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 Selama ini banyak akademisi yang mengkaji masalah tanggung jawab sosial 

perusahaan hanya dalam kancah domestik dan masalah lokal perusahaan saja. Padahal 

sesungguhnya tanggung jawab sosial perusahaan bernaung pada suatu lembaga 

internasional, diantaranya adalah UNCTC (United Nations Centre on Transnational 

Coorporations) dan United Nations Global Compact. Dalam penelitian ini, penulis 

mencoba menghubungkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan 

neoliberalisasi melalui kasus pergeseran kode tanggung jawab sosial perusahaan dari 

UNCTC Code of Conduct on TNCs ke UN Global Compact. Rumusan masalah yaitu 

sejauh mana pergeseran UNCTC ke UN Global Compact dapat dikategorikan sebagai 

neoliberalisasi tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk menjelaskan 

masalah tersebut, penulis mencoba menghubungkan tiga kerangka teoritik, yaitu 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam pergeseran dari Community Development ke 

Corporate Social Responsibility, Akuntabilitas dan Responsibilitas, dan 

neoliberalisme dalam pergeseran dari menurunnya peran negara hingga meningkatnya 

peran swasta.    

Dalam pembahasannya, penulis menjelaskan tentang konsep neoliberalisasi, 

tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholders. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebuah pembuktian dari hipotesis bahwa pergeseran dari UNCTC Code of Conduct on 

TNCs ke UN Global Compact adalah sebuah bentuk neoliberalisasi kode tanggung 

jawab sosial perusahaan. Tetapi pergeseran tersebut bukan sebuah neoliberalisasi 

yang ekstrem, melainkan sebuah neoliberalisasi moderat. Disebut moderat atau tidak 

ekstrem karena dibandingkan dengan kode UNCTC yang menunjukkan adanya 

peningkatan peran swasta namun negara masih memiliki kontribusi yang cukup besar 

dalam bidang ekonomi, pada kode Global Compact negara cenderung tidak 

memberikan pengaruhnya secara berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa 

perbedaan pada kode UNCTC dan kode UN Global Compact, meliputi perubahan 

peran negara terhadap TNC serta perubahan bentuk program tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Penelitian ini juga mencoba mengemukakan bukti dengan cara menyajikan 

contoh program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh beberapa 

perusahaan transnasional, baik dalam bentuk Community Development maupun dalam 

bentuk CSR. Dengan demikian, pengolahan data tidak terbatas pada perbandingan 

konsep semata, tapi diperlengkap dengan perbandingan praktek tata kelola tanggung 

jawab sosial perusahaan.  

 

Kata kunci: Neoliberalisasi tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, UNCTC, UN 
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