSR yang dilakukan untuk masyarakat.
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Wilayah Kilang Balongan merupakan r,vilayah operasi utama
''l Pertamina Re/inery unit vI Barongan, yang meraksanakan proses
:.'ngolahan bahan mentah minyak menjadi bensin (premium), gas, dan: rduk lainnya yan-q merupakan hasir burni yang berasar aari pulaur':iimantan dan Sumatera. Kecamatan Barongan merupakan kecamatan

'n g berbatasan dengan Laut Jawa memi riki ruas 3.846,60 hektar, sehingga
J:'lgian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nerayan dan'::rrnbak sElebihnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.
.:-:iatan-kegiatan yang berbentuk comnntniTl, clsvektpntettt yung jilukukun
-'r PR Perlamina biasanya berupa pengetahuan dan pendidikan yang
-'kukan dalam bentuk peratihan, sebagian besar berhubungan denganr:l pencarian masyarakat, har ini bertujuan untuk dapat menambah

j:rasukan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Program CSR yang telah dilakukan oleh peftamina Balongan
- 'uk masyarakat sekitar, daram berbagai bidang kehidupa, masyarakat,
:rsuaikan dengan kebutuhan utama dari masyarakat setempat, di-:-lran)/a:

Di bidang pendidikan: memberikan beasiswa kepada masyarakat
rang berprestasi, merenovasi bangunan sekolah, membangun *ung
perpustakaan. merenovasi rapangan upacara untuk sekolah dasar negeri
dan swasta, membagi-bagikan komputer untuk beberapa sekorah yang
terdapat di sekitar wirayah kilang Barongan dan membagi-bagikan
alat tulis kepada masyarakat.
Dibidang sosial: membagi-bagikan sembako, susu caiq sunatan massal,
rne laksanakan donor darah secara rutin, memberikan santunan kepada
orangtua jompo dan anak yatim, membangun bak penampungan air
bersih di lokasi tanah penyangga, memasang instarasi listrik untuk
masyarakat Majakerta, dan memberikan bantuan kepada masyarakat
r an-u terkena bencana alam.
Di bidang kesehatan: memberikan bantuan arat kesehatan di puskesmas
Kecamatan Barongan, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Juntinyuat
dan Kecamatan Compreng, memberikan bantuan pengobatan massal

lcrporote Sociol Responsibitity lvlerupakon Solah Satu ...
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sacara rutin yakni sekali dalam sebulan dan pemberian air bersih

untuk wilayah blok Kesambi Balongan diprioritaskan kegiatan TSP

di bidang kesehatan di wilayah ini, karena wilayah ini merupakan

wilayah yang paling dekat dengan kilang Balongan. Kegialan CSR

lainnya adalah memberikan makanan dan suplemen untuk peningkatan

gizi balita, bantuan paket makanan bergizi kepada masyarakat yang

kurang mampri yang tinggal di wilayah ring satu kilang Balongan.

Di bidang keatamaan: melakukan renovasi beberapa masjid yang

terdapat di lingkungan kilang Balongan, membagi-bagikan Al-quran,

buku keagamaan di masjid-masjid yang berada di sekitar kilang

Balongan, memberikan bantuan hewan qurban kepada Mustahik

dalam rangka peringatan hari raya Idul Adha, mengadakan acara

untuk memperingati Isra Mi'raj.
5. Di bidang oiah raga: membangun sarana olah raga untuk masyarakat

seperti lapangan volli, lapangan sepak bola dan lapangan bulu tangkis,
pembuatan.f eldroom di stadion DharmaAyu Indramayu.

6. Di bidan-e ekonomi: pengelolaan tanah penyangga yang dapat

dinikmati oleh masyarakat seluas 250 hektar persawahan yang dapat

dipergunakan oleh masyarakat, memberikan pemodalan untuk modal

kerja masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk para

petani, peternak dan nelayan agar menambah kemampuan masyarakat

dalam melaksanakan pekerj aan rutin masyarakat.

7. Di bidang pengelolaan lingkungan hidup: melaksanakan penanaman

pohon dan kegiatan memelihara pohon yang sudah ada, pembangunan

sarana dan sarana, membangun irigasi, membangun drainase, mem-

bangun tempat pembuangan sampah, membangul got, membangun

taman kota, membanfu pelaksanaan pembangunan WC umum (MCK)
di Desa Majakerta dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembi-

naan di bidang lingkungan hidup.

Dari program-program diatas didasarkanpada kebutuhan masyarakat

diseluruh bidang kehidupan manusia. Kegiatan yang dilakukan tersebut

merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh pendamping program

CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dimana dari masing-masing

{.xprate Soci al Responsi bi li ty llerup
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regiatan yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan bidang kehidupan
-enusia dan dimana kegiatan yang menjadi prioritas masyarakat sekitar
Erusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga kegiatan
i:ng dilakukan memiliki kebermanfaatNt bagi penerima program cSR
:ersebut. Kegiatan tersebut tidak terfokus hanya pada satu desa saja namun
:crsebar berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya dan dilakukin secarau :r:in dan berkesinambungan oleh Pertamina terutama kpada kegiatanyang

n $i tatnya p elati han dan pember day aan masyarakat.
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BDRBAGAI BENTUK PROGRAM
CORPORATE SOCIAL KESPONSIBILITY

4.1 PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

tserbagai bentuk program-program sosial yang dapat dilakukan oleh
p erus ah aan-perusahaan untuk masy ar akal s ekitar perus ahaan diantaranya

Jengan melakukan kegiatan:

';. Charity (Perbuatan Amal)

Selama ini konsep Corporate Social Responsibilrl/ (CSR) seringkali
disalah artikan dengan dengan charity dan philantropy. Charity ataupun

thilcmtropy merupakan kegiatan kedermawaan atau perbuatan amal yang

sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai kewajiban dalam

melaksanakan kegiatan CSR. Idealnya pelaksanaan program CSR ini
.rdaiah kegiatan sosial perusahaan untuk masyarakat. Kegiatan charity
maupun philantropy dianggap tidak efektif untuk mensejahterakan

masyarakat yang menerima namun hanya memberikan rasa senang sesaat

bagi penerimanya. Program Charity merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada seseorang

atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini biasanya

dalam bentuk kegiatan kedermawanan atau amal.
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Pendekatan kegiatan sosial perusahaan yang berdasarkan motivasi

chari\,dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc,

partial, dan tidak melembaga. Namun untuk program charity padatataran

ini hanya sekadar do good dan to look good;berbuat baik agar terlihat baik.

Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori "perusahaan

impresif', yang leb-ih mementingkan "tebar pesona" (rromosi) ketimbang

"tebar karya" (pemberdayaan) (Suharto, 2008).
i

Program charity adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh

perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau

masyarakat yang membutuhkan. Biasanya yang mendapatkan kegiatan

sosial ini adalah kelompok atau masyarakat yang hidup berdekatan dengan

operasional perusahaan dan sangat susah untuk dibagikan secara merata.

Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan kedermawanan, tanpa

harus melakukan survei terlebih dahulu ke masyarakat sebagai penerima

program.

Seba-eai contoh dengan melaksanakan kegiatan pembagian sembako,

memberikan uang tunai, pengobatan gratis, melaksanakan kegiatan-kegiatan

sosial lainnya. Kegiatan ini bisa dilakukan secara langsung olehperusahaan

kepada masyarakatnya dan bisa juga melakukan melalui pendamping

program kegiatan maupun kerjasama pada kelompok tertentu. Melalui

program yang sifat charity ini bertujuan untuk menciptakan suatu itikad

baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan

reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan karena dampak

dari kegiatan ini secara langsung dirasakan oleh si penerimanya. Kegiatan

yang bersifat "charif", seperti diatas ternyata dampaknya terhadap

masyarakat hanyalah "menyelesaikan masalah sesaat" hampir tidak ada

dampak jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

sebagai penerimanya. Namun jika dilakukan progfam selain charifv selain

biayanya jauh lebih mahal, dampak jangka panjang yang dirasakan oleh

si penerimanya, nam-un tidak optimal untuk membentuk citra dan reputasi

yang baik bagi perusahaan.

*rbagai Bentuk Program Corporate Soc
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Serbagai Bentuk Progrom Corporate Social Responsibitity

Program cltaritv bertujuan untuk membantu masyarakat daiam
:.1'ngatasi nrasalah yang mendesak, ibarat dari program ckari4, ini
:.emberi ikan atau mernberi kail. Melalui program charit.v ini dapat
::enciptakan ketergantungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan

-,sial yang diiakukan oleh perusahaan, sehingga jika dilakukan secara
:.rus menerus program cltarity ini dapat mengakibatkan kemalasin bagi
*rasyarakat. Namun sisi positif dari program cltarity adalah sangat baik
E:ruk meningkatkan citra dan reputasi positif bagiperusahaan.

Pelaksanaan char"ity, dalam melakukan kegiatan amar ada berbagai
:acam jenisnya diantaranya:

. Corporate philanthr-opy: pemberian sumbangan sebagai kegiatan
amal (chariry,) seringkali dalam bentuk hibah tunai, donasi danl
atau dalam bentuk barang, inisiatif ini merupakan inisiatif paling
tradisional diantara inisiatif-inisiatif lain (Kotler dan Lee, 2005) dan di
era 1980 an konsep ini berkembang kearah pemberdayaan masyarakat
(Community development) semisal pengembangan kerjasama,
memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar dan sebagainya
(Wibisono,2007)

o Cause promotions: Pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk
barang dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan
kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial atau dalam
rangka rekruitmen sukarelawan. Sebagai contoh the body shop
mempromosikan larangan penggunaan hewan untuk uji coba kosmetik.

' Cattse-related marketing: komitmen perusahaan untuk mendonasikan
sejumlah presentase tertentu dari pendapatan untuk hal tertentu yang
terkait dengan penjualan produk

. C orporate s o c ial marketing y aituupayaperusahaan memberi dukungan
pada pembangunan danlatau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan
untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki
kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan Iain-lain.

. CommuniQ volunteering, dukungan dan dorongan perusahaan pada
para karyawan, mitra pemasaran danlatau anggota franchise tntuk

37



38 Corporate Social Responsibility

menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk

membantu kegiatan organisasi teftentu.

o Social Responsible business practice yaitu pengadopsian dan

pelaksanaan praktek-praktek bisnis dan investasi yang memberikan

dukunganpadapermasalahansosialuntukmeningkatkankesejahteraan

masyarakat.dan untuk melindungi lingkungan' Perusahaan dapat

melakukanny,a sendiri atau bermitra dengan organisasi lain seperti

yang dilakukan oleh starbuck untuk mendukung para petani kopi

meminimalkan dampak lingkungan yang berasal dari pola kerja yang

mereka lakukan (Kotler dan Lee, 2005).

ContohKasusKegiatanCharityyangdilakukanolehPertamina
Refinery Unit VI Balongan

Pertamina Balongan tepatnya terletak di Kecamatan Balongan, yang

rrerupakan Kecamatan r.ang luas wilayahnya terkecil di Kabupaten

Indramavu dengan luas u,ilayah i.534 hektar. Kilang Balongan meliputi

16 desa di rvilayah Kecamatan Balongan, Indramayu dan Juntinyuat, dan

terbagi atas tiga ring pembinaan PT Pertamina Refinery unit vI Balongan,

yaitu: Desa Balongan, Majakerta, Sukaurip tetmasuk dalam ring satu'

Desa Tegalurung, Limbangan, Rawadalem, Sukareja, Tinurnpuk' Singaraj a

termasuk dalam ring dua. Desa Lombang, Sudimampir, Tegalsembadra'

Sudimampir Kidul, Gelar Mandala, Pondoh, dan Sambimaya termasuk

dalam ring tiga.

Pertamina Balongan juga melakukan program CSR yang bersifat

chariy,untuk masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan' Program

charity ini juga dilakukan oleh Pertamina Balongan karena pelusahaan

juga mengganggap kegiatan ini adalah penting untuk menciptakan citra

dan reputasi positif perusahaan dimata masyarakat' Program chariQ yang

dilakukan oleh Pertamina Balongan biasanya lebih difokuskan untuk

masyarakatyangtinggaldiwilayahringsatudariKilangBalongan.Hal
ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di wilayah ring satu merupakan
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Berbagai Bentuk program Corporote Social Responsibitity

masyarakat yang lebih sering dan lebih banyak menerima dampak negatif
dari operasional perusahaan. Bukan berarti wirayah ring dua dan ring tiga
ridak pernah menerima dari program charity, namun intensitasnya lebih
sedikit dikarenakan pertimbangan wilayah tempat tinggar mereka yang
iebih jauh dari kilang Balongan.

Berbagai kegiatan sosiar yang sering dilakukan oreh pertamina
Balongan untuk masyarakat sekitar seperti: merakukan pembagian
-lembako, pemberian santunan kepada orang tua jo*rpo dan anak yatim,
rnemberikan tunjangan bagi guru dan staf pengajar, melaksanakan donor
darah, membagikan susu cair secara rutin, melaksanakan pengobatan
secara rutin setiap sebulan sekali, melakukan sunatan massal, bantuan paket
makanan bergizi bagi masyarakat yang kurang mampu dan sosialisasi yang
n:erupakan berbagai program charity atau perbuatan amar yang sering
,lilakukan oleh Pertamina Balongan.

Namun kegiatan diatas dilakukan tanpa harus melakukan survei
terlebih dahulu kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara
spontan. Karena program charity yang dilakukan tanpa harus memikirkan
i:ranfaat jangka panjang bagi si penerimanya. Tujuan dari dilakukannya
iregiatan charitl, adalah memberikan barang dan kegiatan yang secara
Iangsung dampak dapat dirasakan oleh masyarakat, namun kegiatan
tersebut dampaknya bersifat jangka pendek, karena tidak mampu
meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup masy arakat,
namun melalui kegiatan ini dapat menciptakan image dan reputasi positif
;nasyarakat kepada PT Pertamina Balongan. Namun sekarang ini pertamina
Balongan kurang menyukai kegiatan yang berbentuk charity ini karena
dengan seringnya dilakukan program charity oleh perusahaan membuat
masyarakat menjadi tergantung dengan perusahaan.

-'. Commttnity Developmenr (pembangunan Masyarakat)

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai
pendekatan charity seperti yang dijelaskan diatas, karena tidak marnpu
meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal, hanya untuk
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memberikan kesenangan sesaat bagi yang menerimanya. Berkembangnya

konsep contntunity developrnent yaflg berbasis nilai-nilai pemberdayaan,

partisipasi, dan kemandirian dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi

nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlepas dari masih kurangnya

pemahaman terhadap konsep communiQ developmenl itu sendiri, tidak

dapat dipungkiri pahwa connnunity developmenl merupakan salah satu

metode yang tepat untuk menjawab isu dan masalah-masalah sosial di

Indonesia pada saal ini maupun masa yang akan datang'

Pendekatan community developmenr semakin banyak diterapkan

karena lebih mendekati k ofisep empowerment dan sustainable development '

Prinsip-prinsip good corporote goventanc€, sepertifairness, transparency,

accountability, dan responsibiliry kemudian menjadi pijakan untuk

mengukur keberhasilan program CSR.

Dalam rangka menciptakan good corporate social responsibility

perusahaan harus memadukan empat prinsip good corparate governance,

l.alini:

1. Fairness.

2. Transparency.

3. Accountability.

4. Responsibility secaraharmonis.

Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan shareho lders

dan stakeholders. Karenanya, corporate social responsibiliQ tidak hanya

fokus pada hasil yang ingin dicapai melakinkan juga pada proses untuk

mencapai hasil tersebut. Lima langkah dibawah ini bisa dijadikan panduan

dalam merumuskan program CSR, yaitu:

t. Engagemenl, Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin

komunikasi dan relasi yang baik.

2. Assessment, Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang

akan dijadikan dasar dalam merumuskan program.

3. Plant of action, Merumuskan rencana aksi. Prograrn yang akan

ditetapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat.

krbagoi Bentuk Program Corporote 9
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: .lctiort and Facilitation, Menerapkan program yang telah disepakati
bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau
organisasi lokal.

: Evaluation and krmination or Reforutation, Menilai sejauhmana
keberhasilan pelaksanaan progmm cSR dilapangan (Syafriz al,20.12).

., Program cSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam,
:rrsanya program cSR tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari ma-
:'.,rrikat setempat berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangu-
-:n fasilitas-fasilitas pendidikan dan agama, fasilitas kesehatan, pembe-
-:n pinjaman modal bagi UKM dan masyarakat, budidaya lele, ayam dan
::x. pemberian beasiswa, penyuluhan kesehatan dan HIV/AIDS, sosialisa-
. terhadap informasi-informasi yang dianggap berguna untuk masy arakat
:rutama yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat, penguatan

!..arifan lokal, dan lain sebagainya. corporate social Responsibility pada
::taran ini tidak sekadar do good dan to look good, melainkan ptila to make
: iod, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan bagi ma-
i,. arakat sebagai penerima kegiatan ini.

Program community developme,/ bertujuan untuk pemberdayaan
::n kemajuan masyarakat, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat

=dalah jangka panjang. Kemajuan pada setiap aspek kehidupan masyara-
.:at, baik dibidang ekonomi, sosial budaya maupun aspek kehidupan lain
s :h ingga tercapai kesej ahteraan, melalui pemban gunan kehidupan manusia
sr'bagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengem-
rangkan pandangan yang progresif, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan
komunitas dan kerja sama.

Ada perbedaan antara kegiatan yang bersifat charity dengan
:ommunity developmenl terlihat dari ciri-ciri yang terbentuk untuk ciri-ciri
d,ari corumunifii development antara lain:
l. Mempunyai tujuan kegiatan yang jelas dan hasil yang dicapai juga

harus jelas dari kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang bersifat
community developmenr bertujuan untuk jangka panjang dan dampak
yang dirasakan tidak secara langsung.
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2. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir dan dilakukan secara

berkesinambungan. Tidak hanya satu kali namun terus berlanjut

sampai tujuan dari kegiatan tersebut tercapai.

3. Kegiatan yang dilakukan harus terencana, berlanjut sefta harus sesuai

dengan kebutuhan dan sumber daya setempat, maka dari itu perlu

dilakukan pra survei terhadap kebutuhan masyarakat terlebih dahulu

sebelum kegihtan dilaksanakan.

4. Ada tindakanibersama dan keterpaduan dari berbagai aspek terkait

untuk medukung kegiatan ini berjalan dengan baik.

5. Ada perubahan sikap dan pengetahuan pada masyarakat sasaran

selama tahaptahap pengembangan berlangsung.

6. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam empat

tahapan yaitu: partisipasi dalam tahap merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan, memanfaatkan kegiatan dan mengevaluasi

kegiatan.

7. Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat pedesaan,

khususn,va masyarakat lapisan bawah yang memang menjadi fokus

utama kegiatan ini dilaksanakan.

8. Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada

awalnya memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah, organisasi

sukarela non pemerintah juga harus dimanfaatkan untuk mendukung

kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dukungan semua pihak

untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Beberapa pendekatan community development yang sering dilaku-

kan oleh perusahaan-perusahaan antara lain:

1. Pendekatan yang yang memandang masyarakat sebagai obyek.

Masyarakat yang menjadi sasaran dipandang sebagai "benda mati",

tanpa perlu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, pelatihan,

dan pengajaran.

2. Pedekatan yang dilakukan dengan memberikan rangsangan dan

motivasi. Dilakukan dengan memberikan rangsangan dan motivasi

kepada masyarakat yang dijadikan sasaran untuk memikirkan masalah

Serbogai Bentuk Program Corporate I
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utama yang dihadapi masyarakat dan diberikan kesempatan untuk
memikirkan dan menemukan cara pemecahan yang terbaik untuk
masalah yang dihadapi.

-1. Pendekatan kombinasi. pada hal-hal tertentu masyarakat yang
menjadi sasaran program diperlakukan sebagai obyek, tetapi pada hal
yang lain mereka dipandang sebagai subyek tergantung dari berbagai* pertimbangan masak yang dilakukan.

{.2 PELAKU COMMUNITY DEVELOPMENT (PENGEMBANGAN
MASYARAKAT)

Kegiatan pengembangan masyarakat pada dasarnya melibatkan banyak
pihak. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan
nasyarakat adalah:

i. Pemerintah, merupakan pihak yang paring bertanggung jawab daram
upaya mensejahterakan masyarakatnya. oleh karena itu, pemerintah
memiliki porsi yang paling besar dalam pengembangan masyarakat.
Secara tidak langsung pemerintah telah melakukan kegiatan
pengembangan masyarakat melalui penyelenggaraan program_
program pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. selian
itu, pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan yang dimandatkan
oleh warganya, membuat berbagai regulasi yang ditujukan kepada
terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Rubin dan Rubin
(1992) mengidentifikasikan 10 (sepuluh) fungsi pemerintah dalam
kaitannya dengan pengembangan masyarakat, yaitu:
r Mendesain program pembangunan.
o Pendanaan program dan pengalokasian sumber-sumber.
o Penyediaan pelayanan langsung unfuk warga masyarakat.
o Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana.
o Mengawasi kegiatan yang dipercayakan kepada pihak lain

(swasta).

o Menciptakan hukum dan melakukan penguatan hukum.
o Menyelenggarakanregulasi.
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r Meiakukan negosiasi dan persuasi kepada pihak lain'

r Melakukan adjudikasi dan mediasi.

o Membuat perencanaan.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah banyak melakukan

kerjasama dengan lembaga lain atau pun menuntut lembaga lain untuk

menyelenggarakan pengembangan masyarakat.

Organisasi, lang terlibat dalam pengembangan masyarakat adalah

organisasi yahg turut menyelenggarakan pengembangan masyarakat

atau menjadi pelaksana pengembangan masyarakat. organisasi ini

dapat pula yang menyediakan dana untuk kegiatan pengembangan

masyarakat. Sebagaian besar organisasi pada umumnya bersentuhan

iangsung dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pengembangan

masl'arakat. terlebih lagi setelah pemerintah memberikan porsi yang

le:ih be:ar kepada Lembaga Su'adaya Masyarakat (LSM) untuk

rurut meiaksanalian kegiaatn pengembangan masyarakat' Namun

demikian. trdak se lal u organ i sasi yan g menyelenggarakar/melakukan

pengembangan masyarakat adalah organisasi masyarakat, namun

pemerintahpun memiliki organisasi yang sengaja dibentuk untuk turut

melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.

Masyarakat, Dalarn pendekatan pengembangan masyarakat,

masyarakat sebagai sasaran meliliki kedudukan yang sangat strategis.

Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya

akan menerima hasil kegiatan pengembangan masyarakat, melainkan

sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut.

Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu people-

centered development. Masyarakat bersarna-sama dengan pelaksana

perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan

kegiatan pengembangan masyarakat.

Pelaksana/Agen Perubahan, pada umumnya memiliki kesadaran yang

cukup tinggi dan kepedulian yang sangat besarterhadap pengembangan

masyarakat. Istilah pelaksana/agen perubahan lebih sering digantikan

dengan community organizer atau CD worker.

Berbagai Bentuk Program Corporate
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?eran pendamping sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pendukung
.erak usaha masyarakat. Kesalahan dalam memberikan informasi kepada
rasyarakat akan menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan.
Proses penyelenggaraan peran pendamping dapat berjalan dengan baik
:.rn benar apabila didukung dengan tenaga pendamping yang prof'esional,
r.r'lembagaan pendamping yang handal, rnateri yang terus-menerus men-
:rlir, sistem penyelenggaraan yang benar serta metode program yang te-
::"t. Dengan demikian peran pendamping sangat penting artinya dalam
::emberikan informasi kepada individu, sehingga individu memiliki ke-
:rarrpuan untuk menolong dirinya sendiri dalam memperbaiki kesejahter-
::n hidup masyarakat dan keluarganya.

Target Group Program Community Development (pengembangan
\lasyarakat)

(elompok sasaran (.target group) program communie development
:ibidang usaha migas (Hadi, 2007):

i. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah eksplorasi migas.
l. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah eksploitasi migas.

-:. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah pengelolahan migas.
l. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah pengangkutan migas.
:. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah penyimpanan migas.
i. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah niaga migas.

Ruan g Lin gk:up C o mmunity D evelopment (P engembangan Masyarakat)

\lenurut Budimanta (2003), menyatakan bahwa ruang lingkup program
:ontmttniSt clevelopmenl usaha migas dapat dikelompokkan dalam tiga
bidang, yaitu:

l. Community Services,Pelayanankorporatuntukmemenuhi kepentingan
masyarakat ataupun kepentingan umum (misalnya: sarana jalan,

sekolah, kesehatan, ibadah, kelestarian lingkungan).
l. Commmity Empowering,Program-program comrnunity development

yang rnemberikan akses yang lebih luas kepada komuniti untuk
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menunjang kemandiriannya, seperti: peningkatan kapasitas usaha

masyarakat yang berbasis sumber daya alam setempat'

3. Commtmity Relation, Kegiatan yang terkait dengan pengembangan

kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak

yang terkait.

Prinsip-pri nsip Co m m unity D ev elopm ent (P engemtrangan Masyarakat)

Menurutlfe(1995}ada22(duapuluhdua)prinsipdalampengembangan
masyarakat, beberapa prinsip yang mendasar yaitu:

t. Integrated Detelopmert| Kegiatan pengembangan masyarakat harus

tnerupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat

mencakupberbagaiaspekkehidupanmanusia,yaitusosial,ekonomi,
polirik. budaya, lin-skungan, dan spiritual' Dengan kata lain' ketika

i.egr::an peneembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek'

n:eir kesiatsn rersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan

keterkaitan dengan aspek lainn.va.

2. Human Riglrr, Kegiatan pen-eembangan harus dapat menjamin adanya

pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan

baik.

3. Sustainabilifi, Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperha-

tikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bah-

an yang non-renewable harus diminimalisir. Hasil kegiatan pengem-

bangan masyarakat pun tidak menimbulakn dampak buruk bagi

lingkungan hidup manusia. Sustainability ini mengandung pengertian

pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan

sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari kegiatan

yang direncanakan.

4. Empowermenr, Pemberdayaan merupakan tujuan dari pengembangan

masyarakat. Pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-

sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga

masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan

masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidpan masyarakat

dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya
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menghilangkan berbagai hambatan yang akan mengharangi perkem-
bangan masyarakat. Har ini juga berarti bahwa p"rg"*bingun .rru-
syarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan
dirinya, sehingga keghiatan pengembangan masyaakat dapat berkelan-
jutan.

sclf-reliancc, Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin
memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oreh masyarakat
daripada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun .umbe,
yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja.
Organic Developntent, Kegiatan pengembangur,r"-pukun p.o.",
yang kompleks dan dinamis. Selain itu, masyarakat sendiri *.-irnyui
sifat organis. oleh karena itu, untuk bisa berkembang membuiuhkan
Iingkungan dan kondisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang
unik. Untuk itu percapatan perkembangan masyarakat hanya bisa
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, daram pengertian ditentukan
oleh kondisi dan situasi pada masyarakat.
Tlte Integrig of proces,l pengembangan masyarakat tidak hanya
mementingkan hasil, namun juga prosesnya itu sendiri. proses di
dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak,
berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintesrasi
dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar.
Co-operatioz, Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struk_
tur yang kooperatif, mengingat proses pengembangan masyarakat
diiakukan untuk dalam'kondisi yang harmonis dan tanpa kekerasan.
Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan, karena dalam prosesnya
terjadi saling melengkapi dan saling belajar.
P a r t i c ip a t i oru, P engemban gan masy ar akat s edapat mungki n memaksi -
malkan partisipasi masyarakat, clengan tujuan agar setiap orang dapat
terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. partisipasi
ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Arti-
nya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-
beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya_upaya yang
dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. 

-
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Proses Community Developmenl (Pengembangan Masyarakat)

Sesuai dengan prinsip dasar yang digunakan dan menjadi gagasan inti

commttnit,v developntenr yaitu partisipasi masyarakat' maka setiap langkah

dalam proses commtrnity developmenl haruslah dilakukan oleh warga

masyarakatitusendiridenganbantuankeairliandanteknisdarisistem
pelaksana dan sistem kegiatan.

t. Assessn'tent, Assessment merupakan langkah terpenting dari seiuruh

proses locatity development, katena hasil assessment tnt' akan me-

nentukan ketepatan serta efektivitas program locality development ilrt

sendiri. As s e s s m entmenc akup n e e d s a s s e s s nt ent, identifi kasi masalah,

analisis masalah, dan resottrces a\sessntent' Asesmenl mencakup ti-

dak hanya masalah klien, melainkan juga sumber-sumber' kekuatan-

kekuatan. motivasi, kolnponen-komponen fungsional' dan faktor-

f aktor r ans posrtif lainnl'a yang dapat digunakan untuk mengatasi

\isuirlf,n-kesulitan klien. dalarn meningkatkan keberfungsian, dan

,l,a:am i'-rcndukung pertumbuhan. Para stakeholder yang akan terlibat

dalam proses neatntenr harus dapat diidentifikasi agar dapat diopti-

malkan kontribusinya unfuk pengembangan masyarakat'

Plan of Treatntent, Planning' merupakan organized Jbresight' Plan ol'

Treatment merupakan sebuah proses insight dalam mengidentifikasi'

memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-

sumber yang dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah dan

atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan (program dan

proyek). Dalam tahap ini pata stakeholder yang sudah diidentifikasi

ditempatkan pada peran dan fungsi yang sesuai dengan struktur

pelaksana pengembangan masyarakat' Kejelasan peran fungsi tersebut

akan menjadi sinergi yang besar bagi penyelen ggaraanpengembangan

masyarakat dalam proses treatment. Setidaknya ada empat pihak yang

terlibat dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

a. Perusahaan.

b. Pemerintah, baik lokal maupun nasional dan regional'

1
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c. Lembaga mitra, yang ikut dilibatkan karena memiliki sumber
yang d,apat bersinergi dalarn kegiatan.

d' Masyarakat , yang terdiri da, locar reader dan warga masyarakat.

3' Treatntent, Tahap ini merupakan implementasi dari strategi tocatity
developmenl, monitoring, dan evaruasi. Dalam tahap impiementasi,
maka perlu diperhitungkan situasi actual yang akan menentukan
tindakan yang perlu dilakukan. Monitoring memberikan dua manfaat
utama, yaitu:

a. Memberikan informasi untukpegangan sementara program masih
sedang berlangsung.

b. Memberikan informasi bagi evaruasi berkala. Evaluasi ditujukan
baik kepada pelaksanaan program (proses dan hasil), maupun
kepada kerjasama di antara semua pelaku.

4' krminasi, Terminasi merupakan langkah penghentian sementara
(sekuensi) kegiatan localiq, clevelopment: yang mungkin kelak
ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya. iatu tahap
antara yang harsu disadari betur oleh peraksana perubahan pada
saat melakukan terminasi adalah tahap stabilisasi. Tahap an antara
ini penting dilakukan karena pada saat merakukan intervensi daram
masyarakat terjadi berbagai perubahan daram struktur masyarakat
yang dapat mempengaruhi sistem nilai daram masyarakat. pada tahap
stabilisasi ini harus dipastikan bahwa perubahan yang terjadi daram
masyarakat dapat diterima oleh seruruh lapisan masyarakat sehingga
menjadi tatatan yang dapat mendukung perkembangan masyarakat
selanjutnya.

5' Tindak Lanjut, Tahap tindak lanjut berisi penyelenggaraan kegiatan
dalam masyarakat dengan berdasarkan kepada kondisi masyarakat
yang baru dengan segala kesiapan untuk berkembang lebih ranjut. pada
tahap ini yang lebih banyak dilakukan adalah dengan memberikan
stimulan-stimulan yang akan segera ditindaklanjuti oleh masyarakat
secara independen.
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Contoh Kasus Pada PT Pertamina Refinery Unit VI Balongan

Dalam proses community clevelopmenf, pemenuhan prasyarat untuk

berpartisipasi harus diupayakan oleh pelaksana perubahan. Masyarakat

harus diberi kekuatan dan lingkungan yang kondusif untuk dapat

berpartisipasi. Hal ini dilakukan melalui pengkondisian secala simultan

sebagai rangkaian,dari proses community developmenf' Bagaimana pun

juga, kemungkinan untuk berpartisipasi sudah ada dan dimiliki oleh

masyarakat. semua bentuk masyarakat memiliki kearifan lokal yang

sudah tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal

merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai

pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Perhatian terhadap

adanya kearifan lokal rnasyarakat seringkali luput sebagai akibat dari

adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari semua pihak yang terlibat

dalam proses contntrnih'clet,eloprnenl. Implikasinya adalah kearifan lokai

masr-arakat terkikis oleh nilai-nilai baru yang kurang menguntungkan dan

cecare tidak disadari terinternalisasi dalam masyarakat'

Tujuan Pertamina melakukan kegiatan yang bersifat communitl'

tletelopntenr adalah untuk memberdayakan masyarakat Balongan yang

tinggal di ring satu, dua dan tiga dari Kilang Balongan di bidang ekonomi,

sos ial dan pengelolaan lingkun gan hidup. Ke giatan c ommun i Q d ev e I op men t

ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat membentuk masyarakat

yang berdaya dan mandiri.

Hakekat dari community development adalah menciptakan

kondisi yang menguntungkan untuk kemajuan kehidupan masyarakat

dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu kondisi yang memungkinkan

terciptanya partisipasi dan peran yang aktif dari masyarakat dan adanya

kepercayaan penuh pada masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan

yang diselenggarakan oleh Pertamina Balongan. Keberadaan perusahaan

ditengah-tengah lingkungan masyarakat sering dianggap sebagai penyebab

dari kerusakan bagi lingkungan tempat tinggal masyarakat, diantaranya

dapat menimbulkan polusi yang berbahaya bagi kesehatan, pengeksploitasi

sumber daya alam dan manusia serta hanya memberikan keuntungan bagi

Berbagai Bentuk program Corporate :
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pihak perusahaan. pelibatan masyarakat daram berbagai program cSR
Pertamina Balongan tidak rebih dari sekedar mencari simpati tanpa ada
proses pengembangan berkelanjutan bagi masyarakat.

Padahal konsep cSR bukan hanyatentang kegiatan amar dan sosial
namun juga mencakup tanggung jawab terhadap setiap unsur yang terribat
dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan benar-benar menjalankan
tanggung jawab sosial bagi rnasyarakat, mereka tidak hanya melaksanakan
kegiatan amal namun juga memberikan berbagai program comruu,ity
development bagi masyarakat sekitar. Kegiatan charity tetap harus
dilaksanakan pada saat-saat tertentu namun kegiatan charityhanya bersifat
jangka pendek dan bertujuan untuk rnemirihkan citra perusahaan, berbeda
dengan community deverop ntent yangdapat menciptakan masyarakat yang
berkualitas dan berdaya melarui proses pengembangan berkelanjutan.

Program c, orn munie deve I op ntenr seperti mempersiapkan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat dengan upah yang terah ditetapakan serta
memberikan kesej ahteraan bagi pekerjanya, memperhatikan lingkungan
masyarakat sekitar Kilang Baiongan beroperasi seperti memperhatikan
akses jalan raya menuju perusahan dan jaran menuju tempat tinggal
masyarakat, memperhatikan penghij aua* disekitar perusahaan dan tempat
tinggal sehingga bukan hanya pe.rsahaan saja yang merasakan kemajuan
dan berkembang namun juga masyarakat sekitar lingkungan Kilang
Balongan. Untuk dapat memantau program cSR yang dilakukan oleh
perusahaan tidak hanya merihat dari satu sisi saja karena program cSR
bukan hanya konsep mengenai communiq, creveropment dan charity, tetapi
program CSR juga merupakan bagaimana perusahaan_perusahaan yang
beroperasi di Indonesia masih banyak yang hanya melaksanakan program
cSR terpisah-pisah, maksudnya yaitu perusahaan yang meraksanakan
program cSR hanya dengan melakukan kegiatan amar (charir)) saja atau
hanya comntunilt development saja.

Dan kita pun sebagai masyarakat dan konsumen sering beranggapan
bahwa apa yang terah perusahaan rakukan seperti kegiatan amal serta
kegiatan sosial lainnya tersebut telah menunjukkan tanggung jawab
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sosialnya, padahal penilaian perusahaan menjalankan program CSR atau

tidak ditentukan oleh standar dimana standarnya adalah masyarakat lokal

menjadi berdaya, berkualitas, rnandiri dan siap saing' tidak bergantung

hidup pada perusahaan namun dapat menjadi rekan bisnis perusahaan

maupun menjadi bagian dari internal perusahaan (karyawan perusahaan)'

Program anmmunity development yang diterapkan sebenamya

lebihmendekatilonsepempowermentdansttstainabledevelopnlellt.
Prinsip-prin sip good corporate governance' sepertifairness' trotxsparency'

a c ao u n t a b i I iQ dan re s p onb i I i tykemudian menj adi pij akan untuk men gukur

keberhasilanprogramCSRyangdilakukanolehPertaminaBalongan.
Program CSR yang dilakukan saat ini mulai beragam disesuaikan oleh

kebutuhan dari masyarakat setempat berdasarkan need assesment'

Kegiatanyangdilakukanmulaidaripembangunanfasilitaspendidikan,
olah raga, agama dan kesehatan bagi masyarakat sekitar Pertamina'

pemberian pinjaman modal bagi UKM, pelatihan untuk ternak ayam' itik

dan lele bagi masyarakat, pemberian beasiswa' memberikan penluluhan

danpelatihanberbagaikegiatan-kegiatanyangdibutuhkanmasyarakat
setempat, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan

sosial berbasis masyarakat memperbaiki jalan raya yang menjadi akses

bagi masyarakat dan lain sebagainya' Program CSR pada tataran ini

tidaksekadardogooddantolookgood,melainkanpularomakegood'
menciptakankebaikanataumeningkatkankesejahteraanbagimasyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan community developmenl' Pertamina

melakukan survei kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, sehingga

kegiatanyangdilakukanberdasarkankebutuhanmayoritasdarimasyarakat

setempat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima manfaat

darisetiapprogramCsRyangdilakukanolehPertaminaBalongankepada
masyarakat. Keuntungan perusahaan tidakhanya dirasakan oleh perusahaan

dan internal perusahaan namun masyarakat lokal juga merasakan manfaat

dari keberadaan Perusahaan'

PAKTISIPASI

5.1 PEHAMANAN TENTANC

Pada bagian terdahulu selalu dr

tommunity developmenr tidak b

oartisipasi dan peran aktif dari
Partisipasi masyarakat sering kal i
ialam masyarakat. Keberhasilan ;

-.leh peran serta dan partisipa
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rembangunan bisa diukur dari ad.

Bryant dan White Odara
:racam yaitu:

l. Partisipasi antar sesama ..x.a

dinamakan partisipasi "horizr
:. Partisipasi oleh bawahan dan i

masyarakat dengan pemenn
"vertikal".
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PARTISIPASI DAN I{EARIEAN I,OKAL

5.1 PEHAMANAN TENTANG PARTISIPASI

Pada bagian terdahulu selalu dinyatakan berulang-ulang bahwa proses
commttnity developmenl tidak bisa terlepas dari adanya pelibatan dan
partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam setiap langkahnya.
Partisipasi masyarakat sering kali dikaitkan dengan kegiatan pembangunan
dalam masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan
.'rleh peran serta dan partisipasi masyarakat. partisipasi merupakan
reran serta individu atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan.
Pembangunan ifu sendiri adalah partisipasi. Indikator keberhasilan
pembangunan bisa diukur dari ada tidaknya partisipasi masyarakat.

Bryant dan white Q'(dara, 1990) membagi partisipasi atas dua
nacam yaitu:

l. Partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan,
dinamakan partisipasi "horizontal',.

:. Partisipasi oleh bawahan dan atasan antara klien dan patron atau antara
masyarakat dengan pemerintah diberi nama partisipasi partisipasi
"vertikal".
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Pada sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti

pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagaimana dikenal

sebagaipartisipasidalamprosespolitik.Keterlibatandalamkegiatan
p.."r.unuun dan pelaksanaan pembangunan disebut parlisipasi dalam

proses administrasi.

Slamet(2003)mendefinisikanpartisipasisebagaiketerlibatanaktif

dan bermakna dari penduduk pada tingkatan yang berbeda:

1. Dalam proses pembentukkan keputusan untuk menentukan tujuan dan

pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut'

2. Pelaksanaan program secara sukarela'

3. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program'

Menurut Asngari (2008) berdasarkan area-area pembangunan maka

partisipasi dapat dikelompokkan dalam dua pilihan yaitu:

1. Partisipasi sebagai alat. dimasukkan untuk menciptakan teknik

ataumetodauntukmengimpiementasikanpartisipasidalampraktek
pembangunan.

2.Partisipasisebagaitujuan,dimaknaisebagaipemberdayaanmasyarakat

sesuai kemampuan mereka, untuk secara bersama mengambil bagian

dan bertanggung jawab atas pembangunan mereka sendiri'

Masih menurut Asngari (2003) juga menjelaskan makna dari

partisipasi memiliki enam makna di antaranya:

i. Partisipasi dalam pengambilan keputusan'

2. Partisipasi dalam Pengawasan'

3. Partisipasi mendapatkan manfaat dan penghargaan'

4. Partisipasi sebagai proses pemberdaya an (empow er ment)'

5. Partisipasi bermakna kerja kemitraan Qtartnership)'

6. Partisipasi akibat penga ruh stakeholder dalampengambilan keputusan'

pengawasan dan penggun aan " re s ourc e" y ang bermanfaat'

BerbedadenganpendapatMikkelsen(2001)mendefinisikan
partisipasiadalahpemantapandialogaffiaramasyarakatSetempatdengan

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan' monitoring agar supaya

Partisipasi dan Kearifan Lokol
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Pada sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti

pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagaimana dikenal

s"tuguipartisipasidalamprosespolitik.Keterlibatandalamkegiatan
p"r"r"unuun dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam

proses administrasi-

Slamet(2003)mendefinisikanpartisipasisebagaiketerlibatanaktif

dan bermakna dari penduduk pada tingkatan yang berbeda:

1. Dalam proses pembentukkan keputusan untuk menentukan tujuan dan

pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut'

2. Pelaksanaan program secara sukarela'

3. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program'

M enurut Asngari (2 00 8 ) b erdasarkan ar ea- ar ea pemb an gun an maka

partisipasi dapat dikelompokkan dalam dua pilihan yaitu:

1. Partisipasi sebagai alat, dimasukkan untuk menciptakan teknik

ataumetodauntukmengimplementasikanpartisipasidalampraktek
pembangunan.

2.Partisipasisebagaitujuan,dimaknaisebagaipemberdayaanmasyarakat

sesuai kemampuan mereka, untuk secara bersama mengambil bagian

dan bertanggung jawab atas pembangunan mereka sendiri'

Masih menurut Asngari (2003) juga menjelaskan makna dari

partisipasi memiliki enam makna di attaranya:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan'

2. Partisipasi dalam Pengawasan'

3. Partisipasi mendapatkan manfaat dan penghargaan'

4. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan (empowerment)'

5. Partisipasi bermakna kerja kemitraan Qtartnership)'

6. Partisipasi akibatpengaruh stakeholder dalam pengambilan keputusan'

pengawasan dan penggun aarr " re s o urc e" y ang bermanfaat'

BerbedadenganpendapatMikkelsen(2001)mendefinisikan
partisipasiadalahpemantapandialogantaramasyarakatSetempatdengan

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan' monitoring agar supaya

Partisipasi dan Kearifan Lokol
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memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak
sosial. Merujuk pada pendapat Mikkersen (2001) definisi parrisipasi
adalah terselenggaranya dialog intens dalam tahapan pembangunan antara
stakeholder dengan petani kecil untuk mernikirkan secara konstruktif
masalah dan kebutuhan serta memutuskan hal-hal yang diperlukan untuk
mengatasi masalah dan kebutuhan tersebut melalui tindakan berdhma dan
kerjasama.

' Agar partisipasi bisa tumbuh, menurut Slamet (2003) paling tidak
ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

l. Adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam
pembangunan.

2. Adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu.
3. Adanya kemauan untuk berpartisipasi.

Menurut Sastropoetro (198s) menyebutkan ada beberapa unsur dari
partisipasi, sebagai berikut:

1. Kepercayaan diri masyarakat.
l. Adanya solidaritas dan integritas sosial dari masyarakat.
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat.
l. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki

keadaan dan membangun atas dasar kekuatan sendiri.

-i. Peranan dari pemimpin formal maupun pemimpin non formal dalam
menggerakkan masyarakat.

6. Prakarsa masyarakat atau perorangan dijadikan milik bersama.
7. Adanya kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah,

kebutuhan dan kepentingan bersama, adanya musyawarah mufakat
dan menolong diri sendiri (self hetp).

Menurut Tjokroamidjojo (1984) rnengungkapkan ada tiga hal yang
perlu diperhatikan dalam rangka partisipasi masyarakat, yaitu:

l. Masalahkepemimpinan.

2. Komunikasi.

3. Pendidikan.
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Untuk masalah kepemimpinan sangat menentukan karena dalam

pembangunan membutuhkan pemimpin yang memiliki sefta mampu

menerima gagasan pembaharuan. Selain itu juga seorang pemimpin harus

mampu berkomunikasi secara aktif dan mampu menterjemahkan proses

yang berlangsung. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat diperlukan

pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin yang infonnal

memiliki legitimitas. Komunikasi merupakan sarana yang memungkinkan

gagasan, tebi.iat an'dan rencana mencerminkan kepentingan dan aspirasi

masyarakat. Komunikasi dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai

perubahan nilai dan sikap dalam proses pembaharuan' Selain berbagi

kepercayaan budaya dan mempunyai fungsi pada masyarakat sebagai satu

kesatuan.

Koentjarani ngrat (1992) menyatakan bahwa partisipasi dalam

pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe pada prinsipnya berbeda'

yaitu:

1. Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek pembangunan

khusus.

2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam

pembangunan'

Pada tipe yang pertama masyarakat diajak, dipersuasi' diperintahkan

atau dipaksa oleh penguasa untuk berparlisipasi dan menyumbangkan

tenaga dan hartanya kepada proyek pembangunan yang khusus' biasanya

bersifat fisik. Biia masyarakat berdasarkan keyakinannya bahwa proyek

tersebut akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan

semangat dan spontanitas yang besar tanpa mengharap upah yang tinggi'

Sebaliknya jika masyarakat diperintah atau dipaksa oleh penguasa untuk

ikut menyumbangkan tenaga dan hafia maka mereka akan berpartisipasi

dengan semaxgat kerja rodi. Tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek

aktivitas bersama yang khusus, tetapi terdapat proyek pembangunan

biasanya yang tidak bersifat fisik dan memeriukan partisipasi tidak atas

perintah atau paksaan orang lain, tetapi atas dasar kemauan mereka sendiri.

Partisipasi dan Kearifan Lokol
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5.2 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
\lasyarakat tidak lagi menjadi obyek dari pembangunan tetapi menjadi
subjek aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang.. dan
menyelesaikan masalahnya. Melalui pendekatan partisipatif ini masyarakat
dapat memiliki pengaruh dan kontrol terhadap berbagai inisiatif
nenibangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang akan mempengaruhi
kehidupannya maupun lingkungannya. partisipasi sepadan dengan arti
ceran serta. ikut sefta, keterlibatan atau proses belajar bersama saling
:remahami menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh
s ej umlah anggota masyarakat.

Parlisipasi masyarakat merupakan proses yang melibatkan
masyarakat umum dal am pengamb il an keputusan, perumusan, pelaksanaan
Jan pengawasan kebijakan dalam penyeienggaraan pemerintah, pembinaan
:rasyarakat dan pembangunan. Masyarakat harus memiliki kesempatan
:sut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ad.a, mulai pemeriksaan
riial masalah, daftar pemecahan yang mungkin diambil, pemirihan satu
r..mungkinan tindakan, mengorganisasi pelaksanaan, evaluasi dalarn tahap
::laksanaan, hingga memperdebatkan mutu dari mobilisasi atau organisasi
.-bih ianjut (Goulet, 1990). Pemrakarsa partisipasi dapat berasal dari atas
renguasa atau para ahli), bawah (rnasyarakat) atau pihak ketiga dari luar.

,':ka berasal dari atas, maka biasanya disertai oleh kontrol sosial terlentu
r:as proses dan pelaku-pelaku partisipasi. Fembangunan dalam sebuah
:. Ste rr1 yang non demokratis biasanya masih rnemperbolehkan partisipasi di
:ngkat mikro (pemecahan masalah) asalkan tidak mengganggu ketentuan
::au aturan di tingkat makro. Partisipasi ideal yang sulit ditemukan
:alam tataran praktis adalah partisipasi yang dimulai dari tingkat bawah
:an berkembang ke tingkat atas menuju bidang-bidang yang semakin
:eluas dalam pembuatan keputusan. Bentuk partisipasi ideal diprakarsai,
-:t&u sekurang-kurangnya disetujui, oleh masyarakat non elit yang
:crkepentingan pada tingkat awal dalam urutan keputusan-keputusan.
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Menumbuhkan partisipasi dalam masyarakat desa pada awalnya

memang bukan pekerjaan yang mudah, karena menyangkut perubahan

sikap mental dan budaya yang mungkin sudah melembaga dalam

masyarakat bersangkutan. Menurut Ife (1995) agar masyarakat terdorong

untuk berpartisipasi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan beberapa

prasyarat (condition), di antaranya:

1. Anggota-anggota masyarakat akan berpartisipasi apabila isu atau

kegiatan yarrg &itu*urkan dianggap penting oleh mereka'

2. Kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat, oleh setiap masyarakat

dirasakan akan memberikan perbedaan yang nyata bagi perubahan

yang lebih baik.

Apapun bentuk partisipasi dari setiap anggota masyarakat harus

dihargai dan diberi nilai tinggi.

Tenedia peluang atau kesempatan bagi setiap anggota masyarakat

untuk berpatisipasi dan apapun bentuk partisipasi tersebut harus

diduliung.

5. Stnilirur dan proses kegiatan bukan merupakan sesuatu yang aslng

bagi angota-anggota masyarakat, artinya harus kompabilitas dengan

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat'

Dalamhalpendekatanpembangunan,tuntutanakanpartisipasiini

telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses

pembangunan.Masyarakattidaklagiditempatkansebagaiobyek,tetapi

ikut terlibat mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga

pertanggungjawabannya. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya

kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan

internalnya atas segala sumberdaya yang dimilikinya' Model semacam

ini sangat menekankan pentingnya pemberdayaan (empowerment) dan

inisiatif rakyat sebagai inti dari sumberdaya pembangunan. Pembangunan

meliputi segala aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu

akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan parlisipasi

dari seluruh rakyat di dalam suatu negara. Untuk menerapkan partisipasi

masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi dan Kearifon Lokol
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Pretty (1995) mengemukakan tipologi partisipasi, yaitu bagaimana
masyarakat berpartisipasi dalam program dan proyek pembangunan.
Partisipasi dapat dibagi menjadi tujuh tipe, di antaranya:

L Partisipasi pasif (passive participation), Masyarakat berpartisipasi
secara ikut-ikutan, pemberitahuan sepihak dari pengelolah proyek
tanpa mendengarkan tanggapan masyarakat.

2. Partisipasi dalam pemberian informasi Qtarticipation in information
' giving), Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab atau memberi

informasi. Masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk mempengaruhi
cara kerja.

3. Partisipasi dengan konsultasi Qtarticipatioru by consultation),
Masyarakat berpartisipasi dengan konsultasi, sedangkan agen luar
menetapkan masalah dan jalan keluarnya serta memodifikasinya.
Pengambilan keputusan oleh professional.

'+. Partisipasi untuk memperoleh inserntif material Qtarticipation .for
ruaterial incentive), Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan
sumber daya seperti tenaga kerja untuk memperoleh insentif material.

5. Partisipasi fungsional (functional participation), Masyarakat
berpartisipasi dengan pembentukan kelompok-kelompok yang
dikaitkan dengan tujuan proyek. Masyarakat tidak dilibatkan pada
tahap awal atau perencanaan, pengarahan dilakukan oleh pihak luar.

6. Partisipasi interaktif (interactive participation), Masyarakat
berpartisipasi dalam analisis bersama, membuat rencana aksi dan
pembentukan masyarakat lokal baru atau penguatan yang lain.
Masyarakat menentukan keputusan dan mempunyai tanggung jawab
dalam pemeliharaan struktur dan praktik.

l. Pengembangan diri (self ruobilization), Masyarakat berpartisipasi
dengan mengambil kebebasan inisiatif dari lembaga ekstemal untuk
mengubah sistem. Masyarakat membangun dengan hubungan lembaga
eksternal untuk sumberdaya dan bantuan teknis yang diperlukan tetapi
tetap menguasai sumberdaya yang digunakan.
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Menurut Oakkey et al., (1991) dalam Kumar 2002 mengemukakan

bahwa keuntungan utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan'

yaitu:

1. Efisiensi: partisipasi dapat menjamin penggunaaan secara

efektif sumberdaya yang tersedia. Masyarakat lokal mengambil

tanggungiawab dalam berbagai aktivitas sehingga meningkatkan

efisiensi.

2. Efektivitas: Plrtisipasi masyarakat dapat membuat proyek-proyek

lebih efektif melalui pengambilan keputusan mengenai tujuan

dan strategi, partisipasi dalam pelaksanaan sehingga memastikan

penggunaan sumber daya secara efektif'

3.Kemandirian:Melaluipartisipasiaktifmasyarakatlokaltidak
hanya dapat mengatasi mentalitas ketergantungan tetapi juga dapat

meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri dan pengawasan atas

proses pembangunan.

.+. Jaminan: Partisipasi masyarakat dapat menjadi sebuah usaha keras

sebagai jaminan atas manfaat yang diperoleh kelompok sasaran.

5. Keberlanjutan: partisipasi masyarakat dianggap sebagai sebuah

prasyarat bagi keberlanjutan kegiatan-kegiatan pembanguan'

Menurut Stephens et al., dalam Sutrisno (2000) membedakan tahap

partisipasi dalam proses pembangunan atas:

1. Partisipasi pada tahap perencanaan.

2. Partisipasi pada tahap pelaksanaan.

3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan.

4. Parlisipasi pada tahap penilaian pembangunan'

Pentingnya partisipasi ini didasarkan kepada pandangan bahwa

dengan partisipasi masyarakat maka:

1. Lebih banyak hasil kerja yang dicapai.

2. Ada nilai dasar yang berarti bagi masyarakat karena menyangkut

harga diri.

3. Pelayanan dapat diberikan dengan b iayayangmurah.Katalisator untuk

program selanjutnYa.

Portisipasi dan Keorifon Lokal
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4. Mendorong tanggung jawab.
5. Menjamin kebutuhan yang dirasakan masyarakat telah dilibatkan.
6. Pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
1. Menghimpun dan memenfaatkan berbagai pengetahuan ya-ng ada di

masyarakat perpaduan keahlian.
8. Membebaskan orang dari ketergantungan terhadap keahlian orang

lain.

" 9. Lebih menyadarkan terhadap penyebab sehingga timbul kesadaran
terhadap usaha unfuk mengatasinya.

Meskipun demikian, partisipasi bukanlah sebuah kenyataan yang
dapat terjadi begitu saja. Ada prasyarat untuk terjadinya partisipasi, yaitu:
l. Kebebasan untuk berpartisipasi, yaitu otonom.
2. Kemampuan nyata untuk berpartisipasi.
3. Kehendak untuk berpartisipasi.

Ndara (1990) menambahkan bahwa agar perbaikan kondisi dan
taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat daiam
pembangunan, yang harus dilakukan adalah:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata.
2. Dijadikan simulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong

timbulnya jawaban (respons) yang dikehendaki.
3' Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi

membangkitkan tingkahlaku (behavior) yang dikehendaki secara
berlanjut, misalnya parlisipasi horizontal.

J. Proyek pernbangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah
dikelola oleh masyarakat.

-\' organisasi dan lembaga kemasyarakatan ya,g mampu menggerakkan
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Tjokrowinoto (1987), diacu daram Hasibuan (2003),
menyatakan alasan pembenar partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
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Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan' partisipasi

merupakan akibat logis dari dalil tersebut'

Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi

untuk dapatturut serta dalam keputusan penting yang menyangkut

masyarakat.

Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informast

tentang sikap, aspirasi, kebutuhan' dan kondisi lokal yang tanpa

t"b".uduunryf akan tidak terungkap' Arus informasi ini tidak dapat

dihindari untuk berhasilnya pembangunan'

Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana

rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki'

Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan'

Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada

seluruh lapisan masYarakat.

Partisipasi menopang pembangunan'

Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi

aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia'

Partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia'

Partisipasi merupakan cara yarrg efektif membangun kemampuan

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi

kebutuhan lokal.

11. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis

individu untuk dilibatkan dalampembangunan mereka sendiri'

Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan dapat dipilah sebagai berikut:

l.Partisipasidalam/melaluikontakdenganpihaklainsebagaiawal
perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan

terhadap informasi, baik dalam arti menerima' menerima dengan

syarat, maupun dalam arti menolaknya'

3. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan'

Partisiposi don Kearifan Lokot
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4. Partisipasi daiam pelaksanaan operasional.

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil
pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan
hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembafigunan,

' tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan

" informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program

yang berasal dari luar masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi
masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan. Moelj arto ( 1 9 8 7)
mengemukakan beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat

dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan,

partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi

untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut

masyarakat.

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi
tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa

keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat

dihindari untuk berhasilnya pembangunan.

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana

rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek

pembangunan.

6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada

seluruh masyarakat.

7. Partisipasi menopangpembangunan.

8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik
aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
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9. Partisipasi merupakan cara yarrg efektif membangun kemampuan

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi

kebutuhan khas daerah.

10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis

individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Jika dalam , suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi

masyarakat, maka dapat muncul beberapa kemungkinan yang terjadi

sebagai berikut (Hetifah, 2003) :

1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan

warganya.

2. lnvestasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan

masyarakat setemPat.

3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara

optimal.

4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki

kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap.

5. Standar-standar dalam merancang peiayanan dan prasarana, tidak

tepat;

6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan

ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Menurut Slamet (Sumardjo dan Saharudin, 2003) Partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu

kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang

mendukungnya, yaitu: kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi

masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut Sahidu (1998) bahwa faktor-

faktoryang mampengaruhi tin gkat kemeuan masyarakat untuk berpartisipasi

adalah motif, harapan, needs, rev,ards dan penguasaan informasi. Faktor

yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah

pengaturan dan peiayanan, keiembagaan, struktur dan stratifikasi sosial,

budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor

yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Portisipasi dan Kearifan Lokol
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Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa

agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. Learning process (learning by doing); Proses kegiatan dengan

melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa

kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Ins tittts ional dev elopnrcnr; Melakukan kegiatan melalui pengemtibngan
" pranatasosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau

. pranata sosial masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung

sosial.

3. Participatory; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umurn

dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat

(Sahidu, 1998).

Ohama (2001), menyebutkan bahwa pendekatan partisipasi

merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat.

Pendekatan partisipasif diyakini sangat efektif dalam memberdayakan

masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai suatu metode praktis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan

masyarakat, pendekatan ini mempunyai beberapa kekuatan, yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat berkenaan dialog yang saling

menguntungkan merupakan pembentukan visi, usaha bersama yang

baru, orientasi pencapaian penanaman nilai melalui pengalaman

belajar.

2. Pembangunan organisasi berkenaan kerjasama pengambilan

keputusan secara demokratis, pelaksanaan dan evaluasi secara efektif,

pengelolaan kegiatan organisasi merupakan piranti sosial untuk

menambah pengalaman pada kerjasama.

3. Pengembangan kemampuan berkenaan penambahan dan internalisasi

pengetahuan, sikap dan keahlian unflik kemandirian pengelolaan

sumberdaya merupakan pengelolaan organisasi secara sesuai.

4. Jaringan kerja berkenaan konsolidasi jaringan organisasi bagi transaksi

sumberdaya dan pembagian pengalaman secara efektif merupakan

penguatan dasar yang umum untuk menyuarakan minat dan perhatian.
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5.3 PEMAHAMAN TENTANG KEARIFAN tOKAt

Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, et al. (2000) berakar dari sistem

pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah

kumpulan pengetahuan dan cara berfikir yang berakar dalam kebudayaan

suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama

kurun waktu yang lama. Menurut Ife (Soernarso dan Soemarno, 2005)

kearifan lokal adalah kematangan masyarakat ditingkat komunitas lokal

yang tercermin dalim sikap, perilaku dan cara pandang masyarakat yang

kondusif didalam pengembangan potensi dan sumber lokal baik material

maupun non material yang dapat dijadikan kekuatan di dalam mewujudkan

perubahan kearah yang lebih baik atau positif.

Kearifan lokal meliputi pengetahuan lokal , budaya lokal, keter-

ampilan lokal, sumber lokal dan proses sosial lokal. Berikut penjelasannya:

1 . Pengetahuan lokal, bertautan dengan data dan informasi tentangkarakter

keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk

menghadapi masalah dan kebutuhannya serta solusinya. Pengetahuan

lokal tidak subordinasi dengan pengetahuan yang berasal dari luar

(ekstemalnya), kecuali masyarakat memandang bahwa pengetahuan

yang berasal dari luar dapat memuaskan dirinya dan pengetahuan

lokal gagal membawa perubahan. Pengetahuan lokal ini dapat dilihat

sebagai inisiatif lokal dan reknologi lokal yang diterapkan oleh

masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahannya. Indentiflkasi

pengetahuan lokal sebagai dimensi kearifan lokal diperlukan untuk

memahami perbedaan tingkat pengetahuan dan indegeneous faktor,

sehingga diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh

setiap komunal. Dengan kata lain, terjadi berbagai keunikan dalam

pengetahuan lokal menghasilkan inisiasi lokal yang berbeda pula'

2. Budaya lokal, bertauatan dengan unsur-unsur kebudayaan yang

telah terpolakan dan sekaligus sebagai tradisi lokal. Budaya lokal

diperlukan untuk memaharni identitas lokal sehingga dapat diukur

keunikan dan perbedaannya dengan yang lain. Unsur budaya tersebut

meliputi antara lain sistem nilai, tradisi, bahasa, teknologi dan norma.

Portisipasi dan Kearifon Lokol
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3. Ketrampilan lokal, berkaitan dengan keahlian dan kemampuan atau
kecerdasan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan
pengetahuan yang diperoleh. Kearifan lokal meletakkan keterampilan
lokal sebagai dimensinya, karena beranggapan bawa keterampilan
yang dimiliki masyarakat setempat membawa konsekuensi terhadap
keunikan atau perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Mdsyarakat
agraris sangat berbeda dengan masyarakat industri. perbedaan ini

- karena adanya stratiflkasi yang berbeda-beda dalam penerapan

teknologi lokal yang diteapkan, interaksi antara satu dengan lainnya
yng berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian menjadikan setiap
masyarakat menjadi unik.

4. Sumber Lokal, bertautan dengan ketersediaan akses potensi dan sum-
ber lokal yang unik. Diyakini bahwa setiap masyarakat memiliki
ketersediaan sumber lokal yang berbeda. Sumber-sumber yang dise-
diakan diyakini dapat menjadi alat ukur bagi kemampuan masyarakat
untuk memebuhi kebuhrhan dasar dan melaksanakan fungsi-fungsi
utamanya. Dengan kata lain bahwa perbedaan sumber yang tersedi di
tingkat lokal menjadi dimensi yang sangat penting untuk memahami
dan mempelajari kearifan lokal.

5. Proses Sosial Lokal, beftautan dengan bagaimanakan masyarakat
tertentu menjalankan fungsi-fungsinya, sebagai tindakan sosial yang
dilakukan, tata hubungan sosal diantara mereka, alat yang digunakan
serta kontrol sosial yang dilakukan. Satu masyarakat dengan
masyarakat lainnya berbeda dalam mewujudkanproses sosial tersebut.

Kearifan lokal merupakan suatu identitas/kepribadian budaya bangsa
yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah
kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi,
1986). unsur budaya daerah berpotensi sebagai kearifan lokal karena terah
teruji kemarnpuannya untuk bertahan sampai sekarang. ciri-cirinya adalah:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar.

2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke

dalam budaya asli.
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1. Menghargai Pen"etahua: '

2. Menghargai kebudar.aa: i'

3. Menghargai sumberdar; i

4. Menghargai keteramPii:r

5. Menghargai Proses lokai'

Menghargai Pengetahu'

sebagai pihak Yang Paline n"er

diri dan iingkungann-va' At

dari masYarakat tersebut' ier

kekuatan dan kelebihann)'a' i'
Perjalanan hiduP bersama Ji
kepada anggotanYa tentang >'

Masyarakat 1oka1lah )one Ix:

dan peran commuttity deve)'-':

dari masYarakat, bukan n:'

kebutuhan mereka (Hollanc j
pengetahuan lokal ini tidak

development Yvorker karena b

1. Sosialisasi Profesional
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eksternalnYa.

2. Cara 'Pengetahuan' din

dimana Paradigma Pt'si

obiektif, ilmiah, daPat 'i
3. Kelaziman organisasi

universal di atas Pengeir

Suatu kebudaYaan loi

nilai-nilai dominan dari lua

menganggap rendah Pengal

communitY develoPntent tto

bertentangan dengan nilai'

tentang cara Yang benar mt

4. Mempunyai kemampuan mengendalikan'

5. tvtu*pu memberi arah pada perkembangan budaya'

Menurut Rahyono (2009) kearifan lokal merupakan kecerdasan

manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh

melalui pengalaman masyarakat' Artinya' kearifan lokal adalah hasil dari

masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami

olehmasyarakatyanglain.Nilai-nilaitersebutakanmelekatsangatkuat
pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah rnelalui perjalanan waktu

yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut' Maka dari itu

kearifan lokal adalah fe"ngetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur

dalam mensiasati lingkungan hidup, menladikan pengetahuan itu sebagai

bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi

ke generasi agar tetap ada dan terus berkembang'

Beberapa bentuk pengetahuan secara tradisional itu dapat muncul

lewat cerita_cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual,

aturan-aturan atau t ut ri--t rt rm yang berlaku setempat. Kearifan lokal

menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang

mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu

sebagai bagian dari t-ehiAupan mereka' Dengan cara itulah' kearifan lokai

dapai disebut sebagai jiwa dari budaya lokal'

Jenis-jenis kearifan lokal antara lain berupa tata kelola yang

berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial, nilai-

niiai adat setempat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional

yang berfungsi untuk mengatur etika dari masyarakat setempat' Tata cara

dan prosedur, yang "tt"gu"" 
bercocok tanam sesuai dengan waktunya

untuk melestarikan alam'

perhatian terhadap kearifan lokal dalam implementasi pengembangan

masyarakat akan mewujudkan adanya proses pengembangan masyarakat

yang gagasan pe.ubahannya mulai dari bawah' Ada lima hal yang terkait

dengan perubahan dari bawah' yang menunjukkan adanya perhatian

terhadaP kearifan lokal' Yaitu:
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Partisipasi dan Kearifan Lokal

1. Menghargai pengetahuan lokai.
2. Menghargai kebudayaan lokal.
3. Menghargai surnberdaya lokal.
4. Menghargai keterampilan lokal.

5. Menghargai proses lokal.

Menghargai pengetahuan lokal berarti bahwa masyarakat dipandang
'sebagai 

pihak yang paling mengetahui tentang segala sesuatu yang dalam

diri dan lingkungannya. Anggota masyarakat memiliki pengalaman

dari masyarakat tersebut, tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya,

kekuatan dan kelebihannya, serta ciri-ciri khasnya (Ife & Tesoriero, 2008).

Perjalanan hidup bersama dalam masyarakat memberikan pembelajaran

kepada anggotanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya.
Masyarakat lokallah yang memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian,

dan peran communi$, development worker adalah mendengar dan belajar
dari masyarakat, bukan mengajari masyarakat tentang masalah dan

kebutuhan mereka (Holland & Blackburn, 1998). Sikap untuk menghargai
pengetahuan lokal ini tidak selalu dapat tertanam pada diri community

development worker karena beberapa hal, yaitu:

1. Sosialisasi profesional terhadap community development worker
memunculkan konsep diri yang menilai tinggi pengetahuan

eksternalnya.

2. Cara 'pengetahuan' dimengerti dalam lingkup wacana arus utama,

dimana paradigma positivrsme yang menghargai pengetahuan yang

objektil ilmiah, dapat diuji dan diukur.

3. Kelaziman organisasi top-down yang memperteguh pengetahuan

universal di atas pengetahuan lokal (Ife & Tesoriero, 2008).

Suatu kebudayaan lokai masyarakat dapat terkikis oleh pemaksaan

nilai-nilai dominan dari luar, dengan demikian menghilangkan nilai dan

menganggap rendah pengalaman masyarakat lokal. Secara tidak sadar,

communi4t development worker menggunakan asumsi-asumsi yang dapat

bertentangan dengan nilai-niiai yang dianut oleh masyarakat seperti:

tentang cara yang benar mengerjakan sesuatu, tentang apa yang penting,
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tentang apa yang adil atau baik, tentang protokol dalam komunikasi

interpersonal, tentang tempat perempuan, tentang peran keluarga,

tentang kedudukan kaum tua dalam masyarakat, dan tentang pendidikan.

Community development worker harus berhati-hati mengasumsikan

superioritas tradisi-tradisi kebudayaannya sendiri.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti selalu menyetujui atau

menerima semua nilai dan praktik lokal karena terdapat banyak keadaan

suatu nilai kebudayhan lokal yangjuga bertentangan dengan prinsip-prinsip

HAM. Karena itu perlu pemahaman mengenai prinsip-prinsip HAM agar

dapat membedakan antar kasus nilai dan praktik kultural yang melanggar

HAM dengan kasus yang sekedar karena adanya perbedaan dalam tradisi

kultural masyarakat dan community development worker. (fe & Tesiriero.

2008).

Sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat lokal merupakan salah

satu sumber daya yang dapat dikembangkan dalam membuat program

pengembangan masyarakat sustainable. Namun seringkali pelaksanaan

pengembangan masyarakat dimulai dengan memikirkan apa yang harus

disediakan dan dipergunakan untuk masyarakat agar dapat berkembang.

Hal ini terutama terkait dengan aspek pendanaan yang biasanya berasal

dari luar masyarakat, yang seringkali diikuti dengan penyediaan berbagai

sumber lainnya. Ketergantungan terhadap sumber dari luar masih sangat

dimungkinkan untuk jangka pendek, namun tujuannya tetap harus

mencapai adanya keswadayaan agar program dapat berkelanjutan.

Keberlanjutan program pengembangan masyarakat ini terjadi karena

dengan keswadayaan akan mengurangi ketergantungan kepada sumber-

sumber yang berasal dari luar. Keswadayaan akan mendorong munculnya

penghargaan diri, kebanggaan masyarakat dan kebebasan. Untuk mencapai

keswadayaan, comrnunity development worker dan kelompok masyarakat

perlu mengidentifl kasi kemungkinan-kemungkinan mengemban gkan dan

menggunakan sumber daya lokal secara kreatif ketimbang hal-hal yang

diperoleh dari luar.
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Partisipasi dan Kearifon Lokal

Salah satu aspek dari menghargai sumberdaya lokal adaiah

menghargai keterampilan lokal. Communi4, development worker yang
bersemangat seringkali melewatkan keterampilan lokal yang dimiliki
masyarakat dan lebih menghargai serta mencari kepakaran dari luar. Seperti

pengetahuan, karena sosialisasinya sendiri, community development worker
Iebih menghargai keterampilannya sendiri dibandingkan ketirampilan
masyarakat. Padahal, keterampilan lokal ini cukup sempurna dan seringkali

memadai karena ia membumi pada pengalarnan lokal.

Tetapi yang sebenarnya penting dari menghargai keterampilan

lokal adalah akan lebih memberdayakan ketimbang melemahkan. Dengan

menghargai keterampilan lokal, kita juga menghargai masyarakat lokal,

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi
yang bermakna, dan memperkuat tingkat keswadayaan dan modal sosial

dalam lingkup masyarakat itu sendiri (Ife & Toseriore, 2008). Lebih dari

itu, dengan menggunakan keterampilan lokal, community development

worker dan masyarakat akan saling belajar dan berbagi keterampilan.

Dalam kearifan lokaI, terkandung pula kearifan budaya lokal.

Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah

sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, noffna, dan budaya serta

diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka wakhr
yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan disuatu daerah,

hendaknya perusahaan maupun pemerintah mengenal lebih dulu seperti

pola pikir dan yang menjadi sasaran sebuah pembangunan.

Ruddle dalam Satria (2009) melakukan identifikasi karakteristik

kearifan lokal pada masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasinya ini
menunjukkan bahwa karakteristik kearifan lokal terdiri dari:

1. Bersifat jangka panjang, empiris, berbasis observasi lokal, yang

disesuaikan dengan kondisi lokal dan mampu sejumlah variasi lokal

serta bersifat rinci.

2. Berorientasi pada hal-hal praktis dan menyangkut perilaku serta fokus

pada tipetipe sumber daya dan spesies.
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3. Terstruklur sehingga kompatibel dengan konsep biologi dan ekologi

barat, khususnya terkait dengan kesadaran akan keterkaitan ekologis

dan pentingnya konserbasi SDP.

4. Bersifat dinamis.

Menurut Berkes (Satria, 2009) berdasarkan hasil identifikasinya

terhadap karakteristik dari kearifan lokal masyarakat menunjukkan bahwa:

1. Kearifan lokal masyarakat melekat pada budaya lokal yang ada pada

masyarakat Bersan gkutan.

2. Memiliki ruang dan waktu dalam proses perkembangannya.

3. Kurang memisahkan antara alam dan budaya, serta antara subyek

dengan obyek, atau dengan kata lain bahwa alam dan budaya maupun

subyek dan obyek merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan

timbal balik.

4. Terdapat suatu komitmen yang memandang bahwa lingkungan lokal

bersifat unik dan merupakan tempat yang tidak dapat berpindah-

pindah.

5. Didalam memahami alam, tidak digunakan pendekatan instrumental.

Menurut Sirta (Sartini, 2004) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk

kearifan lokal yang ada dalam masyarakat berupa nilai, norrna, kepercayaan

dan aturan-aturan khusus. Bentuk bermacam-macam ini mengakibatkan

fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut

antara lain:

1" Kearifan lokal berfungsi untuk konvervasi dan pelestarian sumberdaya

alam.

2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya

manusia.

3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Portisipasi dan Kearifon Lokol
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Portisipasi dan Kearifon Lokal

Kasus Partisipasi Masyarakat Berpengaruh kepada Pernberdayaan

Masyarakat Pada PT Fertamina Refinery Unit VI Balongan

Dalam melaksanakan program CSR PT Pertamina Balongan melibatkan

masyarakat dalam berpartisipasi. Parlisipasi masyarakat Balongan .di

setiap tahap partisipasi, yaitu tahap merencanakan, melaksanakan,

memanfaatkan program CSR di bidang ekonomi, sosial dan pengelolaan

lingkungan hidup. Dalam kegiatan di bidang ekonomi akan semakin

berddya di bidang ekonomi. Dengan partisipasi dalam tahap merencanakan

dapat memberikan masukan bagi Pertamina, agar dalam melaksanakan

program CSR selanjutnya di bidang ekonomi adalah kegiatan yang dapat

merberdayakan masyarakat dalarn bidang ekonomi dan sesuai dengan

kebutuhan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin sering masyarakat

berpartisipasi dalarn tahap merencanakan program CSR yang dilakukan

oleh Pertamina akan semakin berdaya masyarakat di bidang sosial.

Partisipasi masyarakat dalam merencanakan berbagai program CSR

akan semakin meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang sosial,

hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat terlibat dalam merencanakan

program CSR dalam mengutarakan pendapat dan keinginannya tanpa

paksaan dari pihak lain menunjukkan bahwa masyarakat telah berdaya

di bidang sosial. Dalam tahap merencanakan program CSR dengan di

bidang pengelolaan lingkungan hidup, di Desa Balongan, Sukaurip dan

Majakerta, Hal ini dikarenakan semakin sering masyarakat berpartisipasi

terutama dalam tahap merencanakan program CSR Pertamina Balongan

di bidang pengelolaan lingkungan hidup akan semakin berdaya di bidang

pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan dalam merencanakan

program CSR di bidang pengelolaan lingkungan hidup melalui pelatihan,

sosialisasi dan lokakarya akan menciptakan keberdayaan masyarakat di

bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat Balongan pada tahap melaksanakan program

CSR di bidang ekonomi, di Desa Balongan, Sukaurip dan Majakerta. Hal

ini dikarenakan semakin sering masyarakat terlibat dalam melaksanakan

berbagai program CSR akan semakin berdaya di bidang ekonomi. Dimana
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melalui program CSR yang dilaksanakan, masyarakat memperoleh

informasi dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupannya'

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa

dalam melaksanakan program CSR yang telah dilaksanakan oleh Pertamina

Balongan terutama dalam bidang ekonomi sebahagian besar merupakan

kegiatan yang bersifal community development yang bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi. Partisipasi masyarakat

Balongan dalbm tahap melaksanakan program csR di bidang sosial di

Desa Balongan, Sukaurip dan Majakerta. Hal ini dikarenakan semakin

sering masyarakat terlibat dalam melaksanakan berbagai program CSR

akan semakin berdaya di bidang sosial. Bahwa dalam melaksanakan

program CSR menciptakan masyarakat yang berdaya di bidang sosial'

Hasil pengamatan yang dilakukan pada masyarakat Balongan

menunjuukan bahwa masyarakat yang sering terlibat dalam melaksanakan

program CSR merupakan masyarakat yang berdaya di bidang sosial, yaitu

masyarakat yang mampu menyampaikan keinginan dan pendapatnya pada

saat acara berlangsung tanpa ada paksaan dari pihak manapu. Partisipasi

masyarakat pada tahap melaksanakan program CSR di bidang pengelolaan

lingkungan, Desa Balongan, Sukaurip dan Majakerta. Hal ini dikarenakan

semakin sering masyarakat terlibat dalam melaksanakan berbagai program

CSR terutama di bidang pengelolaan lingkungan hidup akan menciptakan

masyarakat yang berdaya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hasil

pengamatan yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dalam

berbagai kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengajarkan

masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat,

sehingga dengan melaksanakan program csR di bidang pengelolaan

tingkungan akan menjadi berdaya di bidang pengelolaan lingkungan'

Partisipasi masyarakat Balongan pada tahap memanfaatkan plogram

CSR di bidang ekonomi, di Desa Balongan, Sukaurip dan Majakerta, Hal

ini dikarenakan semakin sering masyarakat berpartisipasi dalam tahap

memanfaatkan berbagai program cSR yang dilakukan oleh Pertamina

Balongan akan semakin berdaya masyarakat di bidang ekonomi. Dengan
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Partisipasi dan Kearifon Lokal

pertisipasi masyarakat dalam tahap memanfaatkan berbagai kegiatan

dalam bidang ekonomi akan memberikan kesempatan bagi rnasyarakat

untuk membentuk skil/ yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga,

pembinaan masyarakat dibekali keahlian dan pengetahuan yang bertujuan

untuk mempersiapkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan membantu masyarakat

bertujuan untuk menciptakan masyarakat menjadi lebih berdaya di bidang
"ekonomi, 

sehingga tujuan pembangunan untuk menciptakan pemberdayaan

masyarakat dapat terwujud. Salah satu tujuan pembangunan masyarakat

adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembiasaan warga dari

penerima pembangunan dan peiayanan (pasif) menuju warga yang kapabel

dan berpartisipasi (aktifl menentukan pilihan, menangani isu bersama

dalam masyarakat. Pendekatan seperti itu dipahami sebagai paradigma

pembangunan yang berpusat pada manusia (trteople centered development)

yang menempatkan masyarakat sebagai fokus maupun sumber utama

pembangunan. Pendekatan itu dipandang sebagai suatu strategi alternatif
yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang lain.

Orientasinya ada pada penumbuhan kualitas mendorong kemampuan dan

kapasitaswarga masyarakat terlibat dalam keputusan penting menyangkut

kehidupannya (Saharuddin, 2009).

Partisipasi masyarakat Balongan pada tahap melaksanakan program

CSR di bidang sosial dan pengelolaan lingkungan hidup, di Desa Balongan,

Sukaurip dan Majakerta. Hal ini dikarenakan semakin sering masyarakat

terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina dalam

tahap mengevaluasi akan semakin berdaya masyarakat dalam bidang

sosial, karena melalui pengevaluasian kegiatan yang telah dilaksanakan

masyarakat akan semakin mengetahui manfaatnya untuk pemberdayaan

masyarakat dalam bidang sosial dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun dalam tahap mengevaluasi program CSR PT Pertamina

Balongan jarang untuk melibatkan masyarakat Balongan, dikarenakan

dalam tahap ini biasanya yang dilibatkan adalah public internal perusahaan,

agar dapat mengetahui secara pasti kekurangan program CSR yang sudah
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dilaksanakan dan secara cepat mengambil keputusan untuk itu. Kalaupun

pihak eksternal dalam hal ini masyarakat maupun pendamping program

CSR dilibatkan dalam tahap mengevaluasi hanya untuk mengetahui secara

pasti program yang telah dilaksanakan namun segala keputusan terletak

hanya pada publik internal perusahaan yakni jajaran manajemen PT

Pertamina Balongan.

-oo0oo-

IUr{NF,{l{t
(
L

Melakukan program C

masyarakat memberikan ma

diantaranya:

6.1 MENCIPTAKAN IMAI

Menurut Holme dan \!ans t-
erat kaitannya dengan kema.

penting tersebut adalah bahu

citra perusahaan. tentunra cii

vang sering kita dengar. r a:

menerima, bahkan yang kita

dengan yang kita berikan. Sar

mendapatkan feed back dan p

mungkin secara tidak langsr.r

menurut Holmes dan W'atts t

sebuah komitmen perusaha

panjang terhadap saru isu ter

dapat menciptakan lingkun ga

dengan kegiatan sosial ;"ane
berkala namun tidak berkelan



le Socia[ ResponsibilitY

r untuk itu. Kalaupun

pendamping program

uli mengetahui secara

[a kepulusan terletak

aran manajemen PT
MANEAAT PROGKAM CORPOKATE

SOCIAL RESPONSIBILITY

Melakukan program CSR secara rutin dan berkesinambungan untuk
masyarakat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perusahaan,

diantaranya:

6.1 MENCIPTAKAN IMAGE POSITIF PERUSAHAAN

Menurut Holme dan Watts (2000) CSR memiliki dua peran penting yang
erat kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Salah satu dari dua peran
penting tersebut adalah bahwa manfaat CSR adalah sebagai pendongkrak
citra perusahaan, tentunya citra yang positif. Seperti halnya sebuah istilah
yang sering kita dengar, yaitu bila kita memberi maka kita juga akan
menerima, bahkan yang kita terima akan jauh lebih besar dibandingkan
dengan yang kita berikan. Sama halnyajuga dengan perusahaan yang akan
mendapatkanfeed back dariprogram CSR yang mereka lakukan meskipun
mungkin secara tidak langsung dan dalam bentuk yang berbeda. Masih
menurut Holmes dan Watts (2000) tentang CSR, bahwa CSR merupakan
sebuah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka
panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat ata:u lingkungan untuk
dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi, CSR sangat berbeda
dengan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan secara spontan atau

berkala namun tidak berkelanjutan, meskipun memiliki kemiripan.
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Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa salah satu keuntungan

dari CSR adalah meningkatnya citra positif perusahaan. CSR merupakan

salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentu saja

bila perusahaan melakukan kegiatan yang positif serta bermanfaat untuk

banyak pihak, perusahaan tersebut akan mendapatkan feed back yang

positif pula. Bagai efek domino ketika perusahaan bisa membangun citra

positif mereka lang salah satunya diwujudkan melalui program CSR, yang

di antaranya adalah: kepercayaan masyarakat sekitar semakin berlambah

pada perusahaan yang itu artinya perusahaan bisa dengan leluasa melakukan

kegiatan bisnisnya di wilayah tersebut, menambah pangsa pasar atau target

pasar, serta meningkatkat produktivitas karyawan karena nilai perusahaan

yang semakin meningkat menjadikan mereka juga ingin ikut berkompetisi

secara sehat.

Aktivitas Public Relations yang dilakukan oleh sebuah organisasi

untuk mensosialisas ikan implementasi C SR berdampak pada peningkatan

citra positif yang dimilki. Citra positif tersebut pada tahap selanjutnya

diharapkan dapat mempengaruhi aspek kognitif dan afektif masyarakat,

yang pada akhirnya berujung pada kepuhrsan pembelian maupun

memberikan dukungan kepada perusahaan. Setiap organisasi mempunyai

citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Citra itu datang dari

publik peianggan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan pesaing,

distributor, pemasok, asosiasi pedagang, asosiasi profesi, asosiasi

kunsumen, dan lainnya mempunyai pandanganterhadap organisasi, lembaga

atau perusahaan. Idealnya semua pihak harus mempunyai pandangan

baik terhadap organisasi tersebut. Tugas utama organisasi, lembaga atau

perusahaan dalam membentuk citranya adalah mengidentifikasikan citra

seperti apayang ingin dibentuk dimata publik atau masyarakat.

Menurut Jefkins (2003), terdapat beberapa jenis citra (image), yaitu

sebagai berikut:

1. Citra bayangan (rnirror image)

Pengertian disini bahwa citra yang diyakini oleh perusahaan

bersangkutan, terutanla para pemimpinnya yang tidak percaya "apa
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dan bagaimana" kesan orang luar selalu dalam posisi baik. Setelah

diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra dimasyarakat,

temyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan

citra di lapangan, bahkan bisa terjadi "citra" negative yang muncul.

2. Citra kini (current inruge)

Citra merupakan kesan baik yang diperoleh dari orang lain tentang

perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya.

Citia yang kuat mutlak diperlukan untuk mendominasi sekaligus

membentengi benak pelanggan. Citra meliputi atribut, kinerja, merek/
produk. Gumesson, penggagas Relationship Marketing, menyatakan

bahwa citra terdiri dari tiga variabel pokok: pengalaman, persepsi dan

ekspektasi. Upaya pemasaran harus dapat membangun persepsi positif
sesuai dengan ekspektasi pelanggan, dan menghasilkan umpan balik
dari pengalaman saat memakai produk tersebut.

3. Citra yang diinginkan (wish image)

Citra keinginan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pihak

manajemen terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang

ditampiikan tersebut, lebih dikenal (good awareness), menyenangkan

dan diterima dengan kesan yang selalu positif, yang diberikan (take

and give)oleh publiknya atau masyarakat umum.

4. Citra perusahaan (corporate image)

Jenis citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan

utamanya, bagaimana citra perusahaan (corporate image) yang
positif lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin tentang

sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang
marketing, hingga berkaitan dengan tanggungjawab sosial (social

care) lainnya.

5. Citra serbaneka (multiple image)

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan diatas, misalnya

bagaimana plhak HurnaslPublic Relations-nya akan menampilkan

pengenalan (atvareness) terhadap identitas, atribut logo, brandb nat?le,

seragam (uniform) para frontlirze4 sosok gedung, dekorasi lobby
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kantor dan penampilan para profesionalnya, kemudian diunifikasikan

atau diidentikan kedalam suatu citra serbaneka (multiple image) yang

diintegrasikan terhadap citra perusah aan (corporate image)'

6. Citra penampllan (per.[ormattce inage)

Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subyeknya, bagaimana

kinerj4 atau penampilan diri (perJbrmance image) para professional

dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya dalam memberikan

berbagli bentuk dan kualitas pelayanannya, bagaimana pelaksanaan

etika menyambut telepon, tamu, dan pelanggan ser-ta publliknya'

Sesungguhnya substansi keberadaan cSR adalah dalam rangka

memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan,

dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang difasilitasi

perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan

masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan

untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunit as dan s takeho I d er

yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global' Karenanya

pengembangan CSR kedepan seyogianya mengacu pada konsep

pembangunanyangberkelanjutan(Sttstainabilitydevelopment).

Menurut Wibisono, 20a7, @rdapat lima pilar yang menjadi tolak

ukur dalam program corporate social responsibility. Kelima pilar tersebut

adalah:

l. Buitding Human capital, Kegiatan yang memberdayakan masyarakat

untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal'

2. Strengthening Ecortottties, Perusahaan tak hanya pihak yang hanya

memikirkan diri mereka sendiri, namun mereka juga dituntut (meski

secara tidak langsung) untuk memberdayakan perekonomian yang

ada di sekitarnya. Tanggung jawab mereka tak hanya memperkaya

perusahaan namun juga bagaimana membuat lingkungan yang ada di

sekitar perusahaan tersebut bisa sejahtera'

3. Assessing Sosial Chesion, Tidak hanya untuk urusan ekonomi saja-

namun juga sosial. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab

yang bersifat materil melainkan juga moril, dalam artian perusahaan
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juga ikut menciptakan ko,disi sosial yang ada di sekitar perusahaan

aman dan nyaman.

4. Encouraging Good Governance, Dalarn menjalankan bisnis,
perusahaan hams memiliki etika bisnis dan tidak diperbolehkan
untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan semaunya sendiri.
Good corporate governance menjadi suatu hal yang mutlak harus
flilaksanakan.

5. Rrotecting The Environntent, Dewasa ini kita sering mendengar
istilah tentang go green. Perusahaan juga rnemiliki tanggung jawab
untuk menjaga kelestarian lingkungan, terlebih mereka menggunakan
sumber daya yang ada di lingkungan mereka tinggal, otomatis mereka
memiliki tanggungjawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan
yang ada di sekitar perusahaan.

6.2 KASUS PADA PT PERTAMINA REFINERY UNIT VI
BATONGAN

Dengan melaksanakan program CSR secara rutin dan berkesinambungan
kepada masyarakat setempat, tidak hanya masyarakat sebagai penerima
program CSR saja yang merasakan manfaatnya, namun perusahaan juga
merasakan berbagai manfaat, diantaranya adalah:

1. Mempertahankan dan Mendongkrak Reputasi dan lmoge
Perusahaan

Melalui implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT Peftamina
menunjukan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham,
selain itu juga dapat menurunkan risiko konflik dengan komunitas
masyarakat sekitar, karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR
adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri
disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder
i'ang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program
pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengeftian kemampuan
perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan
s t akehol der yang terkait.
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Selain itu juga perusahaan melaksanaakan program CSR untuk

meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social

ntarketing bagi perusahaan. Social Marketing akan dapat memberikan

manfaat dalam pembentukan brand image bagi Pertamina secara tidak

langsung, dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan menjalankan

komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain memiliki produk

yang berkualitas iinggi. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak

positif terhadap vofume unit produksi yang terserap pasar yang akhirnya

akan mendatangkan keuntungan yang besar terhadap peningkatan laba

perusahaan. Program csR PT Pertamina yang diarahkan memperbaiki

perusahaan dan inilah yang memungkinkan alignmen.t antata manfaat

sosial dan bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan materi dan

sosial dalam jangka panjang bagi perusahaan.

2. Layak Mendapatkan Sosial Licence to Operate

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama bagi sebuah perusahaan'

Ketika masyarakat mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka

dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan tersebut.

Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan

untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tempat tinggal masyarakat.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Pertamina Balongan untuk masyarakat

sekitar perusahaan beroperasi. Pertamina melakukan program CSR secara

rutin dan berkesinambungan untuk masyarakat sekitar, ini dilakukan oleh

Perlamina sebagai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program

sosial.

Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada masyarakat sebagai

penerima dari program CSR perusahaan, namun juga melalui program

CSR tersebut perusahaan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar

agar perusahaan dapat beroperasi dilingkungan tempat tinggal mereka.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan

perusahaan yang terietak diantara lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Program CSR yang dilaksanakan tidak hanya untuk masyarakat yang

berada pada ring satu dari pentsahaan beroperasi namun juga kepada
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masyarakat yang berada pada ring dua dan tiga perusahaan. Hal ini
dilakukan agar seiuruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari
keberadaan perusahaan dan mendukung perusahaan untuk beroperasi dan
mempunyai rasa memiliki terhadap pT pertamina Balongan.

3. Memperbaiki Hubungan dengan Stakehoder

Peiusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara
maslzarakat disekitar perusahaannya miskin, perusahaan diharapkan harus
mampu untuk memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan
lingkungan hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Berbagai program csR yang dilaksanakan oleh perusahaan
diharapkan dapat menjaga keharmonisan hubungan antara perusahaan
dengan masyarakat sekitarnya, agar tidak menimbulkan konflik. Konflik
yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar ke masyarakat semakin hari
semakin berkurang, hal ini dikarenakan setiap program CSR yang akan
dilakukan oleh perusahaan melibatkan masyarakat sekitar. perusahaan

mendata masyarakat untuk mencari kebutuhan yang paling diperlukan oleh
masyarakat, sehingga dapat dicapai kesepakatan mayoritas dari program
yang akan dilaksanakan.

Hal ini dilakukan bukan semata-mata merupakan salah satu cara
perusahaan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap
perusahaan dan juga memperbaiki hubungan dengan para stakeholders
yang selama ini mungkin sering terjadi kesalahpahaman, sehingga konflik
dapat terhindarkan.

4. Menjaga Hubungan Baik dengan pemerintah Daerah

Selain melaksanakan program cSR untuk masyarakat sekitar, perusahaan
juga menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Setiap
program cSR yang dilakukan perusahaan harus memberitahukan kepada
pemerintah daerah. Hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah
daerah diharapakan agar tetap dipeliharan dan sama-sama mendukung
program cSR yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan
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masyarakat yang madiri dan berdaya. Bentuk kerjasama perusahaan dengan

pemerintah daerah, seperti pembangunan insfrastruktur' pembangunan

puskesmas dan penghijauan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini staff

PR Pertamina Balongan terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan

dan sebaliknYa.

5. Peluang meneiima Pemghargaan dari Berbagai Pihak

Banyaknya penghariaan atau reward yang diberikan kepada PT Pertamina

Balongan sebagai salah satu pelaku yang menjalakan program CSR'

akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan award'

Penghargaan tidak hanya datang dari masyarakat sekitar perusahaan untuk

Perlamina Balongan, namun juga dari berbagai pihak yang merasakan

Secaralangsungmaupuntidaklangsungdariberbagaiproglamyangtelah
dilakukan perusahaan. Penghargaan demi penghargaan yang diterima

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan profit

bagi perusahaan semata namun juga memperhatikan SDM yang memiliki

skill dan lingkungan yang baik. Sehingga penghargaan demi penghargaan

dapat diterima oleh Perusahaan.

6. 3 MENCIPTAKAN P EMBERDAYAAN MASYARAKAT

Istilah pemberdayaan (empowerntent) berasal dari kata "po*-ef' yang

berarti kemampuan, tetaga, atau kekuasaan' Dengan demikian' secara

harfiah pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan,

tenaga, kekuatan, atau kekuasaan.

Kata,,empowef,men\rutMaerriamWebsterdanoxfordEngiish
Dictionary @rijono & Pranarka, 1996) mengandung dua pengertian' yaitu:

1. To give ability to or enable, yakni upaya untuk meningkatkan ke-

mampuanmasyarakatmelaluipelaksanaanberbagaikebijakandan
program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat

mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan'

2. Tb give power or authority to, yang berarti memberi kekuasaan men-

galihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat.
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agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan
dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dengan demikian, Lrpaya pernberdayaan masyarakat berarti
memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ife (1995) mengemukakan bahwa: ,,pemberdayaan 
mengacu

pada kata "entpowerment," yang berarti membantu komunitas dengan
sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan
kapasitis komunitas sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa
depan warga komunitas."

Sulistiyani (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis
pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau
kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh
daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan
atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang
atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang
dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya
pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau
memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan
masyarakat lemah agar dapat mengidentifi kasi, menganalisis, menetapkan
kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih
altematifpemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi
yang dimiliki secara mandiri.

Menurut Prijiono dan Pranarka (1996), konsep pemberdayaan perlu
disesuaikan dengan alam pikiran dan budaya indonesia. perkembangan

alarn pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat diawali dengan proses
penghilangan harkat dan marlabat manusia (dehumanisasi). proses

penghilangan harkat dan marlabat manusia ini salah satunya banyak
dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan teknologi yang nantinya dipakai
sebagai basis dasar dari kekuasaan Qtower). Entpower.ment hanya akan
mempunyai arti kalau proses pernberdayaan menjadi bagian dari fungsi
kebudayaan, yaitu aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan
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bukan sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan

aktualisasi eksistensi manusia.

Suharto (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga

mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan,

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan

bebas dari kelafaran, kebodohan, dan kesakitan'

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang

dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan

yang mempengaruhi mereka.

MenurutMcArdle(1989)pemberdayaansebagaiprosespengambilan

keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan

keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan

melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih

diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,

keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka

tanpa bergantung pertolongan dari hubungan eksternal' Namun' bukan

hanya untuk mencapai tujuannya yang penting, akan tetapi lebih pada

makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan'

Tujuan dari Pemberdayaan untuk meningkatkan kekuatan

orang-orang yang lemah (Ife, 1995), Pada dasarnya pemberdayaan

dapat dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat

miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di

mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertufup bagi mereka, karena

kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil

berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka

upayapemberdayaanjugaharusmelibatkankeduafaktorkekuasaandan
kebij akan dari Perusahaan.

Manfaat Progrom Corporote Sxic
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Sedangkan menurut Ndara (2000) tujuan dari program pemberdayaan
mengandung dua nilai, yaitu:

1. Nilai kemenangan, dimana seharusnya yang tidak berdaya jangan
dipertandingkan dengan yang berdaya.

2. Nilai keadilan, yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik harus
mempunyai kekuatan yang seimbang.

Keberdayaan bermakna sebagai keadaaan sudah berdaya,
sedangkan pemberdayaan berarti proses atau usaha untuk membuat
sesuatu menjadi berdaya. Keberdayaan dalam konteks masyarakat
adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dan
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Sumaryadi,
2005). Masyarakat yang memiliki sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat,
tentunya memiliki keberdayaan. Keberdayaan masyarakat merupakan
unsur dasar yang memungkinkan suafu masyarakat memiliki kemampuan
bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan
mencapai kemajuan.

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan
dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan
atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan
hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. pada tingkat
ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep rop-
down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strateglt.
Di tingkat praktis, proses interaksi terjadi melalui peftarungan antar ruang
otonomi. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan
masyarakat (communie development) dan pembangunan yang beftumpu
pada masya r akat (c o m mun i ty b a s e d d ev e I o p m e n t).

Payne (1997) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan
pada intinya berlujuan membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan
kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan
dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala
pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
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Pemberdayaan masyarakat menurut Prijono dan Pranarka (1996)

adalah: "Bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya

dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan

potensi yang dimilikinya, tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan

ekonomi nasional".

Pemberdayaagmasyarakatadalahsuatuprosesdimanamasyarakat

khususnyamerekayangkurangmemilikiakseskepadasumberdaya
pembangunandidoronguntukmakinmandiridalammengembangkan
kehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk mengkaji

kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan

mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemukenali solusi yang tepat

danmengaksessumberdayayalgdiperlukan'baiksumberdayaeksternal
maupun sumberdaya milik masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan

masyarakat juga merupakan suatu proses mengajak atau membawa

masyarakat agar mampu melakukan sesuatu (enabling people to do

something).

Selanjutnya Prijono dan Pranarka (1996), menjelaskan bahwa

proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan'

pertama: sebagai kecenderungan primer dari pemberdayaan menekankan

puda p.oses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan' kekuatan'

kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya, sedangkan

kecenderungan kedua sebagai kecenderungan sekunder' menekankan

padaprosesmenstimulasi,mendorongataumemotivasiindividuagar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog'

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya

mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi

tawarmasyarakatlapisanbawahterhadapkekuatan-kekuatanpenekan

disegalabidangdansektorkehidupanmelaluipengalihanpengambilan
keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu

bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya (Najiyati et al''

2005).
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Karlasasmita (1996) menyatakan bahwa beberapa hal yang perlu
dilakukan dalam upaya pe,rberdayaan masyarakat adalah harus terarah
dalarn arti ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program
yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya,
mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu, dan penting adanya
pendampingan. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat
mery'adi makin tergantung pada program-program pemberian (charitv).
Tujudr akh i r pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat,
dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan
yang lebih baik secara berkesinambungan. Hal ini juga sesuai dengan
pendapat Nurcahyo (2008) bahwa tujuan dari pemberdayaanadalah untuk
membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, yang meliputi
kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendarikan apa yang mereka
lakukan tersebut.

Menurut chambers (1995), salah satu Dpayapenting dalam sfategi
pemberdayaan adalah pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non
formal. Jadi pada masa mendatang, upaya pemberdayaan harus diarahkan
langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat.
Dengan kata lain, konsep pemberdayaan masyarakat harus mencerminkan
paradigma baru pembangunan, dari konsep need atau procluction
oriented kepada konsep people centered, participatory, entpowering, a,d
sustainable.

Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa proses memberdayakan
masyarakat dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: (1) Menciptakan
suasana atau iklim yang memungkintan potensi masyarakat berkembang
(enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,
memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat
yang sama sekali tanpa daya, apabila masyarakat tidak memiliki daya,
maka dia akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya
itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya,
(2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
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(erupowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan

menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses

ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat

menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi

masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang

berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini,

dan (3) Memberda/akan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh

karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat' Melindungi

harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang

tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah'

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat

menjadikan masyarakat lebih berdaya, berkekuatan dan berkemampuan.

Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999)

menyatakan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan' yakni

dapat mengantisipasi kondisi perubahan ke depan'

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.

3. Memiliki kekuatan untuk berunding.

4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan

kerjasama yang saling menguntungkan'

5. Bertanggungjawab atas tindakannya'

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud

dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti' paham

termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu

bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan'

berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi

dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang

melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus

dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat secara bertanggungjawab'

/vlonfaat Program Corporote Soc
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Menurur Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang
ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adarah untuk *embentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut merrputi
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka
lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang
dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan merniHrt<anl
fhemutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai
pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan dayar
kemampuan yang dirniliki.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai pustaka tentang konsep
pemberdayaan pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan
terhadap individu atau komunitas lokal yang kurang mampu agar mereka
memiliki kemampuan, kekuatan, pengaruh, kontrol, penguasaan dan
akses yang lebih besar terhadap sumberdaya sehingga bisa memperbaiki
dan meningkatkan kuaritas kehidupannya secara mandiri. Kemampuan
mengandung makna individu, atau komunitas rokal menjadi rebih berdaya,
memiliki pengetahuan, mempunyai motivasi, melihat adanya peruang
dan bisa memanfaatkannya sefia mampu mengambil keputusan dan
bertindak secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. pemberdayaan
menunjukkan dimensi proses dan dimensi hasii pada subyek yang
diberdayakan. Dimensi proses dari pemberdayaan merupakan berbagai
upaya yang dilakukan terhadap subyek yang diberdayakan. Dimensi hasil
menunjukkan sejauhmana tingkat keberdayaan yang terjadi dari subyek
tersebut.

Perhrkaran informasi di antara peraku pemberdayaan mengutamakan
tercapainya pengertian bersama (common tmderstanding), sehingga
model komunikasi yang dianggap paring sesuai adalah model komunikasi
konvergen/transaksional sebagai dasar komunikasi parlisipatif melalui
dialog diantara outsider dengan insicler (Nair dan white 2004). Seruaes
(2002) menyatakan peran komunikasi partisipatif daram proses
pemberdayaan adalah peraksanaan fbrum diarog akar rumput (grass r.oot
dialog forunr) untuk partisipasi warga daram pengambiran keputusan di
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tingkat komunitas untuk mempertemukan sumber dan agen perubahan

langsung dengan masyarakat, metode yang digunakan adalah penyadaran

(cons cientization) melalui dialog. Masyarakat diajak untuk merumuskan

permasalahan dan menemukan pemecahan sekaligus pelaksanaan dan

pemecahan masalah

Pemberdayaan masyarakat (contmuniQ developntent) berttitan

untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan

kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui

kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan

kualitas SDM meialui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat

prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan'mendidik masyarakat

agar mampu mendidik diri mereka sendiri' atau 'membantu masyarakat

agar mampu membantu diri mereka sendiri'. Tujuan yang akan dicapai

melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri,

berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang

kosmopolitan.

Bila ditinjau dari lingkup dan objek pemberdayaan mencakup

beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kepemilikan aset (Sumber daya fisik dan finansial) serta

kemampuan secara individual maupun kelom pok untuk memanfaatkan

aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka'

2. Hubungan antar individu dan kelompok, kaitannya dengan pemilikan

aset dan kemampuan memanfaatkannya.

3. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.

4. Pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, baik di tingkat lokal,

regional maupun global.

Lebih lanjut united Nations (Tampubolon, 2006) mengemukakan

proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Getting to know the local community, Mengetahui karakteristik

masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk

perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang

satu dengan yang lairrnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan
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masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan
masyarakat.

2. Gathering knowledge about the local communi4,, Mengumpulkan
pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyalakat
setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual textang
distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan,

' status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap,
+ ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan

baik formal maupun informal.
3- Identify'ing the local leacrers, Segala usaha pemberdayaan masyarakat

akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-
tokoh masyarakat setempat. untuk itu, faktor 'the locar leaders, harus
selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat
di dalam masyarakat.

4. stimulating the community to realize that it has problems, Di dalam
masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar
mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masarah yang perlu
dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar
mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan,
dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5- Helping people to discuss their probrern, Memberd ayakanmasyarakat
bermakna merangsang masyarakat untuk mendikusikan masalahnya
serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6' Helping people to identifu their most pressing problems, Masyarakat
perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang
paling menekan. Dan masarah yang paling menekan inilah yang harus
diutamakan pemecahannya.

7. Fostering self-confidence, Tujuan utama pemberdayaan masyarakat
adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri
merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

B' Deciding on a program action, Masyarakat perlu diberdayakan untuk
menetapkan suatu program yang akan dilakukan. program action
tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang,
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dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu

didahulukan pelaksanaannYa.

g. Recognition of strengths and resources, Memberdayakan masyarakat

berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki

kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk

memecahkan pgrmasalahan dan memenuhi kebutuhannya'

10. Helping peoplerto continue to work on solving their problems'

Pemberdayaan " masyarakat adalah suatu kegiatan yang

berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar

mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu'

I I . In c re a s in g p e op I e s ab il i ty fo r s e lf- h e lp,Salah satu tuj uan pemberdayaan

masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat

yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri

sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat

untuk berswadaya.

Menurut Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat

-vang berdaya antara lain adalah:

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan

(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)'

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.

3. Memiliki kekuatan untuk berunding.

4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan

kerj asama yang saling menguntungkan.

5. Bertanggungiawab atas tindakannya.

Upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu

memperhatikan empat unsur pokok, yaitu:

1. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh

masyarakat.

2. partisipasi atau keterlibatan, Menyangkut siapa yang dilibatkan dan

bagaimanamerekaterlibatdalamkeseluruhanProsespembangunan.

3. Akuntabilitas, Peftanggungiawaban publik atas segala kegiatan yang

dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat'
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4' Kapasitas organisasi lokal, Kemampuan berkerja sama, mengorganisir
warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan
masalah-masalah yang mereka hadapi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan proses
yang berkelanjutan melalui kegiatan "kaji tindak yang partisipatif'atau
dikenal sebagai participatory Action Research/pAR. pengertian pAR
bukanlah sebuah 'proyek' yang meribatkan partisipasi masyarakat,
meldinkan lebih bernuansa filosofis untuk memberikan kesempatan
dan kepercayaan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan di wirayahnya sendiri dan bagi kepentingan
peningkatan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan potensi yang
mereka miliki sendiri, merarui kegiatan aksi dan refleksi yang berkeranjutan.
Di dalam pelaksanaanya, pAR dilaksanakan sebagai berikut;
1. Kegiatan pengumpulan data dasar, dilaksanakan dengan

menggabungkan teknik penilaian desa secara cepat (Rapicr Rurar
AppraisallRRA) yang dilakukan oleh orang luar dan survai mandiri
yang dilakukan sendiri oleh masyarakat melarui communia setf
SurveilCSS.

2. Kegiatan perencanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan
penilaian partisipatif atau p arti cipatory Rurar App rais ar/pRA.3' Kegiatan aksi merupakan 'proses belajar' yang terus menerus dan
dilaksanakan daram bentuk peratihan (in door dan out door) yang
kait mengait secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode
pendidikan orang dewasa yang partisipatif (participatory Training
MethoQ.

4. Refleksi dilakukan juga oleh masyarakat dararn bentuk pemantauan
dan evaluasi kegiatan melalui participatoryt Ass esntent for Monitorirtg
and Evaluation.

Pemberdayaan Masyarakat merarui program corporate sociar
Responsibi[ifi;

Diskursus mengenai cSR sa,rpai saat ini tetap hangat dan menarik untuk
diperbincangkan oleh perusahaan terutama yang bergerak di bidang minyak
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dan gas bumi. Meningkatnya kesadaraan perusahaan dalam melakukan dan

menerapkan tanggungjawab sosial di lingkungan usahanya didorong oleh

cepatnya arus globalisasi dan liberalisasi di berbagai sektor' Ini ditunjukkan

dengan meningkatnya jumlah sektor usaha yang beroperasi dan melakukan

kegiatan cSR sebagai kegiatan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk

kepedulian perusahaan.

Terkait dengan cSR, bahwa dunia bisnis, selama ini telah menjelma

menjadi institusi ylng paling berkuasa' Institusi yang dominan di

masyarakat mana pun harus mengambil tanggungjawab sosial untuk

kepentingan bersama' Untuk setiap keputusan yang dibuat' setiap tindakan

yang diambil, haruslah dilihat dalam kerangka tanggungiawab sosial

tersebut. Penerapan program CSR di kalangan perusahaan di Indonesia

belakangan ini menunjukkan adanya perkembangan dan manfaat positif

yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Corporate social Responsibility int

diwujudkanmelaluiserangkaiankegiatanyangdilakukanperusahaandi
berbagai bidang seperti: pendidikan, kesehatan, ekonomi' lingkungan dan

bahkan sosial buday a yang dikemas dalam bentuk charity, philanthropy

dan communiQ develoPment.

Tujuan utama dari program CSR pada dasarnya adalah untuk

memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat

lokal. Penetapan skala prioritas tanggungjawab sosial harus diperhatikan

dengan baik. Program padat karya yang secara langsung dapat bermanfaat

bagi masyarakat yang harus diperhatikan dalam tanggungiawab sosial'

Selain itu kegiatan CSR yang dikembangkan harus benar-benar

mempertimbangkan pengembangan kebutuhan dari masyarakat yang

berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak (true w'in win solutiott)'

sehinggamelaluikegiatantersebutterjadilahpemberdayaanmasyarakat.

Menurut Ndara (1990), bahwa pemberdayaan masyarakat terbagi

atas empat macam, di antaranYa:

1' Pemberdayaan politik, berfujuan meningkatkan bargaining positiott

yang diperintah terhadap pemerintah, sehingga yang diperintah
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mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa
layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

2' Pemberdayaan ekonomi, dimaksud sebagai upaya untukmeningkatkan
kemampuan yang diperintah sebag ai consnmer untuk berfungsi
sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko
salah urus, pemikur beban pembangunan, kambing hitarn kegagalan
program dan penderita kerusakan lingkungan.

3' Pernberdayaan sosial budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan
sumberdaya manusia melalui hlmtan investment, guna meningkatkan
nilai manusia, penggunaan dan perrakuan seadilnya terhadap manusia.4' Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan
dan pelestarian Iingkungan, supaya yang diperintah dengan
lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Kegiatan cSR yang berkeranjutan akan memberikan dampak positif
dan manfaat yang rebih besar baik keberdayaan masyarakat di bidang
politik, ekonomi, sosiarbudaya dan ringkungan. Menurut Rahman (2009),
isu kegiatan cSR sangat beragam, sementara fokus cSR di negara maju
fokus kegiatan cSR rebih bervariasi, diantaranya isu hak azazi manusia,
pemenuhan hak-hak buruh, penyelenggaraan bisnis yang bebas korupsi dan
orientasi pada li,gkungan tidak atau belurn terlalu berkembang. Sementara
fokus isu csR di negara berkembang rebih pada bagaimana perusahaan
dapat rnemberdayakan masyarakat untuk mandiri dan peningkatkan taraf
hidup. Baik negara maju maupun negara berkembang memititi kesamaan
pemahaman bahwa fokus kegiatan cSR adalah kedermawaan sosial.

Menurut Rahman (Z0Og), sejumlah isu yang dapat diangkat dalam
kegiatan CSR antara lain:

l ' Isu lingkungan, Isu pemanasan grobar yang sedang marak diberitakan
bahwa perubahan ringkungan dunia kian memprihatinkan. organisasi
bisnis merupakan sarah satu penyumbang terjadinya grobat warning
furut andil dalam masalah ini. Diharapkan meralui kegiatan cSR lebih
peduli terhadap isu lingkungan.
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Isu sosial, Aspek sosial dari kegiatan cSR selalu terkait dengan

stakeholcler perusahaan yaitu: pemerintah, organisasi bisnis lainnya,

konsumen, karyawan, investor, rekan bisnis dan komunitas lokal'

Stalceholder mengharapkan perusahaan bertindak penuh dan

bertanggungjawab kepada masyarakat. Jika harapan dati stakeholder

tidak terpenuhi dapat saja stakeholclermelakukan tindakan yang dapat

mengancam ketuksesan dari perusahaan dalam menjalankan operasi/

bisnisnya, sehinlga perusahaan harus peduli terhadap isu sosial.

Isu ekonomi, Perekonomian masyarakat miskin yang tinggal di daerah

sekitar perusahaan memberikan tanda bahwa masyarakat menjadi isu

yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Melalui kegiatan

CSR diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat

sekitar, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat'

6.4 MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Program CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk

meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan

citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program cSR

adalah dengan pengembangan masyarakat (community Development).

Agar program ini sukses, maka diperlukan konsep, panduan Program

cSR beserta strategi dalam penerapan. Salah satu pendekatan dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah dengan pendekatan

value chain (rantai nilai). Pendekatan ini dinilai sukses dan sudah banyak

diterapkan di berbagai negara di dunia. Rantai nilai adalah sebuah rangkaian

proses produktif mulai dari penyedia input dari suatu produk, produksi,

pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir'

Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan

tahapan dari proses produksi dan juga anaiisis dari berbagai keterkaitan

dan aliran infoflnasi sepanjang rantai nilai. Keunggulan pendekatan rantai

nilai yaitu prosesnya bersifatpartisipatif dan melibatkan stakeholder dalam

penentuan program CSR yang akan dilaksanakan'

Itonfoot Program Corporote !
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Diharapkan melalui pendekatan rantai nilai ini masyarakat yang
hidup di sekitar perusahaan akan menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan
bermula dari kata "sejahtera" yang berarli aman sentosa, rnakmur, terlepas
dari segala macam gangguan dan kesukaran. Istilah kesejahteraan di I,-
donesia, telah lama dikenal. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun I 974 tentang ketentuan-ketenruan pokok Kesejahteraan Sosial,
misalnya merumuskan kesejahteraan sosial yaitu: "Suafu tata kehidupan
dan peqghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memung-
kinkan bagi setiap warga negara utnuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya
bagi diri, keiuarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak
atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila,, (Suharto, 2005)

Menurut Fadil (yulianto, 2010) menjelaskan bahwa kegiatan-
kegiatan yang mencakup berbag ai upaya baik rangsung rnaupun tidak
langsung yang difujukan untuk pengembangan sumber daya manusia,
perbaikan kualitas hidup, penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah
sosial dipandang sebagai kesejahteraan sosial.

Pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam
lingkup kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
kemampuan, melindungi diri dari kekurangmampuan baik individu rnau-
pun kelompok, memelihara masyarakat dari gangguan dan masarah yang
dapat merusak ataupun mengurangi kemampuan yang terah dirniliki dan
mengoptimalkan berbagai kemampuan dan keikitsertaan daram kesejahter-
aan mayarakat.

Menurut Syarief dan Hartoyo, rgg3 dalam yurianto 20r0, faktor
yang mempengaruhi kesejahteraan terdiri dari faktor ekonomu dan faktor
bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan keruarga
dalam memperoleh pendapatan, sedangkan faktor bukan ekonomi meriputi
budaya' teknologi, keamanan, kehidupan beragama dan faktor kepastian
hukum.
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6. 5 MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Kemandirian masyarakat merupakan aspek terpenting dalam komunikasi

pembangunan. Menurut Kartasasmita (1996) memandang kemandirian

sebagai suatu konsep yang timbul dari adanya kondisi saling

ketergantung dan mengatakan bahwa: kemandirian dengan mengenal

adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam

kehidupan masyarakat baik bermasyarakat dalarn suatu negara, maupun

masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian timbul oleh

karena adanya kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik

korelasinya, pertimbangannya maupun nilai-nilai yang mandasari dan

mempengaruhinya. Menurut Ndara (2000), kemadirian adalah kemampuan

untuk menghadapi masalah dan bertanggungjawab atas dirinya tanpa

merugikan orang lain.

Salah satu tujuan dilakukannya program CSR adalah untuk men-

ciptakan kemandirian masyarakat. Kernandirian masyarakat sesungguhnya

mencerminkan sikap seorang suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakat-

nya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Menurut

Robins (2003), mengatakan bahwa dalam memperkenalkan lima tahap

pengembangan kelompok masyarakat sebagai :

l. Pembentukkan (Forruing).

2. Peningkatan (Storming).

3. Stabilisasi,Normal (Norming).

4. Penampakan kerja (Performing).

5. Penggabungan (Adjoining).

Potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat,

dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Potensi perkembangan ekonomi wilayah perdesaan.

2. Penentu produktivitas.

3. Potensi berproduksi yang ada.

4. Struktur pasar.

-oo0oo-
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CORPORATE SOCIAL KESPONSIBILITY
ANTARA TUNTUTAN dan KEBUTUHAN

Abad 21 ini, ada dua tuntutan yang mengemuka terhadap pertanggung_
jawaban perusahaan, yaitu tuntutan dan kebutuhan. untuk tuntutan ini
dibagi atas tuntutan akan pertanggungjawaban terhadap kelestarian alam
dan tuntutan pertanggungjawaban terhadap masyarakat sekitar sebagai
salah satu stakeholder. Berkaitan dengan tuntutan terhadap masyarakat ini-
lah, maka perusahaan diharuskan untuk rnenjarankan program cSR secara
rutin dan berkesinarnbungan. perusahaan diharapkan tetap memiliki pri-
oritas terhadap program CSR yang strategis bagi keberlangsungan perusa-
haan. Dalam hal ini adalah bentuk cSR yang dilaksanakan tetap berkaitan
dengan inti bidang bisnis perusahaan tersebut dan disesuaikan dengan ke-
butuhan dari masyarakat sekitar.

sifat csR yang ada di Indonesi a yang pada mulanya bersifat
sukarela, namun sekarang menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan
untuk menjalankan program cSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan
untuk tidak melaksanakan prinsip cSR dalam aktivitas usahanya.
Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan
adanya regulasi sehingga muncullah undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentans Perseroan Terbatas (uupr) yang memasukkan prihal cSR
dimana landasan hukum csR sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan
disahkannya u,da,g-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan

en-

lur-

tnlt

13n
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Terbatas. Pada Pasal 74 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan

bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau

bersangkutan dengan sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung

jawab sosial dan lingkungan.

Disamping sebagai tuntutan bagi perusahaan, saat ini kegiatan

CSR juga dianggap sebagai sebuah kebutuhan bagi perusahaan. Dimana,

apabila dirancang ban diterapkan dengan benar maka CSR akan menjadi

investasi sosial janlka panjang yang berguna, baik untuk meningkatkan

citra perusahaan di mata publik dan investor maupun sebagai strategi bisnis

dan pengendalian resiko sosial (Social Risk Management) perusahaan dan

dapat dikatakan program CSR dapat bermanfaat bagi publik internal dan

publik eksternal.

Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi

yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali

kecanggihan ilmu dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya

cara berpikir, gaya hidup dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam.

Sehubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan CSR yang

merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan

sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT)

yang baru. Undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR.

Dengan adanya Undang-Undang ini, industri atau korporasi-

korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan

merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan

suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja,

tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.Industri dan korporasi

berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan

memperlimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha

tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata

(singte bottom line), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan

aspek lingkungan biasa disebut (Triple bottom line) sinergi tiga elemen ini

merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.
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Konsep csR telah dikenar sejak awal 1970, yang secara umum
diar-tikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan
dengan s ta keholcler,nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan
masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi
dalam pembangunan secara berkelanjutan csR tidak hanya merupakan
kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan
aturan hukum semata.

Masih banyak perusahaan tidak rnau menjalankan program_program
cSR karena melihat har tersebut hanya sebagai pengeruara, biaya (cost
center). cSR tidak memberikan hasil secara keuangan daram jangka
pendek. Namun cSR akan memberikan hasil baik rangsung maupun tidak
langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Investor juga
ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya
memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian,
apabila perusahaan melakukan program-program csR diharapkan
keberlanjutan, sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. oleh
karena itu, program cSR rebih tepat apabiia digolongkan sebagai investasi
dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Seperti yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan yang
mengabaikan melakukan kegiatan cSR, pada saat krisis terjadi di
perusahaan' masyarakat sekitar tidak mernberikan dukungan terhadap
perusahaan bahkan dapat menambah permasarahan baru bagi perusahaan.
Sebagai contoh perusahaan bermasaiah dengan masyarakat sekitar antara
lain: lumpur Lapindo di porong, ralu konflik masyarakat papua dengan
PT' Freeporl lndonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile
yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont
di Teluk Buyat, dan sebagainya. contoh diatas menunjukkan bahwa
banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasionar na*un
kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan sosiar dan ekonomi
masyarakat disekitarnya. contoh diatas *enunjukkan bahwa perusahaan
mengabaikan tanggung jawab perusahaan terhadap sektor lingkungan
hidup.
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Hal diatas yang menjadi salah satu alasan mengapa perlunya untuk

melaksanakan program cSR demi tercapainya sebuah keseimbangan

dunia usaha antarapelaku bisnis dengan masyarakat sekitar. Dalam proses

perjalanan cSR banyak masalah yang dihadapinya, di antaranya adalah:

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.

2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan

HAM dengan departemen perindustrian mengenai cSR dikalangan

perusahaan dani Industri.

3. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan cSR dikalangan

perusahaan.

Bila dianalisis permasalahan di atas yang menyangkut belum ter-

sosialisasikannya dengan baik program CSR di kalangan masyarakat. Hal

ini menyebabkan program cSR belum berjalan sebagai mana mestinya,

sehingga banyak perusahaan yang mengaku bahwa sudah melakukan pro-

gram CSR namun pada dasarnya hanya melakukan kegiatan amal (charity)

saja. Hal ini dikarenakan masyarakat secara umum belum mengerti apa itu

program cSR dan apa sajayang masuk kedalam program CSR tersebut.

Agar masyarakat secara umum mengetahui tentang proglam CSR dibutuh-

kan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan media-media sebagai

sarana dalam mensosialisakan program CSR perusahaan.

Keberhasilan program CSR perusahaan harus dibantu dengan pub-

likasi di media cetak, media elektronik dan new media. Melalui media-

media ini memberikan contoh keberhasilan program CSR yang telah

dijalankan. Disamping itu juga peraturan dalam pelaksanaan CSR peru-

sahaan harus dibuat secara jelas oleh pemerintah sehingga tidak menjadi

salah persepsi dari masing-masing perusahaan. Keharusan dari progmm

cSR adalah program yang dilakukan harus berkelanjutan (sustainable)

dan memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat sekitar

seperti menciptakan kesejahteraan masyarakat atau pemberdayaan ma-

syarakat.

Setiap program cSR yang dibuat perusahaan harus disesuaikan den-

gan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sekitar sehingga progranl
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yang dilakukan tersebut memberikan manfaat bagi penerima program. Se-
lain itu dalam program csR yang dilakukan harus melibatkan partisipasi
masyarakat sekitar dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pro-
gram tersebut.

Saat ini masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk me*
nyediakan produk dan jasa pelayanan yang diperlukan, melainkan juga
menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena selain terdapat
ketimpaigan ekonomi anrarapelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya,
kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak
negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan dis_
ekitar operasi perusahaan. Itulah yang kemudian melatarbelakangi konsep
cSR yang paling mendasar: kedermawanan yang bersifat karikatif atau
amai.

cSR pada dasarnya menjalankan bisnis rebih bermartabat, dengan
konsekuensi akan mengurungi profit perusahaan. para pengusaha seha-
rusnya menjalankan bisnis tidak semata untuk mendapatkan keuntun-
gan semata melainkan lebih dari itu dengan memperhatikan lingkungan
dan masyarakat sekitar. Namun pemikiran ini masih sangat sedikit yang
melakukan oleh para pengusaha dan pelaku bisnis di Indonesia.

Program CSR drjadikan sebagai manajemen resiko, manajemen
resiko ini dapat dilakukan apabila perusahan mampu mendapatkan infor-
masi yang akurat terkait kepentingan stakeholcler dan terhindar salah anal-
isis atas kepentingan stakeholders. untuk itu diperlukan analisa maupun
pendekatan dengan para stakeholde4 agar manajemen perusahaan menge-
tahui mana saja stakeholder yangrelevan, seterah itu dilakukan pendekatan
yang saling menguntungkan agar stakeholder tidak menggunakan kekua-
tannya untuk menghentikan kegiatan perusahaan.

Pertimbangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan analisa dan
pendekatan stakeholder yang tepat akan memuaskan stakeholclers, seperti:
Pekerja mampu dengan mantap terus bekerja di perusahaan, menerima
upah yang adil, bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman dan
diperhatikan dari segi kesehatan. Stokehorderrpemegang saham menerirna
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deviden yang memuaskan. Konsumen menerima produk yang bernilai ses-

uai uang yang dikeluarkan. Supplier menerima pesanan yang rutin atas

produknya, dan dibayar tepat waktu sesuai suplai yang telah dikirim. Ko-

munitas sekitar diperkerjakan dan Perseroan melindungi lingkungan dan

area sekitar operasi kerja, Pemerintah mendapat dukungan pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan melalui pajak.

Cor.porate Social Responsibility menjadi sebuah tuntutan tidak

terelakkan seiring h.rgun bermunculannya tuntutan dari masyarakat seki-

tar terhadap pelaku bisnis. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam

mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan

juga dari faktor eksternal seperti komunitas tokal. Ini artinya, telah terjadi

pergeseran hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal. Korporat

yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan

perbuatan amal (charity) dan phylanthrophy, kini memposisikan komuni-

tas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan dan eksistensi pe-

rusahaan.

Pada prakteknya, untuk mengakomondasi dan memuaskan

masyarakat,perusahaan melakukan dialog dan pendekatan dengan ma-

syarakat. Pelaksanaan CSR, diluar inti bisnis memiliki banyak bentuk dan

biasanya dilakukan dengan melakukan kegiatan amal.lcharity, tetapi dalam

melakukan kegiatan amal ada macam jenisnya yaitu:

Corporate philanthropy: pemberian sumbangan sebagai kegiatan

amal (charily) seringkali dalam benhrk hibah tunai, donasi dan/atau

dalam bentuk barang.

Cause prontotions: Pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk

barang dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan

kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial atau dalam rangka

rekruitmen sukarelawan.

C au s e - re I at e d m arket ing: komitmen perusahaan untuk mendonasikan

sejumlah presentase tertentu dari pendapatan untuk hal tertentu yang

terkait dengan penjualan produk

Corporate Sociol ResPonsi
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Corparote Social Responsibility antara Tuntutan dan Kebutuhan

Corporate sociol mcu"keting yaitu upaya perusahaan memberi dukun-

gan pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan
untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki kes-

ehatan masyarakat, peiestarian lingkungan dan lain-iain.

Contmunity volunteering, dukungan dan dorongan perusahaan pada

para karyawan, mitra pemasaran dan / atau anggota franchise untuk
mehyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk

membantu kegiatan organisasi tertentu.

Social Responsible business practice yaitu pengadopsian dan

pelaksanaan praktek-praktek bisnis dan investasi yang memberikan

dukungan pada permasalahan sosial untuk meningkatkan kesej ahteraan

masyarakat dan untuk melindungi lingkungan.

Kegiatan diatas hanya bersifat sementara atau jangka pendek, dimana

dengan kegiatan amal diatas membantu perusahaan dalam menciptakan

image positif perusahaan dirnata masyarakat, biaya yang dikeluarkan
tidak terlalu banyak dan tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk
melakukan kegiatan amal diatas. Dan banyak perusahaan yang memilih
satu diantaranya sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap

masyarakat sekitar.

-oo0oo-
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