
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CSR (corporate social responsibility) di Indonesia menjadi sesuatu yang 

wajib dilakukan oleh perusahaan menurut pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Hal ini kemudian menimbulkan salah interpretasi 

mengenai CSR, sehingga ditafsirkan kegiatan ini hanya bersifat donasi dengan 

asas kepatuhan hukum. Padahal menurut ISO 26000, CSR tidak hanya donasi atau 

filantropi namun tanggung jawab perusahaan atas dampak dari operasi bisnisnya 

terhadap masyarakat dan lingkungan hidup secara transparan, beretika, serta 

berdampak kepada pembangunan berkelanjutan (Radyati, 2016). Menurut 

pengertian di atas maka CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab hukum dan 

moral suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar, baik itu lingkungan hidup 

atau masyarakat disekitar tempat beroperasinya bisnis perusahaan tersebut. 

Sebuah perusahaan wajib menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dengan 

atau tanpa aturan hukum, karena keberhasilan kegiatan CSR akan memberikan 

dampak positif bagi perusahaan maupun lingkungan sekitar. Sehingga jika 

disesuaikan dengan aturan ISO 26000, keberhasilan kegiatan CSR dapat dinilai 

dari manfaat yang dihasilkan dari suatu program ditinjau dari tiga aspek: ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (Purwohedi, 2016). 
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Perusahaan yang menyadari pentingnya CSR melakukannya untuk 

memperoleh corporate image, praktik ini menggunakan kegiatan sosial untuk 

kegiatan pemasaran perusahaan. Kerry Killinger, CEO Perusahaan Washington 

Mutual, menuturkan pada 2001 Community annual Report bahwa sejak didirikan 

di Tahun 1889, prioritas utama Washington Mutual adalah memberikan value 

yang diperoleh perusahaan kembali kepada masyarakat. Hal ini bukan hanya 

karena baik untuk bisnis namun memang sudah seharusnya dilakukan sebagai 

tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya, selain dampaknya 

juga nyata dirasakan oleh perusahaan (Kotler dan Lee, 2011). 

Menurut Kottler dan Lee (2011), kegiatan CSR merupakan aktivitas utama 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung masyarakat sebagai komitmen 

tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas tersebut dilakukan antara lain karena; 

promosi, pemasaran terkait, pemasaran sosial perusahaan, filantropi korporat, 

komunitas pekerja sukarela, dan praktek usaha yang memiliki tanggung jawab 

kepada sosial. 

Setiap perusahaan yang usahanya tidak berkaitan secara langsung dengan 

perusakan lingkungan sepatutnya juga ikut melaksanakan kegiatan CSR. 

perusahaan yang bergerak di sektor keuangan atau Industri perbankan hendaknya 

memiliki program CSR, hal ini disebabkan karena kelangsungan operasi bisnisnya 

berjalan berkat kontribusi masyarakat. Sehingga sebagian keuntungannya 

perusahaan dapatkan  seharusnya diberikan kembali kepada masyarakat. Hal itu 

selaras dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 

Setiap penanam modal berkewajiban,  melaksanakan tanggung jawab sosial 
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perusahaan,  menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal. Adapun yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial 

perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur sebagai salah satu pemain 

dalam industri perbankan, selayaknya menyadari pentingnya pengelolaan aspek 

tersebut sebagai upaya perwujudan tanggung jawab sosial. Namun pada era 

industri saat ini, perusahaan dituntut lebih baik dalam memasarkan produk 

maupun memperoleh keuntungan, lebih dari itu perusahaan  perlu meningkatkan 

corporate image untuk keberlanjutan perusahaannya, karena dengan image 

perusahaan yang positif maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen maupun 

pemegang saham. Salah satu upaya peningkatan corporate image yaitu melalui 

terlaksananya program CSR. 

Publikasi di media menjadi salah satu medium dalam memperoleh image 

positif bagi perusahaan. Salah satu publikasi gratis yang memberikan pengaruh 

besar bagi perusahaan adalah dengan memperoleh awarding. Saat ini beberapa 

majalah bisnis menyelenggarakan kegiatan CSR Awards yaitu penghargaan 

kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan CSR dan pengelolaannya 

dilakukan dengan baik sehingga dianggap mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat di sekitarnya.  

BPD Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian ini karena merupakan 

salah satu perusahaan BUMD milik salah satu daerah di Indonesia dan telah 
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melakukan kegiatan CSR sejak Tahun 2007. Sebagai perusahaan milik daerah, 

saham di BPD Jawa Timur mayoritas dimiliki oleh pemimpin daerah di provinsi 

tersebut. Sehingga seharusnya kegiatan CSR BPD Jawa Timur yang sifatnya 

untuk pembangunan berkelanjutan dapat sejalan dengan program pemerintah 

daerah dan dimonitor efektivitasnya. 

Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah terkait CSR serta 

kepeduliannya terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan adalah 

dengan dibentuknya forum CSR BAPPEDA, yang beranggotakan perusahaan-

perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta dan wilayah kerjanya berada di 

provinsi tempat kantor pusat BPD Jawa Timur.  

Fungsi forum CSR tersebut adalah untuk mengakomodir kegiatan CSR 

dari masing-masing perusahaan supaya penyalurannya tepat sasaran dan 

menghindari adanya tumpang tindih bantuan antar CSR dari perusahaan satu 

dengan yang lainnya. Sehingga kegiatan CSR perusahaan tersebut dapat 

bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang 

berkelanjutan dan merata. 

Peran forum CSR antara lain memberikan informasi program CSR yang 

dilakukan oleh anggota forum kepada masyarakat sesuai dengan prioritas 

pembangunan pemerintah daerah, sebagai fasilitator pelaksanaan program CSR 

kepada masyarakat berdasarkan sajian data yang akurat dari SKPD atau 

pemangku kepentingan lain, dan berkontribusi dalam penyediaan database 

program CSR dapat disinergikan dengan program pemangku kepentingan. 
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Sehingga untuk monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh masing-masing 

perusahaan. 

Model pelaksanaan CSR di BPD Jawa Timur seringkali bottom-up, yakni 

terlaksana berdasarkan pemohonan dari masyarakat (yang diakomodir oleh kantor 

cabang). Terdapat persyaratan administratif guna meminimalisir risiko yang 

mungkin akan terjadi di masa depan. Salah satu syarat administrasinya adalah 

worksheet survey, berisi mengenai pertanyaan untuk mendiskripsikan program 

atau kegiatan yang direncanakan serta dampak yang mungkin terjadi. Kemudian 

setelah persyaratan lengkap dan disetujui oleh pembuat keputusan, kegiatan CSR 

dapat direalisasikan. Proses realisasi setiap program CSR membutuhkan kerja 

sama tim yang diantaranya, unit CSR (di bawah Corporate Secretary) serta 

beberapa divisi lain yang terkait. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban dibuat 

setelah proyek pelaksanaan CSR selesai, dan pelaporannya harus mencakup 

beberapa hal yang telah diatur di regulasi internal BPD Jawa Timur. 

Meski telah melalui persyaratan admisnistrasi dan alur yang panjang untuk 

realisasi sebuah program CSR, sehingga dari pengajuan hingga realisasi tergolong 

memakan waktu, namun tidak menjamin outcome program tersebut memiliki 

dampak terhadap masyarakat dan perusahaan. BPD Jawa Timur tidak memiliki 

alat ukur seperti KPI khusus untuk mengukur efektivitas kegiatan CSRnya, 

selama ini penilaian tersebut  paska realisasi program CSR dilakukan BPD Jawa 

Timur berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan laporan lisan melalui telepon 

dari Kantor Cabang BPD Jawa Timur yang menangani CSR sehingga unsur 

subyektifitasnya dalam penilaian dampak sebuah proyek CSR masih kuat. 
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Berdasarkan wawancara terhadap karyawan perusahaan yang dilakukan 

sebelum dan saat dimulainya penelitian ini, untuk menganalisa lingkungan 

perusahaan dan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam perusahaan. 

Diperoleh informasi bahwa BPD Jatim belum memiliki alat ukur yang standart 

untuk mengukur program CSRnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

salah satu informan sebagai berikut: 

...“Gini sebenarnya, kalau kita bicarakan efektif atau gak nya yaitu 

ada pengukuran.... Sementara di tempat kita itu setelah pelaporan, 

selesai.”... “nah..sementara, kita melihat nya sih dari (kriterianya) 

yaitu adalah bahwa pada saat kita, misalkan berkunjung kesana ‘oh 

itu masih dipake, masih digunakan, itu berarti masih bermanfaat”... 

...“belum pernah kita lakukan evaluasi seperti itu (menggunakan alat 

ukur seperti KPI) karena belum punya”... 

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

perusahaan untuk mencapai tujuan utama kegiatan CSR BPD Jawa Timur yang 

bersifat berkelanjutan secara efektif, yakni dengan mengkaji serta melanjutkan 

program yang dinilai berhasil dan menghentikan atau mengkaji ulang program 

kegiatan CSR sebelumnya yang kurang bermanfaat. Saat ini BPD Jawa Timur 

belum memiliki KPI (key performance indicator) khusus yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas kegiatan CSR yang terealisasi selama ini.  

Sehingga peneliti bermaksud untuk menggambarkan kegiatan CSR di BPD 

Jawa Timur dan membuat KPI yang dapat mengukur efektivitas kegiatan CSR 

yang telah dilakukan oleh BPD Jawa Timur, sehingga diharapkan pada Laporan 

Berkelanjutan yang ditulis setiap tahun di akhir periode bersamaan dengan 

Laporan Tahunan, mampu memberikan gambaran kepada para pemegang saham 

mengenai dampak kegiatan CSR BPD Jawa Timur dapat sejalan dengan program 
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prioritas pemerintah daerah berupa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan 

dan tidak hanya sekedar memberikan donasi yang sifatnya filantropi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut; 

1. Bagaimana mengukur efektivitas kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) untuk mencapai tujuan Bank Pembangunan 

Daerah  (BPD) Jawa Timur yang berkelanjutan? 

2. Bagaimana rancangan key performance indicator untuk kegiatan CSR 

di BPD Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kegiatan CSR yang telah 

dilakukan oleh BPD Jawa Timur, yakni dengan menggambarkan kegiatan CSR 

yang dilakukan oleh BPD Jawa Timur menggunakan metode modified action 

research kemudian merancang alat ukur/ KPI untuk menilai dampak kegiatan 

CSR tersebut bagi perusahaan maupun daerah/masyarakat sekitar yang diberi 

bantuan dengan model performance prism. Sehingga dapat dilaporkan kepada 

pemangku kepentingan BPD Jawa Timur dan dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan rencana kegiatan CSR perusahaan di masa yang akan 

datang (periode selanjutnya).  
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Selain itu hasil dari pengukuran tersebut dapat dijadikan laporan kepada 

pemerintah selaku pembuat kebijakan bahwa BPD Jawa Timur telah melakukan 

kegiatan CSR dengan benar sehingga kehadirannya di masyarakat tidak hanya 

memanfaatkan sumber daya namun juga membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitarnya.  

 1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan untuk 

memperoleh gambaran kegiatan CSR yang telah dilakukan dan membantu 

merancang key performance indicator (KPI) untuk CSR BPD Jawa Timur. 

1.5 Batasan Penelitian 

Aktivitas dan perusahaan yang menjadi objek pengamatan adalah kegiatan 

CSR pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yaitu BPD Jawa Timur 

dengan status BUMD. Penelitian ini menggunakan model performance prism. 
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