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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat
sehingga dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus
melibatkan lapisan masyarakat sehingga pada akhirnya segenap lapisan
masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut. Pembangunan yang berpusat
pada

manusia

merupakan

alternatif

pengganti

model

ortodok.

Model

pembangunan ortodok merupakan suatu formula dan kebijakan yang disusun dan
didesakkan oleh korporasi internasional dari negara-negara industri untuk
dilaksanakan oleh negara-negara miskin dengan penghapusan kemiskinan melalui
pembangunan ekonomi. Model ini menjamin fleksibilitas, tepat guna secara lokal,
dimana rakyat mendapat kesempatan baik untuk merumuskan masalah dan
pemecahannya.
Tuntutan ini sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan.
Hal ini karena pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat
berkembang. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pokok permasalahan
yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional yang menunjukkan
adanya keterpaduan antara pemerataan dan pertumbuhan.
Kompatibilitas sosio-kultural menuntut adanya fleksibilitas struktur dan
prosedur untuk dapat menyesuaikan dengan variasi lokal. Namun adanya
kecenderungan pada negara ini untuk meletakkan struktur dan prosedur dari atas,
maka cenderung menggeser lembaga tradisional yang mungkin fungsional.
Terdapat banyak desain struktur dan mekanisme proyek secara teknokratis namun
tanpa upaya memahami social fabric dari wilayah tersebut dan tanpa upaya
menyesuaikan dengan konteks sosial budaya. Mekanisme dan struktur formal
yang uniform dan stereotip tersebut cenderung tidak peka terhadap sosio-kultural.
Hal ini sangat bertentangan dengan asumsi dasar pembangunan masyarakat yang
berpusat pada manusia yang justru menekankan pelaksanaan pembangunan yang
community based.
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Hal yang sangat urgen dilakukan untuk membangun governance dalam
mewujudkan tata kelola model penerapan CSR adalah membangun sinergisitas
kelembagaan sosial dengan kearifan lokal. Sinergisitas kelembagaan sosial akan
tercipta manakala entitas kelembagaan lokal berjalan sesuai dengan fungsi dan
perannya. Berdasar hasl tersebut dirasa perlu melakukan identifikasi dan
pemetaan kelembagaan lokal agar masing-masing entitas kelembagaan lokal
memainkan fungsi dan perannya di dalam penerapan program CSR.
Konsep

pemberdayaan

(empowerment)

menjadi

alternatif

konsep

pembangunan yang selama ini mendominasi negara dunia ketiga (Third World).
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan asset dan
kemampuan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan, menuju
keswadayaan dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan.
Kalangan dunia usaha dalam melaksanakan berbagai aktivitas tidak
semata-mata berorientasi pada upaya memperoleh keuntungan ekonomi secara
langsung, tetapi juga diorientasikan dalam kerangka kepedulian sosial dan
tanggung jawab sosial. Bahkan dalam batas tertentu, usaha yang berorientasi pada
kepedulian dan tanggung jawab sosial tersebut dirasakan sebagai bagian dari
implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi tanggung jawab
semua pihak temasuk dunia usaha. Secara umum implementasi kepedulian dan
tanggung jawab sosial dunia usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk Corporate
Sosial Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR.
CSR merupakan wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan sehingga tidak akan disalahgunakan sebagai
marketing gimmick untuk melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra
perusahaan belaka. CSR menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan
bermunculannya tuntutan komunitas terhadap keberadaaan dunia usaha. Pihak
manajemen perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan,
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga eksternal. Hal ini berarti
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bahwa telah terjadi pergeseran hubungan antara dunia usaha dengan komunitas.
Dunia usaha yang sebelumnya memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui
kegiatan charity dan phylanthrophy, kini memposisikan komunitas sebagai mitra
yang turut andil dalam keberlanjutan perusahaan.
Pada dasarnya pengaturan CSR sudah tercantum di dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 74 UU No.
40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggungjawab sosial dan lingkungan. Jika tidak melaksanakan maka perseroan
tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap managemen PT. Dimana
PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU
tersebut perusahaan harus memiliki komitmen tanggungjawab sosial dan
lingkungan dalam bentuk CSR.
Namun demikian, dampak dari pendirian perusahaan yang dilakukan oleh
pemilik modal yang tergabung dalam sebuah corporate saat ini adalah munculnya
kesenjangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat hal ini dapat
mempengaruhi kestabilan negara, disisi lain pemerintah terkadang tidak dapat
berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan masyarakat yang merasa hak–
hak atas daerahnya dilanggar. Hal Ini berarti bahwa perusahaan belum
menunjukkan performance yang diharapkan dalam menerapkan program CSR.
Penelitian Loebach, P and Stewart. J (2015:358) di New Guinsaugon
Community, menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan lokal dan penguatan
kapasitas individu dalam suatu komunitas ternyata memberikan kontribusi yang
signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal pada masyarakat pinggiran
perkotaan. Hal inilah yang mendorong pihak perusahaan menjalin relasi dengan
kelembagaan lokal dalam penerapan program CSR yang ada untuk membangun
sinergisitas dan keberlanjutan perusahaan.
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Selanjutnya penelitian Jacobs, P.and Glass. C (2015:512) pada para
pekerja yang tergabung dalam sebuah kelompok atau serikat pekerja
menunjukkan bahwa solidaritas dan networking diantara mereka berperan
penting di dalam menjalin relasi sehingga pihak perusahaan perlu melakukan
pendekatan dengan serikat-serikat tersebut di dalam setiap upaya menyelesaikan
persoalan-persoalan dan memberdayakan pekerja maupun masyarakat sekitar
perusahaan.
Sedangkan kasus di Indonesia, berbagai kasus konflik yang terjadi antara
masyarakat dengan perusahaan yang dalam penyelesaiannya belum memberikan
hasil yang optimum, karena selama ini pihak perusahaan berbuat kurang dari apa
yang diharapkan masyarakat dan mengabaikan tanggung jawab atas masalah
(hanya bersifat reaktif). Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Yustinus Ade
Stirman dalam Hadi, Sudharto. P (2006:135-139) dengan judul: ”Penyelesaian
Sengketa Lingkungan antara Masyarakat Desa NGG Kabupaten Karanganyar
dengan Industri Bumbu Masak”, dimana konflik berubah menjadi kekerasan
ketika pihak perusahaan tidak mampu mengelola konflik secara baik.
Hasil penelitian Padmaningrum, dkk (2007:52) juga semakin menguatkan
bahwa keberadaan peusahaan perkebunan menurut pandangan warga sekitar
perkebunan kurang melakukan CSR secara baik terhadap masyarakat. Perusahaan
cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar perkebunan. Jikapun ada
program yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya bersifat charity/filantropis,
seperti

memberi sumbangan

agustusan, santunan, sembako pada kalangan

terbatas. Program charity ini menjadi dalih bahwa perusahaan sudah memiliki
kepedulian sosial.
Anugrah (2012:335-336), mencatat bahwa program-program CSR Aqua
berada dalam suatu payung besar yang dinamakan Aqua Lestari. Di dalam Aqua
Lestari ini, terdapat empat program utama, yakni: (1) konservasi dan pendidikan
lingkungan; (2) pertanian organik dan manajemen sumber daya air; (3)
pemantauan dan pengurangan emisi karbon dan (4) akses air bersih dan
penyehatan lingkungan yang biasa disebut WASH. Penerapan program CSR oleh
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PT. Tirta Investama AQUA Lestari bekerja sama dengan beberapa institusi, salah
satunya adalah Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP).
LPTP sebagai sebuah lembaga yang ditunjuk oleh PT. Tirta Investama
AQUA Lestari untuk melakukan pendampingan dalam penerapan CSR, selain
melakukan program CSR di sekitar lingkungan pabrik juga turut melakukan
program CSR di sebagian besar wilayah Indonesia. Di Kabupaten Wonosobo,
merupakan tempat yang pertama kali air mineral dalam kemasan di produksi di
Indonesia. PT Tirta Investama merupakan perusahaan pertama kali di Indonesia
yang memproduksi air mineral dalam kemasan yang bernama Aqua.
Berangkat dari berbagai kasus dan fenomena yang terjadi di lapangan
dalam penerapan CSR, serta secara historis PT. Tirta Investama AQUA Lestari
merupakan perusahaan pertama kali yang memproduksi air mineral dalam
kemasan, maka penelitian dengan judul ”Kelembagaan Sosial dan Kearifan Lokal
di Bidang Lingkungan dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (Studi
Kasus CSR PT. Tirta Investama AQUA Lestari)” sangat menarik untuk dilakukan
sebagai bahan masukan para stakeholder dalam penerapan CSR di Indonesia.

B. Keaslian Penelitian
Padmaningrum, dkk (2007:52-53), melakukan studi resolusi konflik antara
perusahaan dengan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa keberadaan perkebunan
menurut pandangan warga sekitar perkebunan kurang menerapkan CSR yang
sesungguhnya terhadap masyarakat. Perusahaan cenderung membuat jarak dengan
masyarakat sekitar perkebunan. Jikapun ada program yang
perusahaan, biasanya bersifat charity/filantropis, seperti

dilakukan oleh

memberi sumbangan

agustusan, santunan, sembako pada kalangan terbatas di sekitar pabrik. Program
charity ini menjadi dalih bahwa perusahaan sudah memiliki kepedulian sosial.
Konsep charity yang demikian tidak dapat memutus rantai kemiskinan pada
masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan tetap dalam
kondisi termarginalkan. Hasil penelitian ini akan dijadikan pijakan peneliti di
dalam mendeskripsikan lebih detail tentang keberdayaan masyarakat penerima
program CSR.
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Hasil penelitian Sulardi (2008) yang dilakukan di PT Nestle Kejayan
Factory di Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diketahui
bahwa masyarakat belum memandang bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut adalah kewajiban perusahaan terhadap lingkungannya. Mereka masih
beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh PT Nestle sebagai bentuk
kedermawanan perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Kondisi tersebut
menjadi salah satu bukti bahwa penerapan program CSR baru sebatas charity.
Penelitian ini akan mencari model penerapan CSR yang berbasis kelembagaan
lokal dan kearifan lokal dalam bidang lingkungan dengan harapan dapat menjadi
panduan bagi para pelaku dunia usaha di dalam menerapkan CSR sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan membangun keberlanjutan perusahaan.
Penelitian Amirudin (2014) yang juga dilakukan di PT Nestle Kejayan
Factory di Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan menghasilkan
temuan bahwa program CSR dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni: (1) cause
promotion, perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat
mengenai suatu isu di mana isu ini tidak harus berhubungan dengan lini bisnis
perusahaan. Perusahaan sudah mulai melakukan bentuk-bentuk komunikasi dua
arah sehingga adanya persepsi positif marketing merupakan strategi yang efektif
untuk lebih dekat dengan stakeholder; (2) causes related marketing. Perusahaan
telah mengajak untuk membeli atau menggunakan produknya baik itu barang atau
jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang di dapat perusahaan didonasikan
untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. Setiap barang yang
terjual maka sekian persen akan di donasikan; (3) corporate social marketing,
perusahaan mengubah perilaku masyarakat dalam suatu isu tertentu; (4) corporate
philanthropy, perusahaan memberikan kontribusi langsung dalam bentuk dana,
jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan; (5) corporate volunteering,
perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program
CSR dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Hasil penelitian ini
belum menemukan adanya kategori CSR yang bersifat sustainability (citizhensip).
Berpijak dari hasil penelitian ini, maka peneliti akan menelusuri lebih jauh terkait
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program CSR oleh AQUA yang sudah pada tahap sustainibilitas yang betul-betul
melakukan community development.
Studi lain dilakukan oleh Jackie Ambadar (2008), dalam program mitra
petani atau sering disebut Tobacco Plantation Tbk kepada para petani tembakau.
Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lombok (Propinsi Nusa Tenggara
Barat), Kabupaten Blitar (Propinsi Jawa Timur) dan beberapa kabupaten di
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Manfaat yang dirasakan oleh perusahaan
adalah mendapatkan jaminan pasokan tembakau yang memenuhi standar kualitas,
standar kuantitas dan harga yang kompetitif; sebagai sarana transfer ilmu dan
teknologi budidaya dan pengolahan pascapanen tembakau kepada petani secara
langsung. Sedangkan manfaat yang dirasakan bagi lingkungan adalah terjaganya
kesuburan tanah dengan adanya upaya konservasi tanah yang dilakukan dengan
cara rotasi tanaman dan penanaman spesies Crotalaria Juncea setelah masa panen
tembakau. Berpijak dari studi ini maka penelitian ini akan mempertajam
bagaimana program CSR yang diterapkan berbasis pada kearifan lokal masyarakat
dalam bidang lingkungan.
Husnu Abadi (2008), meneliti beberapa perusahaan nasional di Riau. Salah
satu diantaranya dilakukan di PT Arara Abadi, yang mempunyai program CSR
dalam bentuk kemitraan yang disebut Local Bussiness Development Program
(LBDP). Salah satu kegiatan yang menonjol adalah memberdayakan 40 orang
warga suku asli Sakai, dibina dan dimanfaatkan dalam pekerjaan hutan tanaman
Industri, mulai dari pembibitan, pemupukan, penyemprotan dan seterusnya.
Adanya kemitraan tersebut masyarakat merasa terentaskan dari kekurangan biaya
hidup sehari-hari. Berpijak dari temuan ini, penelitian ini akan melihat lebih jauh
bagaimana masyarakat penerima program CSR disamping mampu menghidupi
dirinya juga berkembang kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif untuk
kemandirian ekonomi lokal.
Penelitian dengan judul Analisis

Corporate

Social

Responsibility

pada PT. Madu Baru Yogyakarta, penelitian yang dilakukan oleh Prathita S
Putra (2010:55-60). Penelitian tersebut menjelaskan tentang perhatian yang cukup
dari perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat
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dalam jangka panjang dan dari hasil penelitian tersebut PT. Madu Baru
Yogyakarta berkontribusi terhadap masyarakat sekitar ditinjau dari aspek people,
profit, dan planet. Penelitian yang dilakukan oleh Prahita ini masih bersifat umum
dan belum memberikan secara spesifik terhadap dampak program dilihat dari
aspek keberlanjutan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hasil penelitian ini
menjadi salah satu sumber inspirasi peneliti di dalam menggali informasi terkait
implementasi CSR Aqua di Wonosobo.
Penelitian

dengan

judul

Peranan

Program

Corporate

Social

Responsibility PG Kebon Agung Terhadap Masyarakat Kebon Agung, penelitian
yang dilakukan oleh Donny

Prastya

(2009:80-88).

Penelitian

tersebut

menjelaskan tentang lima bidang program CSR PG Kebon Agung berdasarkan
konsep triple bottom line antara lain di bidang ekonomi meliputi penerimaan
karyawan yang diprioritaskan warga kebon Agung, di bidang
kegiatan-kegiatan bersama seluruh warga masyarakat,
bidang

kesehatan

dan

sosial

bidang

melalui

pendidikan,

bidang pelestarian alam dan lingkungan. Penelitian

yang dilakukan Donny ini belum mendeskripsikan pentingnya kearifan lokal dan
modal sosial dalam implementasi program CSR. Namun setidaknya penelitian ini
dapat menjadi pijakan awal peneliti untuk mendeskripskan implementasi program
CSR Aqua di Wonosobo.
Suryanto (2013), melakukan penelitian dengan judul Implementasi
Corporate Social Responsibility dalam Kerangka Good Local Governance (Studi
Kasus Pelaksanaan MSH-CSR di Kabupaten Kutai Timur). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa program CSR memberikan manfaat: (1) mengurangi resiko
dan tuduhan terhadap perlakukan tidak pantas yang diterima perusahaan; (2)
melindungi dan membantu perusahaan dalam meminimalkan dampak buruk yang
diakibatkan krisis; (3) adanya keterlibatan dan kebanggaan karyawan, dimana
karyawan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik;
(4) mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan
dengan para stakeholder-nya; (5) meningkatnya penjualan, konsumen akan lebih
menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten
menerapkan CSR. Hasil penelitian ini belum menunjukkan manfaat yang
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sifatanya memberikan penguatan kapasitas kelemabagaan lokal. Berpijak dari
hasil penelitian ini, maka peneliti akan menelusuri bahwa program CSR akan
memberikan manfaat pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
Situmeang (2015), melakukan

penelitian dengan judul Program

Corporate Social Responsibility PT Pertamina Refinery Unit VI Balongan dalam
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
program CSR yang dilakukan Pertamina terdiri atas dua, yakni (1) kegiatan yang
bersifat charity untuk menciptakan image positif masyarakat terhadap perusahaan;
dan (2) bersifat pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah untuk jangka
panjang untuk menciptakan masyarakat lebih berdaya dan tidak tergantung
hidupnya perusahaan. Hasil penelitian ini belum menunjukkan adanya peran
kelembagaan sosial ekonomi lokal di dalam pelestarian program. Berpijak dari
penelitian ini, peneliti akan menelusuri lebih jauh bagaimana peran kelembagaan
sosial ekonomi di dalam melakukan pelestarian program CSR.
Dilihat dari perspektif hukum Islam, penelitian telah dilakukan oleh
Muhammad Nur Islami (2008) dikalangan pengusaha muslim di Kota Gede
Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa sebuah
perusahaan tidak selayaknya hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya,
namun yang lebih penting adalah bahwa keberadaanya di masyarakat sangat
dirasakan manfaatnya.
Hasil mpenelitian Schipani (2008:54-57) bahwa sinergisitas antara budaya
dengan pariwisata dapat dilihat keberhasilan pengetasan kemiskinan di Laos
dengan pendekatan budaya, dimana pariwisata yang dikembangkan di Luang
Namtha, adalah berbasais budaya lokal dan sifatnya yang "pro-miskin", yang
berarti bahwa persentase yang tinggi dari manfaat belanja turis orang miskin. Hal
ini terjadi pada tiga tingkatan: (1) orang miskin bekerja di posisi tidak terampil
dan setengah terampil dalam industri pariwisata, misalnya: di penginapan khusus,
transportasi, restoran, dan hiburan budaya; (2) pada masyarakat berbasis wisata,
penduduk desa menyediakan barang dan jasa seperti makanan, transportasi
penginapan, dan layanan pemandu secara langsung kepada wisatawan dalam
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komunitas mereka; dan (3) dengan memasok barang-barang pertanian, bahan baku
dan jasa untuk pasar lokal yang melayani kebutuhan wisatawan.
Raharjana Destha Titi (2012:236) melakukan penelitian yang mengangkat
membangun pariwisata bersama

rakyat: kajian partisipasi lokal

dalam

membangun desa wisata di dataran tinggi Dieng. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa di tingkat komunitas, sudah terbentuk
desa.

Kajian

ini

pula

telah

pengelola

pariwisata

berbasis

melahirkan model perencanaan partisipatif

yang hasilnya antara lain dipahaminya berbagai potensi dan permasalahan yang
melingkupi perkembangan pariwisata di Dieng, serta diketahuinya hubungan
peran dan fungsi antar lembaga yang dipandang memberikan kontribusi bagi
pariwisata di Dieng. Penelitian tersebut belum mesinergisitaskan budaya lokal
dengan kelembagaan lokal.

Penelitian ini mendeskripsikan berbagai strategi

sinergisitas antara budaya lokal dengan kelembagaan lokal dalam penerapan CSR.
Dari berbagai studi yang sudah dilakukan sebelumnya, kebaruan penelitian
ini adalah model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan
kearifan lokal di bidang lingkungan, dengan harapan akan terciptanya pemahaman
bersama dan sinergisitas dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam
penerapan program CSR.

C. Perumusan Masalah
Berbagai kegagalan dalam pembangunan negara di dunia ketiga, misalnya
kerusakan lingkungan dan kemiskinan, menunjukkan adanya kesalahan dalam
strategi pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pembangunan yang bersifat
top down, di mana kekuasaan

pemerintah pusat sangat mendominasi dalam

pembangunan di daerah, cenderung mengabaikan potensi sumber daya lokal
(budaya lokal, modal sosial, pengetahuan lokal atau kearifan lokal) yang disebut
energi sosial. Pada hal sumber daya lokal inilah yang berperan dalam menjaga
kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah kemiskinan mereka sendiri.
Pembangunan yang dianut oleh sebagian besar negara berkembang adalah
industrialisasi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sudah
semestinya apabila mengembangkan industri yang berbasis sumber daya alam.
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Nilai-nilai, ide dan konsep pembangunan itu memang diimpor atau diadopsi dari
”barat”. Pembangunan adalah kata lain dari modernisasi. Berawal dari munculnya
anggapan dan keyakinan baru di masyarakat bahwa jiwa Indonesia ini kita
inginkan menjadi negara modern, maka segala sesuatu yang tradisional harus
dibuang karena dianggap terbelakang dan menghambat pembangunan. Paradigma
pembangunan modernisasi secara

langsung atau tidak langsung telah

melemahkan masyarakat lokal yang kaya akan kearifan lokal. Dengan kata lain
modernisasi telah menghilangkan kearifan lokal yang dulu pernah ada.
Disamping itu, kelembagaan lokal akan berperan secara optimal dalam
penerapan program CSR apabila ada kesetimbangan masing-masing entitas
kelembagaan, artinya tidak ada yang dominan atau mendominasi peran dan
fungsi. Namun demikian pada saat ini, posisi dan peran kelembagan lokal masih
mengalami kemarginalan dalam sistem pembangunan pertanian di Indonesia.
Dewasa ini, kemarginalan kelembagaan lokal di pedesaan dapat ditunjukkan oleh
sangat lemahnya pengembangan dan penerapan aspek kepemimpinan.
Terdapat sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat yaitu semakin
tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam, hal
ini dapat dilihat dengan adanya tekanan dari berbagai elemen masyarakat terhadap
dunia usaha untuk peduli terhadap keseimbangan lingkungan, Kondisi tersebut
mau tidak mau,

atau suka tidak suka akan mempengaruhi mind set pihak

manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kalangan dunia usaha
dalam menjalankan aktivitas tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan
ekonomi secara langsung, tetapi juga diorientasikan kepada kepedulian sosial
terhadap lingkungan sekitar, yang biasa disebut Corporate Social responsibility
yang selanjutnya disebut CSR.
Kondisi saat ini, permasalahan utama yang dihadapi perusahaan dalam
menerapkan CSR adalah belum tersedianya model penerapan CSR secara
komprehensif. Hal ini menjadi penting, manakala semakin banyaknya perusahaan
yang memberikan dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat namun tidak
memiliki manual panduan (user’s guide) untuk keberlanjutan program
pemberdayaan masyarakat. Selain itu keprihatinan berbagai kasus konflik yang
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terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang dalam penyelesaiannya belum
memberikan hasil yang optimum, karena selama ini pihak perusahaan berbuat
kurang dari apa yang diharapkan masyarakat dan mengabaikan tanggung jawab
atas masalah (hanya bersifat reaktif).
Secara umum yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah dengan
melihat berbagai permasalahan yang ada dan kondisi keprihatinan penerapan CSR
dan kasus-kasus konflik yang terjadi di lapangan maka dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah nilai-nilai budaya lokal dan modal sosial berperan penting
dalam penerapan CSR?

2.

Bagaimanakah karakteristik dan peran kelembagaan sosial ekonomi lokal
dalam penerapan CSR?

3.

Bagaimanakah kontribusi kearifan lokal di bidang lingkungan dalam
penerapan CSR?

4.

Apa saja faktor-faktor yang mendorong perusahaan menerapkan program
CSR?

5.

Bagaimanakah penerapan CSR oleh perusahaan dalam memberdayakan
masyarakat?

6.

Bagaimanakah

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga

fasilitator lokal dalam program CSR PT. Tirta Investama AQUA Lestari?
7.

Bagaimanakah Integrasi budaya lokal dan sinergisitas kelembagaan sosial
ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan
CSR?

8.

Bagaimanakah model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi
lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan?

D. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah
model penerapan CSR yang komprehensif dan diharapkan dapat menjadi acuan
perusahaan dalam menerapkan CSR. Untuk itu tujuan secara rinci dalam
penelitian ini adalah:
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Terdiskripsinya nilai-nilai budaya lokal dan modal sosial berperan penting
dalam penerapan CSR.

2.

Terdiskripsinya karakteristik dan terpetakannya peran kelembagaan sosial
ekonomi lokal dalam penerapan CSR.

3.

Terdiskripsinya kontribusi kearifan lokal di bidang lingkungan dalam
penerapan CSR.

4.

Terpetakannya faktor-faktor yang mendorong perusahaan menerapkan
program CSR.

5.

Terdiskripsinya penerapan CSR oleh perusahaan dalam memberdayakan
masyarakat.

6.

Mengetahui

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga

fasilitator lokal dalam program CSR PT. Tirta Investama AQUA Lestari.
7.

Mengetahui Integrasi budaya lokal dan sinergisitas kelembagaan sosial
ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan
CSR.

8.

Tersusunnya model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi
lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan.

E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat
normatif maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis, yakni memberikan gambaran
mengenai peran kelembagaan lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam
penerapan program CSR.
Manfaat normatif, dalam hal mensinergiskan antar kelembagaan lokal dan
kearifan lokal di bidang lingkungan sebagai acuan para fasilitator pemberdayaan
dan pihak manajemen perusahaan dalam penerapan CSR. Sedangkan manfaat
praktisnya adalah memberikan rekomendasi langkah-langkah di dalam penerapan
CSR agar selaras dengan filosofi pemberdayaan dan berbasis pada kelembagaan
lokal dan kearifan lokal.
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