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ABSTRAK
Konsep Corporate Social Responsibilty (CSR) masih dianggap sebagai bagian kegiatan sosial untuk
perusahaan-perusahaan yang berskala besar, hal ini menyebabkan perusahaan yang beroperasi hanya di
daerah tertentu saja merasa tidak memiliki keharusan dalam melakukan kegiatan CSR.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola daerahnya untuk kepentingan
masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah daerah juga memiliki Keterbatasan yang hal ini dapat menyebabkan
pembangunan pada beberapa sektor tertunda atau perkembangannya lambat. Otoritas daerah melalui
kebijakan publiknya dapat mengarahkan pembangunan daerah dengan melibatkan sektor swasta (Private) untuk
kesejahteraan masyarakat (Public Private Partnership/PPP). Salah satu kemitraan yang dapat dilakukan adalah
kemitraan dalam membangun SDM di daerah. Melalui otoritas yang dimilikinya, pemerintah daerah dapat
menjalin kemitraan dengan swasta untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di daerah (terutama
masyarakat asli daerah tersebut), sehingga kebutuhan SDM di daerah dapat tersedia secara berkesinambungan,
dengan keahlian yang memang dibutuhkan oleh private sector atau oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini
secara tidak langsung dapat menekan laju urbanisasi atau migrasi penduduk.
Beberapa kondisi yang perlu di perhatikan dalam kemitraan ini, diantaranya adalah kondisi yang saling
menguntungkan, data-data demografi dan lainnya yang up to date, serta rencana pembangunan
yang
disosialisasikan secara baik kepada sektor swasta. Dengan diketahuinya rencana pembangunan tersebut, maka
dapat diketahui rencana kebutuhan SDM serta kualifikasi dan spesifikasinya, yang hal ini dapat disupply oleh
sektor swasta, melalui kegiatan atau program-program CSR. Sehingga Program CSR yang dilakukan,
disesuaikan dengan kebutuhan SDM di daerah yang bersangkutan.
Kata Kunci: csr, pemerintah, swasta, kemitraan dan sumber daya manusia
1.

kesejahteraan masyarakat di Daerahnya. Kemitraan
Pemerintah Swasta ini memiliki ciri-ciri diantaranya
adalah :
(a) Adanya pembagian investasi dan resiko
(b) Adanya pembagian keuntungan
Komposisi dari nilai investasi yang disepakti
dalam kemitraan ini (PPP), tidak menghilangkan
kekuatan peran Pemerintah Daerah untuk tetap
menjadi pihak yang bertanggungjawab atas
pelayanan publik kepada masyarakat. Ginanjar
Kartasasmita mengatakan bahwa kemitraan dalam
pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat
keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat,
pembebanan biaya dan penanggungan resiko yang
timbul dalam kegiatan tersebut (www.ginanjar.com).
Terdapat beberapa tipe PPP yang diantaranya
seperti yang disampaikan Caroline Paskarina yang
mengadopsi dari Kumar dan Prasad, (Warta Bapeda
Jabar) yaitu :
(a) Kontrak pelayanan
(b) Kontrak pengelolaan
(c) Sewa
(d) Konsesi build-operate-transfer
(e) Build-operate-own lepas

Kemitraan Pemerintah Swasta

Pasca UU otonomi Daerah, Perkembangan
tatakelola pemerintahan daerah saat ini telah
berkembang pada pemerintahan yang lebih terbuka
yang salah satunya ditandai oleh model-model
pengembangan kerjasama dari tingkat lokal (Daerah)
sampai dengan Internasional seperti Sister City.
Bersamaan dengan hal ini, tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik, tuntutan
terhadap peningkatan kesejahteraan pun semakin
meningkat. Disisi lain Pemerintah Daerah tentunya
memiliki keterbatasan sumber daya seperti Dana,
Sumber Daya Manusia (SDM), Lahan, dan
peralatan/perlengkapan.
Untuk itulah kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan pihak lain (dari lokal sampai dengan
internasional) perlu dilakukan. Kerjasama atau
kemitraan tersebut tentunya perlu dilakukan secara
terus menerus, sehingga output/outcome dapat
secara maksimal dirasakan, khususnya oleh
masyarakat. Khusus mengenai kerjasama melalui
kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private
Partnership/PPP), hal ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mampu
menciptakan
stimulus
dalam
peningkatan
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Manfaat yang diharapkan dengan adanya PPP ini
yaitu :
(a) Dampak Biaya, diharapkan PPP mampu
mereduksi biaya yang seharusnya dikeluarkan
oleh Pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi
melalui
pengurangan
biaya
overhead
pemerintah daerah, jumlah staf yang lebih
ramping, dan penelolaan yang lebih baik.
(b) Inovasi, Keterlibatan pihak swasta dalam
kemitraan
dengan
Pemerintah
daerah
diharapkan
memberikan
dampak
pada
munculnya temuan-temuan baru, seperti metode
yang lebih efektif dan efisien.
(c) Dampak pada kualitas, dengan adanya pihak
swasta diharapkan ada persaingan yang sehat
antar pihak swasta dalam memberikan kualitas
pelayanan kepada mitranya (Pemerintah
Daerah).

Disamping itu sektor swasta juga, melalui
kadin mengharapkan CSR hanya untuk perusahaan
yang mengeksploitasi sumber daya alam yang
unrenewable (tidak dapat diperbaharui), dan pihak
swasta memberikan tawaran lainnya berupa
permintaan pemotongan pajak. Perbedaan visi
pemerintah dan pihak swasta ini dapat dimaklumi,
mengingat pemerintah memiliki kepentingan pada
akselerasi pembangunan yang mungkin ingin lebih
cepat serta
untuk mempertahankan kualitas
lingkungan yang belakangan pula banyak disoroti
pihak luar negeri dan LSM. Kekhawatiran yang
muncul dapat dimaklumi mengingat sektor swasta
terkait dengan para stakeholder yang mungkin
memiliki cara pandang berbeda terhadap penerapan
CSR serta kepentingan para stakeholder yang dapat
pula berbeda.
Konsep CSR mulai dipopulerkan pada tahun
1953 dengan terbitnya buku berjudul “Social
Responsibilities of the Businessman” oleh Howard
R. Bowen, yang periode selanjutnya isu-isu CSR
terus berkembang pada tahun 1960-an yang
dilandasi oleh permasalahan kemiskinan dan
keterbelakangan yang mulai mendapat perhatian
lebih luas dari berbagai kalangan. Pada KTT Bumi
(Earth Summit), tahun 1992 di Rio De Janeiro
ditegaskan
bahwa
konsep
pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development) yang
didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup,
pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang
mesti dilakukan. Tahun 2002 pada “World Summit
on Sustainable Development (WSSD)” di
Yohannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep
Social Responsibility, yang mengiringi dua konsep
sebelumnya yaitu Economic and Environment
Sustainability. Terlebih lagi pada tahun 2010
direncanakan akan diberlakukannya sertifikasi ISO
26000 mengenai Guidance on Social Responsibility,
yang mencakup 7 isu pokok yaitu:
(a) Pengembangan Masyarakat
(b) Konsumen
(c) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
(d) Lingkungan
(e) Ketenagakerjaan
(f) Hak asasi manusia
(g) Organizational
Governance
(tatakelola
organisasi)
Beberapa
definisi
mengenai
CSR
(tanggungjawab social perusahaan) disampaikan
oleh beberapa lembaga dunia dan local, diantaranya
adalah menurut world bank yang mendefinisikan
sebagai berikut :
“The commitment of business to contribute to
sustainable economic development working with
employees and their representatives the local
community and society at large to improve the
quality of life, in ways that are both good for
business and good for development. ”.

Beberapa prinsip dalam melakukan PPP yaitu :
(a) Saling Percaya
(b) Data yang lengkap mengenai apa yang akan
dikerjakan
(c) Jaminan keuntungan
(d) Resiko yang dibagi secara proporsional
(e) Dukungan stakeholder
Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam
menjalin kemitraan Pemerintah dengan Swasta
diantaranya adalah :
(a) Ketidakpastian keuntungan yang besar.
(b) Birokrasi yang panjang.
(c) Belum mempunyai pola kerjasama yang saling
menguntungkan.
(d) Kekhawatiran
pada
paradigma
“ganti
pemerintah ganti kebijakan”.
(e) Kekhawatiran dianggap sebagai kegiatan Kolusi
Korupsi atau Nepotisme.
2.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Corporate social Responsibility (CSR)

/

Dalam sudut pandang pemerintah, khususnya
pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa
CSR perlu diatur dengan sebuah Undang-undang
dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan dan
kualitas sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari UU
PT No. 40 tahun 2007, yakni pasal 74 ayat 1 yang
menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tangung
jawab sosial dan lingkungannya. Ayat 2 berbunyi;
tanggung jawab social dan lingkungan itu
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran. Ayat 3 menyatakan;
perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban
sebagaimana pasal 1 dikenai sangsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
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Sementara itu The World Business Council for
Sustainable Development mendefinisikan CSR
sebagai berikut :
“Continuing commitment by business to behave
ethically and contribute to economic development
while improving the quality of life of the workforce
and their families as well as of the local community
at large.”
Lingkar Studi CSR Indonesia, menyatakan
bahwa CSR adalah :
“Upaya sungguh sungguh dari entitas bisnis
meminimumkan
dampak
negatif
dan
memaksimumkan dampak positif operasinya
terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam
ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ”
Definsi CSR lain adalah yang dikutip Agatha
dari buku Holme & Watts, 2000, yang berjudul
“Corporate Social Responsibility : Making Good
Business Sense”. dalam kutipan tersebut CSR di
definisikan sebagai suatu komitmen yang
berkelanjutan oleh para pembisnis untuk berperilaku
etis dan memberi kontribusi pada pengembangan
ekonomi, bahkan meningkatkan kualitas hidup bagi
tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana hal nya
pada komunitas lokal dan masyarakat secara lebih
luas.
the European Commission’s DirectorateGeneral for Enterprise and Industry, mendefinisikan
CSR sebagai berikut:
“A concept whereby companies integrate social
and environmental concerns in their business
operations and in their interaction with their
stakeholders on a voluntary basis”.
Dari beberapa definisi di atas, minimal ada tiga
hal utama yang menjadi pokok dari CSR yaitu :
(a) Merupakan komitmen yang berkelanjutan dari
perusahaan
(b) Kepedulian dan tindakan social
(c) Ada benefit yang dapat diperoleh perushaan.
Pada banyak literature mengenai CSR, tidak
disebutkan bahwa CSR hanya untuk perusahaan
yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam
saja, namun CSR adalah merupakan bagian dari
kegiatan perusahaan dalam membangun citra
perusahaan (Building image). CSR dilakukan
sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat jangka
panjang bagi perusahaan berupa kepercayaan dan
loyalitas customers.
Dengan kegiatan CSR
sedemikian rupa, diharapkan customers
dapat
memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing
perusahaan, apakah perusahaan tersebut listing di
bursa saham atau tidak. Implementasi CSR
diperusahaan tidak akan berjalan dengan baik
manakala implementasinya berseberangan dengan
kepentingan para stakeholder. Implementasi CSR,
bagi stakeholder diharapkan tidak mengurangi
kepentingannya, seperti stockholder misalnya,
tentunya tidak menginginkan laba perusahaan

berkurang karena dikurangi oleh biaya implementasi
CSR.
Vittorio Colao, Chief Executive Officer of
Vodafone Group Plc, mengatakan:
"Conducting business in a responsible manner is
essential to the long-term commercial success of
every business."
Untuk itu pelaksanaan CSR di sektor swasta
dimungkinkan akan menghadapi kendala-kendala,
terutama manakala terjadi perbedaan persepsi antara
manajemen dengan stakeholders, khususnya
pemegang saham. Persamaan persepsi dan
kepentingan yang terstruktur secara jelas, serta
benefit jangka panjang yang dikalkulasi secara tepat,
dapat mengurangi gap kepentingan antara
manajemen dan pemegang saham.
Permasalahan perusahaan dengan masyarakat,
berupa aksi perusakan asset perusahaan, serta demo
karyawan terhadap perusahaan, dapat dijadikan
sebagai salah satu parameter mengenai pelaksanaan
tanggungjawab social perusahaan. Untuk itu CSR
tidak hanya pada aspek eksternal perusahaan saja
seperti kualitas sumber daya lingkungan, social
kemasyarakat sekitar perusahaan dll, tetapi juga
pada aspek internalnya. Aspek internal dapat berupa
aspek-aspek kepersonaliaan dalam perusahaan.
Dengan demikian CSR berbeda dengan Community
Development
(CD)
yang
juga
banyak
diperbincangkan.
CD
merupakan
kegiatan
pengembangan masyarakat secara sistematis untuk
meningkatkan
kekuatan
dan
kemandirian
masyarakat yang kurang beruntung (disadvantages
group). Sehingga CD jelas ditujukan untuk
masyarakat yang tertentu dan tentunya perusahaan
berkepentingan dengan hal ini untuk menghindari
dampak negative disharmoni antara perusahaan
dengan kelompok masyarakat tersebut.
Perusahaan-perusahan
yang
telah
mengintegrasikan implementasi CSR dalam budaya
perusahaannya
(Corporate
culture)
terbukti
mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat
sekitar dan dari para karyawannya, serta
mendapatkan kepercayaan dan loyalitas customer
yang lebih tinggi. Walaupun kepercayaan dan
loyalitas ini diperoleh dengan investasi yang tidak
sedikit dan dalam jangka panjang benefit tersebut
baru dapat dirasakan. Dengan demikian CSR
merupakan suatu bagian dari Good corporate
governance
yang menganggap lingkungan,
masyarakat dan karyawan sebagai suatu kontributor
dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan.
3.

Pembangunan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kepentingan Pembangunan Manusia (SDM)
lebih dari sekedar bagaimana mempertahankan atau
meningkatkan Pendapatan nasional. Pembangunan
Manusia (Human Development) adalah mengenai
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http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html

bagaimana menciptakan lingkungan dimana
masyarakat dapat mengembangkan potensinya
sendiri dan melakukan pilihan-pilihan secara lebih
leluasa. Mahbub ul Haq mengatakan bahwa "The
basic purpose of development is to enlarge people's
choices. In principle, these choices can be infinite
and can change over time. People often value
achievements that do not show up at all, or not
immediately, in income or growth figures: greater
access to knowledge, better nutrition and health
services, more secure livelihoods, security against
crime and physical violence, satisfying leisure
hours, political and cultural freedoms and sense of
participation in community activities. The objective
of development is to create an enabling environment
for people to enjoy long, healthy and creative lives."
(http://hdr.undp.org)
Prof. Amartya Sen (Professor of Economics,
Harvard University), menjelaskan bahwa:
“human development as a process of enlarging
people’s choices and enhancing human capabilities
(the range of things people can be and do) and
freedoms, enabling them to: live a long and healthy
life, have access to knowledge and a decent standard
of living, and participate in the life of their
community and decisions affecting their lives”.
(http://hdr.undp.org)
Dengan demikian pembangunan manusia
(SDM) perlu diarahkan pada peningkatan kapabilitas
SDM
sehingga
memudahkan
masyarakat
(manusia/SDM) untuk memilih secara lebih baik dan
mandiri. Peningkatan kapabilitas tersebut tentunya
memerlukan data mengenai kapabilitas saat ini, dan
kebutuhan di masa yang akan datang, dalam
melaksanakan rencana pembangunan.
Salah satu indikator dalam mengukur kualitas
SDM adalah dengan menggunakan Human
Development Index (HDI). Pada tahun 2010
Indonesia menempati urutan ke 108 dunia.
Pengukuran HDI tersebut berdasarkan kepada 3
dimensi yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Standar
hidup. Kesehatan diukur dengan menggunakan
indikator angka harapan hidup, Pendidikan diukur
dengan menggunakan indikator lama sekolah, dan
rata-rata harapan bersekolah. Sementara itu
Indikator Pendapatan Perkapita digunakan untuk
mengukur Standar hidup.
Tabel : HDI Indonesia, Asia Timur pasifik dan
Dunia 2005-2010
Year

Indonesia

East Asia and the
Pacific

Berdasarkan data UNDP,
HDI Indonesia
ternyata masih sangat jauh dibandingkan dengan
Asia timur pasifik dan dunia. Rata-rata Peningkatan
HDI setiap tahunnya hanya masih dibawah HDI
Asia Timur yaitu 0.0084 sementara Indonesia
0.0078, namun di atas rata-rata peningkatan HDI
dunia yang sebesar 0.0052. Kemajuan yang relatif
lebih baik yaitu dibidang Kesehatan (0.815),
kemudian diikuti oleh Pendidikan (0.539) dan
terakhir adalah Pendapatan (0.491).
Pada Tingkat daerah identifikasi sumber daya
manusia (SDM) yang dimiliki daerah, menjadi
sangat penting, ketika sebuah rencana pembangunan
(jangka pendek/jangka menengah/jangka panjang)
disusun. Data SDM di daerah tentunya akan terkait
dengan kesuksesan rencana pembangunan. Biasnya
data dapat menyebabkan rencana pembangunan pun
menjadi tidak tepat sasaran. Untuk itu sudah saatnya
dilakukan identifikasi SDM di daerah secara tepat
dan berkelanjutan, yang diikuti dengan rencana
pembangunan yang berbasis data ril SDM.
Salah satu penyebab tingginya laju
pengangguran di Indonesia adalah adanya gap antara
kebutuhan/permintaan kualifikasi tertentu dari dunia
usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia jasa
tenaga kerja (lembaga pendidikan). Gap ini dapat
terjadi karena belum adanya sinkronisasi antara
pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja. Namun
demikian tentunya ada beberapa bidang ekonomi
yang dapat didorong untuk mampu menyerap tenaga
kerja secara lebih banyak, yaitu kewirausahaan.
Demikian juga dengan sektor pertanian dan lainlainnya, perlu didorong untuk ditingkatkan kualitas
SDM nya secara proporsional.
Terkait dengan kualitas SDM, Sujadi
(1994;59) menyampaikan saran-saran peningkatan
kualitas SDM Indonesia diantaranya adalah :
(a) Meningkatkan disiplin nasional
(b) Mendorong Kreatifitas yang inovatif
(c) Solidaritas dan kerukunan hidup
(d) Sadar lingkungan
(e) Intensifikasi pelatihan
4.

Berdasarkan pada konsep PPP, CSR dan
Pengembangan SDM maka terdapat berbagai model
kemitraan yang dapat dilakukan. Diantaranya :
(a) Proses
akselerasi pembangunan yang
diharapkan pemerintah didaerah-daerah sekitar
industri, dapat difasilitasi oleh kegiatan CSR
perusahaan
berupa
pelatihan-pelatihan
keterampilan bagi masyarakat sekitar. Melalui
pelatihan
keterampilan
ini
perusahaan
diuntungkan dengan tersedianya tenaga terampil
disekitar perusahaan, sehinga manakala
dibutuhkan tambahan tenaga
dengan
keterampilan khusus, perusahaan tidak kesulitan
karena supply telah tersedia. Disisi masyarakat

World

2005

0.561

0.608

0.598

2006

0.568

0.617

0.604

2007

0.580

0.628

0.611

2008

0.588

0.636

0.615

2009

0.593

0.643

0.619

2010

0.600

0.650

0.624

Model Kemitraan

Sumber :

[32]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

peningkatan keterampilan tentunya dapat
membuka
peluang
untuk
mendapatkan
penghasilan. Dari sudut pandang pemerintah,
maka pengangguran sedikit demi sedikit dapat
direduksi, bahkan pemerintah tidak perlu biaya
untuk melakukan pelatihan-pelatihan.
(b) Kegiatan CSR Perusahaan diarahkan pada
kegiatan yang menumbuhkan bisnis/wirausaha
masyarakat.
(c) Kegiatan CSR perusahaan dapat diarahkan pada
peningkatan Skill Knowledge dan Ability
(SKA) yang disesuaikan dengan kondisi
lingkungannya.
Beberapa asumsi untuk melakukan ini adalah :
(a) Pemerintah memiliki data SKA SDM
(masyarakat) secara ril dan kontinyu
(b) Pihak Swasta memiliki kemauan dalam
mengimplementasikan CSR pada bidang
pengembangan SDM di daerah.
(c) Adanya sinkronisasi data yang dimiliki
Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta yang
akan melakukan program CSR.
(d) Secara berlanjut perkembangan hasil dari
program CSR ini di monitor oleh pemerintah
daerah sehingga pemerintah daerah memiliki
data aktual tentang kondisi SDMnya.
(e) Tidak selalu program CSR itu dilakukan oleh
Perusahaan berskala besar, dan tidak selalu
harus perusahaan manufaktur, perusahaan jasa
seperti perhotelan, perdagangan, lembaga
pendidikan dan lain-lain perlu didorong untuk
mengimplementasikan CSRnya.
Beberapa kendala yang mungkin dihadapi salah
satunya adalah pihak swasta akan kesulitan dalam
mensosialisasikan dan mentransformasikan program
CSR ini kepada Pemilik perusahaan. Karena
program CSR akan dianggap sebagai biaya yang
dapat mengurangi keuntungan. Namun demikian
bukti emfiris menunjukan bahwa dalam jangka
panjang program CSR yang tepat dapat
meningkatkan secara signifikan loyalitas konsumen.
Berdasarkan asumsi bahwa kemitraan ini (PPP)
akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang
maka, diperlukan suatu lembaga yang mampu
menyediakan
data
secara
valid/ril
serta
mensosialisasikannya kepada stakeholder dalam PPP
ini.
5.

implementasi CSR dengan berbasis pada
kapabilitas SDM saat ini dan kebutuhan yang
akan datang.
(c) Rencana Pembangunan daerah yang disusun
berbasis pada data yang valid dan kontinyu
tentang Skill Knowledge Ability dari SDM
daerah.
Untuk menindaklanjuti dari PPP dalam
pengembangan SDM melalui Program CSR perlu
dibentuk suatu lembaga yang secara serius dan inten
melakukan kajian-kajian SDM daerah dan
memonitoring serta mengevaluasi implementasi
kemitraan ini.
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Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa
kesimpulan yang dapat disampaikan diantaranya
adalah :
(a) Model Kemitraan yang umum dilakukan adalah
model
kemitraan
dalam
penyediaan
infrastruktur.
(b) Pihak Pemerintah daerah dan Swasta dapat
membentuk model kemitraan khusus untuk
Pengembangan SDM di daerah melalui
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