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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan serangkaian proses perubahan yang
diupayakan pemerintah

bersama seluruh

masyarakat

Indonesia dengan

harapan terwujudnya masyarakat Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih
baik. Pembangunan tersebut harus ditopang oleh seluruh anggota masyarakat
baik laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang. (Modul Latihan
Manajemen dan Kepemimpinan Wanita, 1991).
Tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil
dan makmur (sejahtera) yang merata secara material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga selaras dengan agenda besar
pembangunan

secara

universal

yang

tertuang

dalam

Sustainability

Development Goals (SDG’s). Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
yaitu kesejahteraan masyarakat baik secara nasional maupun global (agenda
SDG’s) diperlukan kerja sama dan partisipasi dari seluruh pemangku
kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis (perusahaan).
Pemerintah sebagai institusi formal berperan dalam perencanaan dan
pelaksanaan di berbagai sektor. Pihak swasta dapat berperan sebagai partner
pemerintah dalam pelaksanaan pada satu atau beberapa sektor pembangunan.
Masyarakat harus berperan sebagai subjek dan objek pembangunan dengan
pengertian

bahwa

masyarakat

harus

dilibatkan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa setiap
perusahaan yang mengelola sumber daya alam memiliki kewajiban untuk
bertanggung jawab terhadap terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat di sekitarnya melalui program Corporate Social
Responsibility selanjutnya disingkat CSR. Hal ini tertuang dalam Keputusan
Menteri BUMN Nomor.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan
1

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
2

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
ditetapkan pada bulan Juli 2007. Pada pasal 74 dinyatakan :
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab
sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Pemerintah Indonesia memang telah membuat regulasi tentang tanggung
jawab sosial perusahaan, namun regulasi yang dikembangkan pemerintah
tidak

mengatur

secara

spesifik

bagaimana

perusahaan

seharusnya

mengembangkan program CSR. Dengan demikian, masing-masing perusahaan
dapat mengembangkan program CSR mereka sendiri-sendiri sejalan dengan
visi dan misi perusahaan mereka.
Definisi CSR sendiri sangat beragam. Antara perusahaan, akademisi dan
pemerhati CSR memiliki konsep yang berbeda tentang CSR. Beragamnya
definisi CSR menyebabkan bias karena adanya perbedaan kepentingan yang
dapat menghambat implementasi konsep CSR. Namun secara umum, semua
definisi merujuk pada dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, pemangku
kepentingan dan sukarela. (Dahlsrud 2006).
The World Business Council for Sustainable Development menyatakan
bahwa CSR harus berkomitmen untuk bersikap etis dan berkontribusi terhadap
pembangunan ekonomi masyarakat namun tetap meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan keluarganya dan juga komunitas dan masyarakat setempat
(Tencati, Perrni and Pogutz, 2004 : 175), sedangkan Iffe (2002) menyatakan
bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep moral dan etis
yang berciri umum sehingga pada tataran praktisnya harus dialirkan ke dalam
program-program yang konkret. Salah satu bentuk aktualisasi Corporate
Social Responsibility (CSR) yaitu pemberdayaan masyarakat (Community
Development).
Program pemberdayaan masyarakat (Community Development) dapat
dilakukan oleh perusahaan atas dasar sikap dan pandangan yang umumnya
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telah ada dalam dirinya yaitu sikap dan pandangan kedermawanan.
Selanjutnya Iffe (2002) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
(Community Development) untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat
digunakan sebagai media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat
hidup berdampingan secara simbiotik dengan entitas bisnis (perusahaan)
beserta operasinya. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan
masyarakat (Community Development) mampu memberikan manfaat bagi
eksistensi perusahaan dan dapat digunakan untuk membangun hubungan
harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan.
Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah program pemberdayaan
melalui Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan bahwa program
pemberdayaan masyarakat belum dapat mencapai target Sustainability
Development Goals (SDG’s) dan tidak berkesinambungan (sustainable). Hal
ini

dikarenakan

program

pemberdayaan

melalui

Corporate

Social

Responsibility (CSR) cenderung hanya memberikan bantuan finansial terhadap
lembaga-lembaga yang diberi donor. Sayangnya, justru bentuk-bentuk
kedermawanan tersebut yang menjadi favorite bagi beberapa perusahaan.
Selain itu, perusahaan masih belum menganggap bahwa CSR sebenarnya
merupakan investasi sosial perusahaan sehingga program CSR perlu menjadi
bagian dari etika bisnis mereka. (Joseph, 2009 : 406).
Program CSR dapat dikatakan berhasil, menurut Bird and Smucker (2006 :
2) yang sejalan dengan pendapat Iffe, apabila program tersebut mampu
merespon terhadap dinamika masyarakat baik secara kesejarahan maupun
institusionalnya. Perusahaan juga mampu membangun komunikasi dengan
masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi lokal. Selain itu,
perusahaan juga berkomitmen untuk ikut menjaga dan mengembangkan aset
ekonomi dan sosial masyarakat. (Belal and Robert, 2010 : 314). Sen dan
Battacharya (2001) mengemukakan bahwa terdapat enam dimensi pokok
dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) diantaranya adanya
community support, diversity dalam hal ini bahwa manfaat program dapat
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dinikmati beragam gender baik laki-laki dan perempuan, employee support,
environment, Non-U.S operation dan product.
Beberapa kajian juga menyebutkan bahwa program Corporate Social
Responsibility (CSR) perusahaan belum banyak memperhatikan kebutuhan
perempuan sebagai masyarakat penerima manfaatnya sehingga pertisipasi
perempuan rendah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Grosser, Kate & Jeremy Moon (2005) yang berjudul The Role of Corporate
Social Responsibility in Gender Mainstreaming, bahwa hasilnya adalah masih
terdapat keterbatasan partisipasi perempuan dalam program Corporate Social
Responsibility (CSR). Penelitian di Afrika Selatan oleh Bruyns, Client Le
(2009) yang berjudul Corporate Social Responsibility and Gender Justice In
South Africa hasilnya menyebutkan bahwa masih perlu ditingkatkan
pemahaman dan komitmen perusaahaan di Afrika Selatan dalam pelaksanaan
program CSR sehingga program CSR perusahaan dapat meningkatkan
kesetaraan dan martabat perempuan di bidang ekonomi.
Pada program pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang
manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan sustainable
hanya dapat terjadi apabila perusahaan mampu memahami karakteristik
masyarakat penerima manfaat. Hal ini seperti yang disampaikan Kayuni and
Tambulasi (2012) dalam Rudito (2013) bahwa “CSR efforts will also heavly
depend on the culture of the community”. Selain itu menurut Almaeshi (2006)
bahwa agar program CSR bisa berjalan dengan baik maka perusahaan harus
memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memahami
karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang merupakan sasaran program
CSR.
Berdasarkan penelitian Tahoba (2011) yang berjudul “Strategi Komunikasi
dalam Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Kasus:
Program Community Development pada Komunitas Adat Terkena Dampak
Langsung Proyek LNG Tangguh di Sekitar Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
Papua Barat, hasilnya adalah perlunya pendekatan persuasif dengan
melibatkan peran serta tokoh adat, menciptakan iklim komunikasi yang dapat
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merangsang partisipasi masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi
tradisional serta mengembangkan komunikasi partisipatoris dalam komunikasi
kelompok. Selain itu bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam program
Community Development membawa dampak pada perbedaan komunikasi yang
terjadi. Masyarakat yang terlibat aktif mengalami perubahan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap sebagai akibat dari penyampaian pesan atau inovasi
yang ditawarkan dibanding dengan masyarakat yang tidak terlibat aktif
cenderung menunjukkan sikap acuh tak acuh atau malas mencari tahu tentang
pesan yang disampaikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa
keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat juga ditentukan oleh
faktor komunikasi strategis yang dikembangkan oleh aktor pemberdayaan
yang dalam konteks penelitian tersebut melibatkan peran tokoh adat dan
mengambil pendekatan komunikasi persuasive. Namun, strategi komunikasi
persuasive bukan merupakan satu-satunya komunikasi strategis untuk
mengubah persepsi dan perilaku masyarakat, namun sangat tergantung pada
karakteristik masyarakat setempat.
PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant adalah salah satu perusahaan
swasta di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang peduli terhadap
penanggulangan permasalahan sampah melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR) Bank Sampah Mandiri. Program CSR Bank Sampah
Mandiri berprogram sejak tahun 2012 hingga 2014 berlokasi di RW X
Ketapang Damai Kelurahan Kebonmanis Cilacap Utara Kabupaten Jawa
Tengah. Adapun kegiatan pokok dari Bank Sampah Mandiri adalah
menabung sampah, dimana masyarakat memilah sampah di rumah tangga
mereka masing-masing kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya dan disetorkan
ke bank sampah untuk ditimbang dan hasilnya dimasukkan ke buku tabungan.
Setelah menjadi nasabah Bank Sampah Mandiri masyarakat

dapat

menukarkan kebutuhan pokok dengan sampah yang ditabung. Selain itu
sampah yang telah disetorkan untuk ditabung dapat diolah kembali menjadi
kerajinan sampah yang bernilai jual.
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Penelitian pendahuluan terhadap program CSR Bank Sampah Mandiri PT.
Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant menunjukkan bahwa pertama, program
CSR Bank Sampah Mandiri merupakan salah satu bentuk program
pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh masyarakat (tidak bersifat top
down). Selain itu merupakan program yang bersifat kemitraan antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan pihak swasta (perusahaan)
khususnya dalam penanggulangan permasalahan sampah di Kabupaten
Cilacap. Kedua, program CSR Bank Sampah Mandiri sejalan dengan konsep
CSR “Triple bottom line” yaitu (Profit, People dan Planet) bahwa perusahaan
dalam mengejar keuntungan (profit) harus tetap memperhatikan dan terlibat
dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan / ramah terhadap lingkungan
(planet). Aspek penerapan pendekatan pemberdayaan yang bersifat bottom-up
dan triple bottom line yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap
Plant merupakan aspek strategis yang menyebabkan keberhasilan suatu
program

pemberdayaan

masyarakat.

Namun,

daya

tarik

program

pemberdayaan Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap
Plant untuk dikaji lebih lanjut lagi justru adanya aspek yang ketiga, yaitu
sustainability dari program CSR tersebut.
Melihat sejarah perkembangan program, program CSR Bank Sampah
Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant, sejak tahun 2012 hingga
saat ini menunjukkan adanya sustainability program. Selain itu sampai saat ini
program CSR Bank Sampah Mandiri masih berjalan dan dijalankan dengan
baik bahkan semakin berkembang positif. Hal ini ditandai dengan inovasi
berkelanjutan berupa terciptanya usaha ekonomi mikro seperti warung sampah
Mandiri, rumah laundry dan usaha kerajinan Innel Creative Handicraft Daur
Ulang yang dijalankan oleh masyarakat penerima manfaat program yang
mayoritas adalah perempuan. Penelitian pendahuluan tersebut menimbulkan
berbagai pertanyaan tentang unsur-unsur dan aspek-aspek yang menyebabkan
keberhasilan bahkan keberlanjutan program CSR Bank Sampah Mandiri.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah pada aspek gender. Penelitian
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pendahuluan menunjukkan bahwa Bank Sampah Mandiri dikelola oleh para
perempuan. Pertanyaan yang muncul apakah program pemberdayaan PT.
Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant tersebut merupakan program
pemberdayaan perempuan? Jika memang program pemberdayaan perempuan,
apakah PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant memiliki kebijakan
pengembangan program CSR yang berfokus pada kesetaraan gender? Jika
tidak, mengapa program tersebut dapat berujung pada peningkatan
keberdayaan perempuan? Aspek-aspek apa yang membuat para perempuan
memiliki peran dan keterlibatan tinggi terhadap program tersebut?
Seperti yang diungkapkan oleh Bird and Smucker (2006 : 5), perusahaan
dan masyarakat merupakan dua institusi yang berbeda dengan karakteristik
yang berbeda pula. Perusahaan besar, seperti perusahaan internasional sering
dianggap sebagai perusahaan yang memiliki kekuasaan yang besar. Oleh
karena itu, perusahaan besar sering dianggap bersifat arogan dan tidak
sensitive terhadap kepentingan masyarakat disekelilingnya. Namun, ketika
perusahaan memiliki intensi yang baik untuk lingkungan, seperti program
pemberdayaan, tanpa komunikasi yang baik, intensi tersebut tidak akan dapat
dipahami. Untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat maka
diperlukan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik
masyarakat agar masing-masing memahami apa yang diharapkan dari program
tersebut. Selain itu komunikasi berperan penting dalam menjembatani
perbedaan persepsi yang mungkin timbul antar perusahaan dan masyarakat.
Dalam hal ini terkait dengan komunikasi dua arah yang dilakukan antar
perusahaan dan masyarakat, pesan yang dikirim, diterima dan direspon oleh
masyarakat adalah merupakan sebuah proses mendengarkan perbedaan
kebutuhan antar perusahaan dan masyarakat dan penyamaan persepsi untuk
tercapainya tujuan. Dengan demikian komunikasi memiliki peran penting
dalam proses pemberdayaan masyarakat.
Pendapat serupa juga dikemukan oleh Littlejhon (2017: 337) bahwa kajian
komunikasi juga memberikan kontribusi penting pada kajian Corporate Social
Responsibility (CSR) khususnya ketika organisasi ingin memelihara hubungan
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baik dengan eksternal stakeholdernya. May dan Roper mengidentifikasikan
dari berbagai perspektif teori dialog dan teori kritis. Secara spesifik Oyvinn
Ihlen,

Steve

May

dan

Jennifer

dalam

Littlejhon

(2017:337)

mengidentifikasikan terdapat 4 (empat) kunci dari teori komunikasi yang
berkontribusi

pada

studi

kajian

CSR.

Pertama,

teori

komunikasi

mengilustrasikan bagaimana pesan dikontruksikan dari stakeholders yang
berbeda sehingga menghasilkan pandangan, makna CSR dan aktivitas
perusahaan.

Kedua,

teori

komunikasi

mendemontrasikan

bagaimana

keterbukaan informasi perusahaan membantu dalam membangun kepercayaan
dan citra positif perusahaan. Ketiga, teori komunikasi memberikan ilustrasi
bahwa terdapat pandangan yang kompleks tentang CSR. Keempat, teori
komunikasi mengilustrasikan bagaimana dialog dibuka, menjadi proses
komunikasi dua arah antar stakeholders dan tujuannya adalah pemberdayaaan.
Sustainability

Bank

Sampah

Mandiri

yang

merupakan

program

pemberdayaan sebagai CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant juga
menimbulkan pertanyaan tentang pola komunikasi strategis yang diterapkan
sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan
masyarakat. Apakah perusahaan juga menerapkan pendekatan komunikasi
persuasive untuk membangun hubungan dengan masyarakat melalui peran
tokoh masyarakat? Ataukah, perusahaan mengembangkan pendekatan
komunikasi strategis lain sesuai dengan karakteristik masyarakat? Dalam
penelitian ini kajian komunikasi juga dilihat sebagai bagian penting dari
kegiatan program CSR, yaitu komunikasi sebagai proses penting dalam
mewujudkan tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian
hasil penelitian ini dapat menjadi lesson learned terkait program Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berkelanjutan. Berdasarkan latar
belakang tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang
sinergisitas peran gender dalam pemberdayaan masyarakat pada program CSR
Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia TBK Cilacap Plant.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah karakteristik masyarakat penerima manfaat program CSR
Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
oleh PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant melalui program CSR Bank
Sampah Mandiri ?
3. Bagaimanakah pola komunikasi antarperusahaan dan masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat pada program CSR Bank Sampah Mandiri PT.
Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant?
4. Bagaimanakah profil peran gender pada masyarakat penerima manfaat
program CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap
Plant?
5. Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat melalui sinergisitas peran
gender pada program CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia
Tbk Cilacap Plant di masa depan?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. mengkaji karakteristik masyarakat penerima manfaat program CSR Bank
Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant,
2. mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant melalui program CSR Bank
Sampah Mandiri,
3. mengkaji pola komunikasi antar perusahaan dan masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat pada program CSR Bank Sampah Mandiri PT.
Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant,
4. mengkaji profil peran gender pada masyarakat penerima manfaat program
CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant, dan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
10

5. merumuskan model pemberdayaan masyarakat melalui sinergisitas peran
gender pada program CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia
Tbk. Cilacap Plant di masa depan.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
ilmu penyuluhan pembangunan/pemberdayaan masyarakat khususnya
pada sinergisitas peran gender dan pola komunikasi dalam pemberdayaan
masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
masyarakat, pemerintah, dan perusahaan mengenai pentingnya sinergisitas
peran gender dan pola komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pada
program Corporate Social Responsibility (CSR).
3. Sebagai masukan atau rekomendasi secara ilmiah pada praktek
pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank
Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai upaya
peningkatan peran gender dalam program pemberdayaan masyarakat di
masa depan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu konsep model berupa
pemberdayaan masyarakat melalui sinergisitas peran gender pada program
CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di
masa depan.

E. Kebaruan Penelitian
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sinergisitas
peran gender dalam pemberdayaan masyarakat pada program Corporate
Social Responsibility (CSR) disajikan dalam tabel 1.1 untuk menunjukkan
bahwa penelitian ini memiliki kebaruan mencakup: lingkup kegiatan
penelitian, tujuan, metode penelitian dan hasil penelitiannya. Kebaruan
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penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya dapat dilihat melalui penjelasan penelitian yang pernah dilakukan
di bawah ini:
Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan
yang menunjukkan orisinalitas penelitian yaitu dalam hal :
1. lingkup penelitian: mengkaji sinergisitas peran gender dalam konteks
pemberdayaan masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), gender
dan komunikasi,
2. tujuan penelitian: tidak hanya sekedar melihat praktek pelaksanaan
program CSR-nya saja melainkan berusaha mendalami berbagai aspek
yang berhubungan dalam praktek pelaksanaan program CSR Bank
Sampah Mandiri diantaranya karakteristik masyarakat penerima program,
pola komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat penerima manfaat
program serta merumuskan sinergisitas peran gender dalam pemberdayaan
masyarakat pada program CSR Bank Sampah Mandiri PT. Holcim
Indonesia Tbk Cilacap Plant,
3. metode penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study)
yang hasilnya lebih menekankan makna dengan tujuan membuat suatu
deskripsi/gambaran realitas secara mendalam terhadap pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant pada
program CSR Bank Sampah Mandiri. Dalam penelitian ini juga
menggunakan analisis interaktif Miles & Huberman dan analisis gender
kerangka Moser,dan
4. hasil penelitian berupa suatu konsep model pemberdayaan masyarakat
melalui sinergisitas peran gender pada program CSR Bank Sampah
Mandiri PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai upaya
mewujudkan kesetaraan gender.
Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, di bawah ini disampaikan
beberapa penelitian terdahulu antara lain untuk melihat orisinalitas penelitian
yang akan dilakukan.
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Tabel 1.1
Beberapa Kajian Penelitian Tentang Corporate Social Responsibility (CSR), Gender,
Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi
No

Penulis & Tahun

Judul

Tujuan

Lingkup Kegiatan

Metode

Hasil
Penelitian ini untuk mengeksplorasi sejauh
mana peran tanggung jawab sosial
perusahaan di Afrika Selatan dalam
berkontribusi mewujudkan keadilan gender
di bidang perekonomian. Hasilnya adalah
perlunya peningkatan pemahaman dan
komitmen bagi perusahaan di Afrika
Selatan dalam pelaksanaan Corporate
Social Responsibility
(CSR) sehingga dapat meningkatkan
kesetaraan dan martabat perempuan
(gender) di bidang ekonomi
Hasilnya
bahwa masih terdapat
keterbatasan partisipasi perempuan dalam
Corporate Social Responsibility (CSR) dan
perlunya peningkatan partisipasi organisasi
perempuan dalam mewujudkan kesetaraan
gender.n memainkan peran penting dalam
ekonomi

1

Bruyns, Client Le. 2009
Jurnal.

Corporate
Social
Responsibility
and
Gender Justice In South
Africa

Mengeksplorasisejauh mana
peran tanggung jawab sosial
perusahaan
(CSR)di
AfrikaSelatan
dalam
berkontribusi mewujudkan
keadilan
genderdi
bidangperekonomian.

CSR
(Corporate
Social
Responsibility) dan Gender

Kualitatif
Studi Kasus

2

Grosser, Kate
&
Jeremy Moon. 2005.
Jurnal

The Role of Corporate
Social Responsibility in
Gender Mainstreaming

Menganalisis
partisipasi
perempuan dalam Corporate
Social Responsibility (CSR)
dalam
mewujudkan
kesetaraan gender

CSR
(Corporate
Social
Responsibility dan Gender

Kualitatif
Studi Kasus
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3

Parminder Kaur, 2013.
Jurnal

Corporate
Social
Responsibility
and
Gender in Workplace

Menganalisis
kesetaraan
gender dan keseimbangan
peranan
gender
dalam
pelaksanaan CSR

CSR
(Corporate
Social
Responsibility) dan Gender

Kualitatif
Deskriptif

4

Pearson, Ruth
2009. Jurnal

Beyond
Workers:
CSR

Women
gendering

Mengkaji pendekatan yang
lebihholistik dalam CSR
melaluianalisis gender

CSR
(Corporate
Social
Responsibility) dan Gender

Kualitatif
Studi Kasus

5

Rena, Ravinder and
Narayana N. 2009.
Jurnal

Gender Empowerment
In Africa: An Analysis
Of Woman Participation
In Eritrean Economy

Memahami status perempuan
di Afrika
dalam rangka
pemberdaayan gender dan
menganalisis
partisipasi
perempuan pada ekonomi
eritrea

Gender
dan
Perempuan

Kualitatif
Studi Kasus

Pemberdayaan

Hasilnya bahwa CSR dengan isu gender
dapat diaplikasikan untuk tujuan organisasi
yaitu untuk memberikan solusi dalam
operasional bisnis dan untuk menjaga
hubungan baik dengan stakeholders
(masyarakat)
Penelitian ini membahas pendekatan yang
lebihholistik dalam CSR melaluianalisis
gender. Hasil penelitian adalah perlunya
memasukkandimensigender yang lebih
komprehensif dalam program Corporate
Social Responsibility (CSR) khususnya
untuk para pekerja / buruh perempuan,
sehingga program Corporate Social
Responsibility
(CSR)benar-benar
memberikan
manfaat
bagi
buruh
perempuan.
Perempuan memainkan peran penting
dalam ekonomi Eritrea. Kesetaraan
perempuan dalam bidang politik dan
ekonomi masih lemah, karena kurangnya
dukungan dari organisasi.
Perempuan dapat memainkan peran lebih
signifikan pada pengembangan sosio
ekonomi Eritrea jika mereka dipandang
sebagai SDM yang vital dan diberi
kesempatan untuk berpartisipasi
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6

Sheth H. and Babiak
K.M., 2010

7

Welford et al. 2007.
Jurnal.

8

Holmqvist. 2009.
Jurnal

9

Chaudhry, Imran Sharif
and Nosheen, Farhana.
2009.
Jurnal

Beyond the Game:
Perceptions
and
Practices of Corporate
Social Responsibility in
the Professional Sport
Industry.
Corporate
Social
Responsibility
in
Europe, North America
and Asia, University of
Hong Kong.
Corporate
Social
Responsibility
as
Corporate
Social
Control: The Case of
Work-Site
Health
Promotion.
The Determinant of
Women Empowerment
In Southern Punjab
(Pakistan)
:
An
Empirical Analysis

Terdapat persepsi bahwa
implementasi program CSR
Industri olahraga tidak hanya
sekedar kewajiban

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi program CSR Industri
olahraga tidak hanya sekedar kewajiban

Untuk melihat perbedaan
pelaksanaan program CSR di
Eropa, Amerika Utara dan
Asia.

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Kualitatif
Studi kasus

Bertujuan untuk mengetahui
potensi risiko gangguan
kesehatan bagi individu
maupun bagi masyarakat di
perusahaan.

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Kualitatif
Studi Kasus

Hasil penelitian menemukan bahwa
terdapat persamaan dalam praktik CSR di
Eropa, Amerika Utara dan Asia yaitu
dalam hal pengembangan kapasitas
manusia (capacity building).
Bahwa CSR membantu perusahaan
menyelesaikan tugasnya dengan bijak dan
efisien serta perlunya mendorong upaya
promosi kesehatan yang bisa menjadi
mekanisme kontrol sosial perusahaan

Mengkaji faktor-faktor yang
menentukan
bagi
pemberdayaan perempuan di
daerah terpencil di Pakistan

CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
dan
pemberdayaan perempuan

Kualitatif
Studi Kasus

Pemberdayaan
perempuan
terbangun
melalui empat macam indeks yaitu :
otonomi pribadi, keputusan keluarga,
keputusan ekonomi domestik dan otonomi
politis.
Sistem keluarga bersama, perempuan
memiliki rekening bank, akses terhadap
media, berpartisipasi dalam kegiatan
ekskursi dan pandangan Islam tentang
pemberdayaan perempuan berdampak
positif.
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10

Gyves et al. 2008
Jurnal

Corporate
Social
Responsibility:
An
Avenue for Sustainable
Benefit for Society and
the Firm?

Untuk
mengetahui
pemahaman
manajer
terhadap CSR pada enam
perusahaan dan organisasi
nirlaba

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

11

Mihalache dan Stremţan
2010.Jurnal

Social

Siwar dan Haslina 2008.
Jurnal

Untuk
mengetahui
pemahaman dan komitmen
perusahaan terhadap konsep
CSR.
Untuk
mengetahui
pemahaman dan komitmen
perusahaan terhadap CSR

CSR
(Corporate
Responsibility)

12

Study Regarding the
Perception of the CSR
Concept Among the
Alba Iulia Enterprises,
A Study on Corporate
Social
Responsibility
Practices
amongst
Business Organisations
in Malaysia

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

13

Babiak K and Kihl L
2010.
Jurnal

Perceptions
and
Practices of Corporate
Social Responsibility in
the Professional Sport
Industry

Untuk mengetahui persepsi
dan
hubungan
antara
kegiatan perusahaan alat
olah raga dengan praktik
CSR yang dilakukan.

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Metode studi
kasus
yang
didasarkan
pada
wawancara
para manajer
senior
Metode
penelitian
survei

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
kegiatan csr yang dilakukan secara
sukarela dan strategis akan memuaskan
pemegang saham dan stakeholder, karena
saling
menguntungkan
dan
dapat
berkelanjutan bagi semua pihak.

Metode
penelitian
survei dengan
sampling
kuota
dan
dilakukan
pada
500
perusahaan
yang listing
di
Kuala
Lumpur Stock
Exchange.
Metodologi
pendekatan
campuran
survei
dan
analisis
isi
secara
kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menyatakan
bahwa
komitmen
perusahaan
multinasionalterhadap csr lebih tinggi
dibandingkan
dengan
komitmen
perusahaan negara, perusahaan swasta
ataupun ukm di malaysia. Selain itu
penelitian tersebut juga menyatakan bahwa
semakin besar ukuran perusahaan, semakin
tinggi komitmen csrnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas
perusahaan di Provinsi Alba Iulia
Rumania, belum mengetahui konsep CSR

Hasil penelitian bahwa industri alat
olahraga eksekutif melihat CSR sebagai
keharusan pada strategi bisnisnya.
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14

Jurisova, Vladimira dan
Durkova, Katrina. 2012.
Jurnal

CSR
Communication
and Its impact on
Corporate Image

Untuk mengetahui pengaruh
komunikasi dalam image
CSR

CSR
(Corporate
Social
Responsibility) dan komunikasi

Metode
penelitian
kuantitif

Hasil penelitian : bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan adanya komunikasi tentang
pelaksanaan CSR ke publik terhadap image
positif perusahaan.

15

Wu, M.L. and Yeh, D.
2006.

Corporate
Social
Financial , Corporate
Financial Performance,
and Firm Size

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Metode
penelitian
Kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
semakin besar suatu perusahaan dan makin
baik kinerja keuangan perusahaan tersebut
akan berdampak besar pada pelaksanaan
program CSR perusahaan

16

Daniela
Maran
Giorgio Soro. 2010.

The
Influence
of
Organizational
Culture in
Women
Participation
and
Inclusionin Voluntary
Organizations in Italy

Untuk mengetahui bahwa
terdapat pengaruh kinerja
keuangan perusahaan dan
besarnya
perusahaan
terhadap anggaran program
CSR
Untuk mengetahui pengaruh
budaya organisasi dalam
partisipasi dan keterlibatan
perempuan dalam organisasi
nirlaba di Italia dengan
metode
wawancara
terstruktur
kepada
91
responden

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Metode
wawancara
terstruktur
kepada
91
responden

17

Freeman, R.E. 2000

Untuk
meneliti
bahwa
manfaat
CSR
bagi
perusahaan merupakan etika
bisnis.
Mengkaji tentang konsep
CSR dikalangan masyarakat
lokal di Malaysia

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah (1).
Perempuan yang tergabung / terlibat dalam
organisasi nirlaba di Italia memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi pada program CSR.
(2). Organisasi nirlaba di Italia memiliki
budaya organisasi yang didalamnya
terdapat aturan dan norma-norma yang
dapat mendorong anggotanya baik
perempuan maupun laki-laki untuk
berpartisipasi aktif dalam program CSR
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
perusahaan yang bersaing di era milenia
harus mau melaksanakan program CSR.

CSR
(Corporate
Responsibility)

Social

Kualitatif
Studi kasus

18

&

Werner, Amran. 2013
Jurnal.

Business Ethics at the
Millennium,
Business
Ethics Quarterly.
Empowering
Society
For Better CSR : The
Case of Malaysia

Hasil dari penelitian ini : (1) bahwa
pemahaman tentang konsep dan pentingnya
CSR masih kurang dikalangan masyarakat
lokal di Malaysia berbeda dengan di
negara-negara maju dimana ide CSR
berasal,
(2).
Penelitian
ini
juga
merekomendasikan bahwa masyarakat
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19

Hart, S.M. 2010.

20

Sumaryo,
Disertasi

2009,

Self-regulation,
Corporate
Social
Responsibility, and the
Business Case: Do they
Work in Achieving
Workplace Equality and
Safety?

Mengetahui bahwa program
CSR dapat dilaksanakan di
dalam perusahaan dalam
bentuk
kesetaraan
dan
keselamatan kerja

CSR
(Corporate
Responsibility)

Implementasi Tanggung
Jawab
Sosial
(Corporate
Social
Responsibility) Dalam
Pemberdayaan
dan
Peningkatan Masyarakat
kasus
Di
Propinsi
Lampung

-

CSR
(Corporate
Social
Responsibilit)
dan
Pemberdayaan Masyarakat

-

-

Mengetahui pemahaman
konsep CSR peusahaan
oleh masyarakat sekitar
perusahaan
Mengetahui pelaksanaan
CSR
terhadap
peningkatan pengetahuan,
kertampilan dan sikap
masyarakat
Mengetahui kegitan CSR
terhadap
keberdayaan
ekonomi rumah tangga
masyarakat
sekitar

Social

Studi Kasus

Kuantitatif

perlu memahami peran mereka dalam
mempromosikan CSR yang lebih baik dan
memberikan penjelasan bahwa masyarakat
dapat diberdayakan sebagai pendorong
praktik CSR yang lebih baik atau dengan
kata lain bahwa praktik CSR yang lebih
baik
dapat
dilakukan
melalui
pemberdayaan
masyarakat
yang
merupakan kerjasama antara perusahaan
dan masyarakat untuk mewujudkan
kehidupan
berkelanjutan.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa
program CSR dapat dilaksanakan di dalam
internal perusahaan melalui kesetaraan dan
keselamatan kerja.

Hasil dari penelitian ini bahwa:
- Masyarakat berpesepsi bahwa CSR
merupakan
kegiatan
perusahaan
membantu masyarakat dalam bidang
fisik, sosial budaya dan ekonomi
- Karakter individu masyarakat dan
kualitas
program
CSR
tidak
berpengaruh
positif
terhadap
perubahan
perilaku
berusaha
sedangkan kompetensi fasilitatot dan
faktor pendukung berpengaruh positif
pada perilaku berusaha ekonomi
masyarakat
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Arif Sholeh , 2010,
Disertasi
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Rili Windiasih, 2014
Disertasi

Peran Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan
Pertambangan
Emas
Agincourt
Resources
Dalam
Upaya
Pemberdayaan Masyarakat
Batangtoru
Tapanuli
Selatan
Pemberdayaan Warga
Binaan Pemasyarakatan
(WBP) Melalui Model
Kemitraan Pemerintah
Dengan Swasta
(Program
Corporate
Social Responsibility
PT. Holcim Indonesia
Tbk Cilacap Plant Di
Nusakambangan I)

-

-

-

perusahaan\
Merumuskan
model
pemberdayaan ekonomi
masyarakat berdasarkan
peubah-peubah
yang
diteliti yang sesuai bagi
pelaksanaan CSR oleh
perusahaan di Propinsi
Lampung.
Mengetahui
peran
TanggungJawab
Sosial
Perusahaan Pertambangan
Emas Agincourt Resources
Dalam
Upaya
Pemberdayaan Masyarakat
Batangtoru
Tapanuli
Selatan
Mengetahui bagaimana
pelaksanaan
pemberdayaan WBP di
Lapas
di
Nusakambangan
sebelum
adanya
program
kemitraan
melalui
Corporate
Social
Responsibility
PT. Holcim Indonesia
Tbk Cilacap Plant
Mengembangkan model
alternatif pemberdayaan
WBP melalui program
kemitraan Pemerintah
dengan swasta melalui
Corporate
Social

-

-

Perilaku berusaha berpengaruh positif
pada tingkat keberdayaan ekonomi
masyarakat
Model CSR Integrative dan CSR
Partsisipatif lebih tepat diterapkan
dalam kegiatan CSR.

CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kuantitatif
dan Kualitatif
(Mix
Metodologi)

Peran TanggungJawab Sosial Perusahaan
Pertambangan Emas Agincourt Resources
belum menyentuh kebutuhan langsung dari
masyarakat dan masih belum bisa
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat.

CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kualitatif
Studi Kasus

Hasil dari penelitian ini :
- Pelaksanaan pemberdayaan WBP di
Lapas Nusakambangan sebelum adanya
program kemitraan melalui Corporate
Social Responsibility PT Holcim
Indonesia Indonesia Tbk Cilacap Plant
masih kurang optimal.
- Model Pemberdayaan WBP melalui
program kemitraan Pemerintah dengan
swasta melalui CSR dalam upaya
optimalisasi pemberdayaan WBP di
masa depan adalah Model Pemberdayaan
WBP Kemitraan Kolaboratif Antara
Pemerintah dengan Pihak Swasta
Melalui Program CSR yang Sustainable
yang dilakukan melalui: a) Penguatan
Kemitraan., b) Penguatan Tahap-tahap
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Vijayalakshmi, D , K.
Narayana
Gowda, at
all. 2012

Empowerment Of Self
Help Group Women
Through Value Addition
Of Finger Millet

-

24

Pramono Hadi, 2013,
Disertasi

Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (Kasus PT.
Holcim Indonesia TBK
Cilacap Plant)

-

-

-

-

-

Responsibility
dalam
upaya
optimalisasi
pemberdayaan WBP di
masa depan.
Mengetahui
peran
perempuan
dalam
pemberdayaan
perempuan
melalui
pendampingan
kelompok perempuan
Menganalisis konsep
CSR yang
dikembangkan PT
Holcim
Menganalisis kegiatan
pemberdayaan
masyarakat oleh PT
Holcim
Mengganalisis persepsi
dan partisipasi
masyarakat tentang
pemberdayaan PT
Holcim
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
keberdayaan penilaian
manfaat pemberdayaan
Bagaimana model yang
dapat dilakukan dalam
kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui CSR
dimasa mendatang

Implementasi CSR dan c) Penguatan
Pengembangan
Pengembangan
Pemberdayaan WBP.
CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
dan
Pemberdayaan Perempuan

Kualitatif
Deskriptif

Hasil
penelitian menunjukkan bahwa
perempuan dalam kelompok-kelompok
sosial tersebut memiliki motivasi untuk
mengembangkan dirinya sendiri

CSR
(Corporate
Social
Responsibility
dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kuantitatif

Hasil penelitian ini:
- CSR perusahaan telah mempunyai
konsep keberadaan planet, people dan
planet yang terpadu.
- Perusahaan telah membentuk divisi
khusus tentang pemberdayaan
masyarakat yang mengakomodasi
kebutuhan masyarakat
- Persepsi dan partisipasi masyarakat
dalam pemberdayaan masyarakat
berjalan baik
- Faktor-faktor yang mampu
membangun keberdayaan penilaian
manfaat hasil pemberdayaan melalui
CSR meliputi keberdayaan penilaian
hasil pemberdayaan, partispasi
masyarakat, persepsi tentang ragam
pemerima manfaat, persepsi tentang
dinamika kelompok, persepsi tentang
CSR, Dukungan perusahaan,
pemerhati perusahaan, pemerintah,
persepsi tentang kinerja CSR dan
informasi CSR
- Rumusan model pemberdayaan
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Dewangga Nikmatullah,
2013, Disertasi

Pemberdayaan
Masyarakat
Miskin
Melalui
Program
Corporate
Social
Responsibilty (CSR)

-

-

-

-

-

-

Mengkaji
profil
(karakteristik
dan
penyebab) masyarakat
miskin
sekitar
perusahaan
Mengkaji praktek CSR
yang
dilaksanakan
perusahaan
Mengkaji
persepsi
perusahaan masyarakat
dan birokrasi terhadap
kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui CSR
Mengkaji
dukungan
kelembagaan, partisipasi
masyarakat, dinamika
kelompok kemitraan dan
kinerja
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
melalui
program CSR
Merumuskan hasil dan
manfaat program CSR
terhadap
penanggulangan
kemiskina masyarakat
sekitar perusahaan
Merumuskan model dan
strategi
kegiatan
pemberdayaan

CSR
(Corporate
Social
Responsibilit)
dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kualitatif
Studi Kasus

masyarakat oleh perusahaan
mempunyai konsep dasar CSR yaitu
planet, people, social invesment, dan
profit.
Hasil penelitian ini:
- Kemiskinan
masyarakat
sekitar
perusahaan
yaitu
kemiskinan
struktural, natural dan kultural
- Pelaksanaan program CSR sesuai
dengan
regulasi
dan
diimplemantasikan dengan Program
PKBL PTPN -7 Peduli
- Persepsi perusahaan terhadap program
CSR adalah kewajiban dan kebutuhan
perusahaan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan dan keberlangsungan
usaha, persepsi birokrasi adalah
sumbangan pihak ketiga, persepsi yang
dipahami masyarakat adalah bantuan
masyarakat miskin,
- Dukungan kelembagaan pemerintah
adalah menginisaiasi dan memfasilitasi
pembentukan
Forum
CSR,pendampingan
dari
instansi
terkait dan kelembagaan penyuluhan,
- Partisipasi dan dinamika kelompok
mitra program CSR terkategori baik.
- Program
CSR
telah
berhasil
meningkatkan produktifitas ekonomi
kerakyatan berbasis lingkungan
- Model dan strategi pemberdayaan
masyarakat miskin melalui program
CSR ialah melalukan kegiatan
pengembangan SDM dan kelembagaan
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Gibbs, Jennifer. 2009.
Journal.

28

Best, Stefanie A. 2012.
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masyarakat
melalui
program
CSR
berdasarkan
profil
kemiskinan masyarakat
sekitar perusahaan
Melakukan penelitian
tentang perspektif
seorang Profesor
Amerika dalam
pengajaran dialektika
komunikasi
interpersonal di kelas
Swedia.

An
American
Professor’s Perspective
on the Dialectics of
Taching Interpersonal
Communication in The
Swedish Classroom.

-

Dialectics in a Global
Software
Team
:
Negotiating
Tensions
Across Time, Space, and
Culture.
Journals
Permissions
The
Tavistock
Using
Relational
Dialectics Theory to
Better
Understand
Autistic Communication
Competence.

Penelitian ini menguji
ketegangan dialektis dalam
tim virtual global, dan cara
di mana ketegangan
dinegosiasikan melalui
praktek komunikatif anggota
tim.
Penelitian ini menggunakan
teori dialektika relasional
untuk pemahaman lebih baik
dalam kompetensi
komunikasi autistik.

Komunikasi

Studi Kasus

Komunikasi

Studi kasus

Komunikasi

Studi Kasus

ekonomi rakyat, mengubah perilaku
meyangkut pola hidup, pengembangan
lembaga keuangan mikro, dan
pelatihan manajemen ekonomi rumah
tangga.
Hasil
penelitian
interpretatif
ini
menunjukkan bahwa profesor dalam
mempersiapkan pengajaran luar negeri
akan mendapat manfaat dari penggunaan
teori relasional, nilai-nilai budaya, dan
metafora untuk membantu dalam interaksi
profesional yang kompeten dan hasil
belajar yang sukses.
Hasil Penelitian ini memberikan kontribusi
ketegangan yang berpusat pada model
interaksi tim global yang menantang
asumsi dominan kejelasan dan konsensus
karakteristik tim virtual sastra dan memiliki
implikasi untuk pengorganisasian global
yang lebih luas.
Hasil penelitian ini memberikan bukti
bahwa orang yang terkena Sindrom
Asperger
mampu
membuat
upaya
membangun teori pikiran dan bahwa
perspektif dialektis relevan dalam diskusi
dan penelitian autis ketidakmampuan
komunikatif

