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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 IKEA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur 

rumah tangga. Perusahaan asal Swedia yang berdiri pada tahun 1943 ini 

menyediakan berbagai produk perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. 

Konsep utama dari produk IKEA adalah bahwa produk tersebut harus memiliki 

desain yang unik, fungsional, berkualitas, dan dengan harga rendah.1 Dalam 

menghasilkan produk-produk perabotan rumah tangga dengan harga rendah, 

IKEA bekerja sama dengan kurang lebih seribu pemasok yang tersebar di 53 

negara. Kesuksesan IKEA pun terlihat dari perkembangannya hingga tahun 2014 

ini yang mana IKEA sudah memiliki 364 toko yang tersebar di 46 negara.2  

 Dengan banyaknya toko yang dimiliki oleh IKEA, Forbes menuliskan 

bahwa IKEA merupakan furniture retailer terbesar di dunia.3 Laporan tahunan 

IKEA pada tahun 2013 menyebutkan bahwa penjualan produk IKEA meningkat 

3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan meningkat 3,2 

persen menjadi 28,5 milyar Euro.4  

 

 

                                                           
1IKEA. 2014. Konsep IKEA. Diakses pada 25 November 2014 
[http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html] 
2IKEA. 2014. Tentang IKEA. Diakses pada 25 November 2014 
[http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html] 
3 Walter Loeb. 2012. IKEA is a World Wide Wonder. Diakses pada 25 November 2014 
[http://www.forbes.com/sites/walterloeb/2012/12/05/ikea-is-a-world-wide-wonder/] 
4 IKEA. IKEA Group Yearly Summary. Diakses pada 21 November 2014 
[http://www.ikea.com/ms/en_IE/about_ikea/facts_and_figures/facts_figures.html] 
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Diagram 1.1 Pendapatan IKEA dari Tahun 2002 Hingga 20125 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa pendapatan IKEA dari tahun 

2002 hingga tahun 2012 terus meningkat. Bahkan The Wall Street Journal 

mencatat bahwa IKEA berencana membuka ratusan toko lagi sehingga pada 2020, 

jumlah toko IKEA bisa menjadi dua kali lipat dari tahun 2012.6  Dari data-data 

tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa IKEA memang merupakan 

perusahaan internasional yang sukses. Kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan 

tersebut tak lepas dari bagaimana pendiri IKEA, Ingvar Kamprad, menjaga nilai-

nilai dan konsep IKEA.  

                                                           
5 Jens Hansegard dan Anna Molin. 2012. IKEA to Accelerate Expansion. Diakses pada 21 
November 2014 
[http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444450004578003971406212516] 
6 Ibid. 
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Namun, di balik kesuksesan tersebut, bukan berarti IKEA tidak mengalami 

hambatan. Kesuksesan yang dicapai IKEA mengalami beberapa hambatan 

berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial.7 Terkait isu lingkungan, pada awal 

tahun 1980, pemerintah Denmark mengeluarkan peraturan mengenai batas 

kandungan zat formaldehyde dalam pembuatan suatu produk. Produk yang 

memiliki kandungan zat formaldehyde melebihi batas dapat menyebabkan mata 

berair, sakit kepala, rasa terbakar di tenggorokan, dan kesulitan bernafas. Zat 

tersebut biasanya dapat ditemukan pada kayu lapis. IKEA merupakan salah satu 

perusahaan yang memproduksi furnitur dan banyak menggunak kayu lapis dalam 

produk-produknya. Ketika produk furnitur IKEA diuji, ditemukan kandungan zat 

formaldehyde yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah 

Denmark. Kasus tersebut terpublikasi dan IKEA harus membayar sejumlah denda 

atas permasalahan tersebut. Akibatnya, penjualan produk IKEA di Denmark saat 

itu sempat mengalami penurunan sebesar 20 persen. Sebagai respon terhadap 

permasalahan tersebut, IKEA membuat peraturan tentang standar kandungan zat 

formaldehyde dalam produk-produknya. Perlu diketahui bahwa IKEA tidak 

memproduksi sendiri produk-produk yang dijualnya melainkan bekerja sama 

dengan pemasok dari beberapa negara. Dengan kata lain, IKEA mendapatkan 

produk-produk furniturnya dari pemasok-pemasok yang berbeda dan ketika 

produk-produk tersebut diuji, banyak pemasok yang tidak bisa memenuhi standar 

dari IKEA. Hal ini karena para pemasok IKEA juga mendapatkan bahan-bahan 

                                                           
7Christopher A. Bartlett, Vincent Dessain, dan Anders Sjoman. 2006. IKEA’S Global Sourcing 
Challenge: Indian Rugs and Child Labor. Diakses pada 14 Mei 2014 
[http://rogeliodavila.com/Creatividad/Actividades/Ikeas%20Global%20Sourcing%20Challenge_In
dian%20Rugs%20and%20Child%20Labor_HBS%20Case.pdf] 
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produksi dari sub-pemasok yang diantaranya adalah produsen lem. Akhirnya, 

IKEA mengambil langkah dengan menghubungi sub-pemasok tersebut. Melalui 

kerjasama dengan beberapa partner, IKEA pun menemukan cara untuk 

mengurangi kandungan formaldehyde dalam produknya. 

Permasalahan tersebut terulang lagi di Jerman pada tahun 1992. Pada saat 

itu, tim investigasi dari perusahaan televisi dan surat kabar Jerman menemukan 

kandungan emisi yang melebihi batas pada produk rak buku dari IKEA. Setelah 

ditelusuri, kandungan emisi yang melebihi batas tersebut ditemukan bukan pada 

lem tetapi pada cat yang diaplikasikan pada rak buku tersebut. IKEA kemudian 

menghentikan produksi dan penjualan rak buku tersebut dan akibatnya, IKEA 

mengalami kerugian sebesar enam hingga tujuh juta dolar Amerika. Permasalahan 

lingkungan mendorong IKEA untuk lebih memperhatikan isu-isu lingkungan 

terutama yang berhubungan dengan hutan karena banyak produk IKEA yang 

berbahan dasar kayu. Dengan bantuan organisasi Greenpeace dan World Wide 

Fund for Nature, IKEA merumuskan beberapa peraturan yang menyatakan bahwa 

IKEA tidak akan menerima kayu yang berasal dari hutan konservasi. Untuk 

mengawasi implementasi peraturan tersebut, IKEA memiliki manajer yang 

mengurus bidang penggunaan kayu. Manajer tersebut bertugas melakukan 

pengecekan ke para pemasok kayu dan melakukan sejumlah program yang 

berhubungan dengan pelestarian hutan. Sebagai tambahan, IKEA mulai 

menggunakan kertas daur ulang untuk pembuatan katalognya. 

 Isu-isu sosial terkait IKEA mulai muncul sekitar tahun 1994. Banyaknya 

pemasok yang bekerja sama dengan IKEA memiliki pengaruh yang bagus 
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terhadap perkembangan produk perusahaan tersebut. Namun, ada tantangan-

tantangan yang harus dihadapi IKEA dalam menjaga hubungan kerjasama dengan 

para pemasok. Salah satu tantangan tersebut adalah isu tenaga kerja bawah umur 

yang dipekerjakan oleh pemasok-pemasok IKEA.  

 Produk IKEA yang berkaitan erat dengan isu tenaga kerja di bawah umur 

adalah karpet. Karpet-karpet IKEA didapat dari negara-negara yang sarat dengan 

isu tenaga kerja bawah umur seperti India dan Pakistan.8 Pada tahun 1994, muncul 

video tentang penggunaan tenaga kerja bawah umur di industri karpet Pakistan. 

Video tersebut merupakan awal disorotnya IKEA dalam isu child labor karena 

beberapa pemasok karpet IKEA berasal dari Pakistan. IKEA kembali menjadi 

sorotan ketika pada tahun 1995 muncul video penggunaan tenaga kerja bawah 

umur oleh Rangan Exports, salah satu pemasok karpet IKEA yang berlokasi di 

India.  

 Beberapa negara bagian di India memang terkenal dengan industri 

karpetnya. Salah satu negara bagian yang tergolong negara carpet belt India 

adalah Uttar Pradesh.9 Bagi penduduk Uttar Pradesh, industri karpet merupakan 

faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Dari segi 

populasi, Uttar Pradesh memiliki tingkat populasi yang cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan negara bagian India lainnya. Menurut UNICEF, tingginya 

tingkat populasi di negara ini dikarenakan satu perempuan dapat melahirkan lebih 

                                                           
8International Labor Organization. 2009. Child Labor and Responses in South Asia. Diakses pada 
1 November 2014 [http://www.ilo.org/legacy/english/regions/asro/newdelhi/ipec/responses/] 
9Uttar Pradesh disebut sebagai negara carpet belt karena di negara tersebut terdapat beberapa 
distrik dimana industri karpet merupakan industri tradisional. Distrik-distrik tersebut diantaranya 
adalah Jaunpur, Mirzapur, Agra, dan Varanasi. 
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dari empat anak.10 Sementara, di sisi lain, sepertiga penduduk negara ini hidup di 

bawah garis kemiskinan. Boyden, Ling, dan Myers mengemukakan bahwa child 

labor bisa muncul sebagai akibat dari kemiskinan yang mana anak-anak memilih 

untuk bekerja demi kelangsungan hidup keluarganya.11 

Peta 1.1 Wilayah Uttar Pradesh sebagai negara Carpet Belt12 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Isu mengenai child labor, atau tenaga kerja bawah umur, merupakan 

permasalahan yang tengah dihadapi oleh Uttar Pradesh. Menurut penelusuran 

UNICEF, Uttar Pradesh memiliki tingkat tenaga kerja bawah umur yang paling 

tinggi bila dibandingkan dengan negara bagian India yang lainnya.13 Umumnya, 

ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka tenaga kerja bawah umur 

                                                           
10UNICEF. Uttar Pradesh. Diakses pada 21 Mei 2014 
[http://www.unicef.org/india/overview_4299.htm] 
11Jo Boyden, Birgitta Ling, dan William Myers. 1998. What Works for Working Children. Swedia: 
UNICEF and Save the Children Sweden 
12 Sarah Rosenberg. 1998. TED Case Studies: Rugmark and Child Labour. Diakses pada 21 Mei 
2014 [http://www1.american.edu/TED/rugmark.htm] 
13UNICEF. Uttar Pradesh. Diakses pada 10 Mei 2014 
[http://www.unicef.org/india/overview_4299.htm] 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN IKEA DALAM ISU ... ELSE YOHANA



7 

 

di suatu negara.14 Faktor yang pertama adalah faktor sosio-ekonomi yang erat 

kaitannya dengan tingkat kemiskinan negara tersebut. Sedangkan faktor lainnya 

adalah tingginya permintaan akan tenaga kerja dan sulitnya akses terhadap 

pendidikan yang berkualitas. 

Pemerintah India merespon masalah tenaga kerja bawah umur tersebut 

melalui beberapa cara. Misalnya saja pada tahun 1986, pemerintah India 

merumuskan ‘Child Labor Act’ yang di dalamnya mengatur tentang larangan 

mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun.15 Selain itu, ‘National Child Labor 

Project’ pada tahun 1988, yang merupakan upaya nyata pemerintah dalam 

merespon isu tenaga kerja bawah umur. NCLP sendiri merupakan proyek 

rehabilitasi bagi para tenaga kerja di bawah umur yang mana dalam program ini, 

anak-anak diberikan pendidikan dan juga nutrisi bagi pertumbuhannya. Namun, 

upaya-upaya pemerintah India tersebut masih belum dapat menghapuskan isu 

tenaga kerja di bawah umur, utamanya di Uttar Pradesh.  

 Munculnya  kasus tenaga kerja bawah umur di industri karpet Uttar 

Pradesh, tentunya menimbulkan banyak kritik terhadap IKEA. Isu child labor 

pertama kali dihadapi IKEA pada tahun 1994. Ketika itu muncul video tentang 

penggunaan tenaga kerja bawah umur di industri karpet Pakistan yang 

kemungkinan merupakan pemasok karpet IKEA. Dari beberapa nama perusahaan 

yang disebutkan terkait dengan industri karpet Pakistan, IKEA merupakan 

perusahaan yang saat itu menjadi perusahaan ternama dalam dunia bisnis 

                                                           
14Anonim. Prevalence of Child Labor: Issues and Concerns. Diakses pada 11 Mei 2014 
[http://www.epwrf.res.in/includefiles/c10618.htm]  
15 International Labor Organization. 2009. National Legislation and Policies Against Child Labor 
in India. Diakses pada 1 November 2014 
[http://www.ilo.org/legacy/english/regions/asro/newdelhi/ipec/responses/india/national.htm] 
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internasional. Marianne Barner, manajer area bisnis karpet IKEA, saat itu 

mengemukakan  

“The use of child labor was not a high-profile public issue at the time. In 
fact, the U.N. Convention on the Rights of the Child had only been 
published in December 1989. So, media attention like this TV program 
had an important role to play in raising awareness on a topic not well 
known and understood—including at IKEA. . . . We were caught 
completely unaware. It was not something we had been paying attention 
to. For example, I had spent a couple of months in India learning about 
trading but got no exposure to child labor. Our buyers met suppliers in 
their city offices and rarely got out to where production took place. . . . 
Our immediate response to the program was to apologize for our ignorance 
and acknowledge that we were not in full control of this problem. But we 
also committed to do something about it.”16 
 
Dalam pernyataannya tersebut, Marianne Barner menyatakan bahwa, 

menurutnya, isu child labour saat itu bukanlah isu yang sedang diutamakan 

apalagi United Nations Convention on the Rights of the Child17 baru disahkan 

pada tahun 1989. IKEA juga mengakui bahwa adanya program TV yang 

menayangkan praktik child labour justru berperan penting bagi IKEA. Dengan 

adanya program TV tersebut, IKEA menyadari bahwa praktik child labour 

merupakan isu penting yang dapat mempengaruhi performa perusahaan tersebut. 

Barner juga menyatakan bahwa hingga video tersebut ditayangkan, IKEA hanya 

fokus pada perdagangan dan bertemu dengan pemasok untuk mendapatkan barang 

sehingga jarang sekali IKEA mengecek langsung proses produksi yang terjadi.  

Hingga pada tahun 1995, isu child labor kembali muncul di Rangan 

Exports, salah satu pemasok karpet IKEA di India. Hal ini semakin menyadarkan 

                                                           
16 Christopher A. Bartlett, Vincent Dessain, dan Anders Sjoman. 2006. IKEA’S Global Sourcing 
Challenge: Indian Rugs and Child Labor. Diakses pada 14 Mei 2014 
[http://rogeliodavila.com/Creatividad/Actividades/Ikeas%20Global%20Sourcing%20Challenge_In
dian%20Rugs%20and%20Child%20Labor_HBS%20Case.pdf] 
17 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang hak anak. 
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IKEA bahwa isu child labor tersebut bila tidak ditindaklanjuti dapat berpengaruh 

besar terhadap image IKEA sebagai perusahaan yang memegang visi menjadikan 

kehidupan orang-orang menjadi lebih baik. Isu child labour kemudian menjadi 

kontradiktif bila disejajarkan dengan visi IKEA. Oleh karena itulah, IKEA perlu 

mengambil beberapa langkah untuk meminimalisasi isu tersebut. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan yang telah dituliskan di atas, rumusan masalah 

yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana peran IKEA dalam 

menanggulangi isu child labor di Uttar Pradesh, India? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diutarakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui peran IKEA dalam isu child labor di Uttar 

Pradesh, India. 

 

I.4 Kerangka Pemikiran 

I.4.1 Corporate Image atau Citra Perusahaan 

 Henslowe mengemukakan bahwa image atau citra merupakan kesan yang 

tumbuh berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang fakta suatu 

produk, seseorang atau perusahaan.18 Masyarakat membentuk citra perusahaan 

berdasarkan sintesa dari semua sinyal yang dihasilkan nama perusahaan, logo, 

                                                           
18 Philip Henslowe. 1999. Public Relations: A Practical Guide to the Basics. London: Kogan Page 
Limited. 
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produk, iklan, bahkan artikel yang kemudian dikembangkan dan diintepretasikan 

sendiri. Citra perusahaan berkaitan erat dengat tanggung jawab sosial perusahaan 

yang mana ketika perusahaan aktif dalam praktik tanggung jawab sosial 

perusahaan, citra perusahaan dalam pemikiran konsumen akan meningkat.19 Citra 

perusahaan juga erat kaitannya dengan identitas perusahaan. Bila citra perusahaan 

didapat dari masyarakat, maka identitas perusahaan lebih merujuk pada 

bagaimana perusahaan menyampaikan pesan sehingga citra perusahaan dapat 

terbentuk. 

 Selain dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, citra perusahaan juga erat 

kaitannya dengan stakeholders. Stakeholders didefinisikan sebagai invidu atau 

kelompok yang mendapat keuntungan ataupun kerugian dari aktivitas perusahaan. 

Umumnya, stakeholders meliputi investor, karyawan, konsumen, dan pemasok. 

Namun, pemahaman tersebut berkembang sehingga pemerintah, komunitas, dan 

asosiasi dagang juga termasuk kelompok stakeholders.20  

Gambar 1. 1 Corporate’s stakeholders menurut Edward Freeman21 

 

 

 

 

                                                           
19 C. P. Chang. 2007. The relationships among corporate social responsibility, corporate image 
and economic performance of high-tech industries in Taiwan. Quality and Quantity, Vol. 43, No. 
3, pp. 417-429. 
20Investopedia. 2014. Stakeholder. Diakses pada 1 November 2014 
[http://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp] 
21 R. Edward Freeman. 2001. Stakeholders Theories of Modern Corporation. Diakses pada 1 
November 2014 [rintintin.colorado.edu/~vancecd/phl306/Freeman.pdf] 
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 Menurut Edward Freeman, stakeholders dalam suatu perusahaan terdiri 

atas enam bagian yaitu owners (pemilik atau shareholders), manajemen, 

employees (karyawan), suppliers (pemasok), konsumen, dan komunitas lokal.22 

Para pemegang saham (owners) menginginkan keuntungan finansial. Sementara 

bagi karyawan, loyalitas mereka dihargai dengan adanya upah dan keuntungan-

keuntungan lain. Hubungan kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemasok 

juga menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kualitas produk yang 

dihasilkan. Konsumen juga memegang peranan penting karena dari konsumenlah 

perusahaan mendapatkan keuntungan. Sementara itu, komunitas lokal memberi 

izin bagi operasional perusahaan dan mendapat keuntungan sosial ekonomi. 

Terakhir adalah manajemen, yang memegang peranan penting dengan memenuhi 

permintaan tiap stakeholders demi berlangsungnya suatu perusahaan. 

 Nguyen dan Leblanc mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi citra perusahaan.23 Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 

persepsi konsumen terhada entitas perusahaan beserta aktivitasnya, termasuk 

merk, tradisi, filosofi, dan pelayanan yang diberikan perusahaan. Citra perusahaan 

merupakan kombinasi dari pengalaman, perasaan, pemikiran, dan pengetahuan 

konsumen akan perusahaan tersebut. Ada empat poin penting dalam kaitannya 

dengan citra perusahaan.24 Poin pertama adalah subyektivitas dimana konsumen 

membuat penilaian subyektif terhadap suatu perusahaan. Poin kedua adalah 

                                                           
22 Ibid. 
23 N.O Nguyen dan  G. Leblanc. 2001. Corporate image and corporate reputation in customer’s 
retention decision in services. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 8, No. 4, pp. 227-
236. 
24 C. G. Walters and G. W. Paul. 1970. Consumer behavior: An integrated framework (3rd ed.), 
New York, NY.: Richard D. Irwin, Inc. 
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konsumen membangun sudut pandang terhadap perusahaan berdasarkan pesan-

pesan yang telah disaring. Poin ketiga, berdasarkan pengetahuan yang terbatas, 

konsumen menduga-duga hal-hal yang tidak diketahui dari perusahaan. Poin 

keempat, citra perusahaan di mata konsumen dapat diubah jika identitas 

perusahaan diubah.  

 Saat ini, IKEA tengah menghadapi isu child labor yang berhubungan 

dengan para pemasok karpet IKEA di Uttar Pradesh. Penggunaan tenaga kerja di 

bawah umur dalam industri karpet tersebut menuai kritik dari konsumen karena 

hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Hal ini bila dibiarkan 

dapat membentuk suatu opini publik tentang perusahaan tersebut. Sebagai sebuah 

perusahaan berskala multi-nasional, penting bagi IKEA untuk menjaga citra 

perusahaan karena hal ini berkaitan erat dengan eksistensi perusahaan tersebut. 

Salah satu upaya IKEA untuk menjaga citra perusahaan adalah dengan 

memperhatikan kebutuhan atau permintaan dari setiap stakeholders-nya.  

 

I.4.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Chang mengemukakan bahwa citra perusahaan berkaitan erat dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang mana ketika perusahaan aktif dalam 

praktik tanggung jawab sosial perusahaan, maka citra perusahaan dalam 

pemikiran konsumen/ masyarakat ikut meningkat.25 CSR merupakan komitmen 

perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

berkelanjutan dengan mmperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 
                                                           
25 C. P. Chang. 2007. The relationships among corporate social responsibility, corporate image 
and economic performance of high-tech industries in Taiwan. Quality and Quantity, Vol. 43, No. 
3, pp. 417-429. 
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menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

sosial, dan lingkungan.26 Hal ini senada dengan konsep triple bottom line yang 

dikemukakan oleh John Elkington yang mana ada tiga hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaanm, yaitu profit, people, dan planet.27 

 Garriga dan Mele, dalam Corporate Social Responsibilities Theories: 

Mapping the Territory, mengungkapkan bahwa ada empat aspek dalam 

memahami CSR.28 Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek ekonomi, 

politik, integrasi sosial, dan etika. Dalam tulisannya tersebut, Garriga dan Mele 

mengelompokkan berbagai definisi CSR ke dalam empat kelompok. Kelompok 

pertama adalah kelompok teori instrumental. Kelompok ini memandang CSR 

sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti yang 

dikemukakan Friedman, yaitu bahwa “the only one responsibility of business 

towards society is the maximization of profits to the shareholders within the legal 

framework and the ethical custom of the country.”29 

 Kelompok selanjutnya adalah kelompok teori politik yang beranggapan 

bahwa CSR fokus pada hubungan dan interaksi antara bisnis dan masyarakat yang 

mengarah pada power perusahaan dan dampak sosial dari power tersebut. Dengan 

kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan timbul dari besarnya kekuatan sosial 

yang dimiliki. Kelompok ketiga adalah kelompok teori integratif yang 

                                                           
26 Suhandari M. Putri. 2007. Schema CSR. Dalam Hendrik Budi Untung. 2008. Corporate Social 
Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika 
27 John Elkington. 1997. Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business. 
Capstone. 
28 Elisabet Garriga, dan Domenec Mele. 2004. Corporate Social Responsibilities Theories: 
Mapping the Territory. Diakses pada 20 Mei 2014 
[http://www.academia.edu/1617112/Corporate_Social_Responsibility_Theories_Mapping_the_Ter
ritory] 
29 Ibid., hlm. 52 
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berpendapat bahwa pertumbuhan dan eksistensi suatu perusahaan bergantung 

pada masyarakat. Tanggung jawab sosial muncul sebagai respon terhadap isu-isu 

politik maupun sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam melaksanakan 

kegiatan CSR nya, perusahaan berpegang pada hukum dan aturan-aturan yang 

berlaku. Kelompok terakhir adalah kelompok teori etis yang mendasarkan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada hak asasi manusia, hak pekerja, dan 

penghargaan terhadap lingkungan sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi 

hal yang sangat diperhatikan. 

 Dari uraian di atas, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR 

melingkupi empat aspek. Aspek pertama adalah mencapai tujuan-tujuan yang 

mengarah pada keuntungan jangka panjang. Aspek kedua adalah bagaimana 

menggunakan kekuatan perusahaan dengan bertanggung jawab. Aspek ketiga 

menyoroti bagaimana perusahaan merespon permintaan masyarakat dengan 

memperhatikan isu-isu sosial dan politik. Sedangkan aspek terakhir adalah 

perusahaan berkontribusi terhadap masyarakat dengan melakukan hal-hal yang 

benar menurut etika yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

 Menurut Business for Social Responsibility30, perusahaan mendapatkan 

enam keuntungan dari program CSR yang dijalankannya.31 Keenam keuntungan 

tersebut meliputi peningkatan penjualan, penguatan brand, peningkatan citra 

perusahaan, peningkatan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan 

                                                           
30Business fo Social Responsibility adalah sebuah organisasi non-profit yang menyediakan 
informasi, alat, pelatihan, dan saran bagi pelaku bisnis dalam mengintegrasikan CSR dengan 
strategi bisnis. 
31 Philip Kotler dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for 
Your Company and Your Cause. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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mengontrol karyawan, penurunan biaya operasional, serta peningkatan daya tarik 

terhadap investor dan analis keuangan. 

 Kotler dan Lee memperkenalkan enam cara perusahaan dalam 

mempraktikkan CSR.32 Cara pertama adalah cause promotion yang mana 

perusahaan menyediakan dana untuk meningkatkan kesadaran akan isu sosial 

misalnya saja The Body Shop yang mempromosikan larangan uji coba kosmetik 

pada hewan. Cara yang kedua adalah cause-related marketing yang mana 

perusahaan mendonasikan beberapa persen pendapatannya, sesuai produk yang 

terjual, untuk menanggulangi suatu isu sehingga konsumen merasa dilibatkan 

dalam penanggulangan isu tersebut. Umumnya, kegiatan ini dilakukan dalam 

periode waktu tertentu, produk tertentu, dan isu yang spesifik. Cara ketiga adalah 

corporate social marketing dimana suatu perusahaan mendukung kampanye-

kampanye untuk pembangunan atau perubahan sosial yang bertujuan 

meningkatkan kesehatan, keamanan, kondisi lingkungan, dan komunitas. Cara 

yang keempat adalah corporate philanthropy dimana perusahaan berkontribusi 

langsung dengan memberikan donasi secara langsung baik berupa uang atau 

barang. Cara kelima adalah community volunteering. Perusahaan mendukung dan 

mendorong karyawan dan distributornya untuk menyisihkan waktu dalam 

mendukung pengembangan komunitas lokal. Contohnya adalah karyawan Shell 

yang bekerja sama dengan The Ocean Conservancy dalam kegiatan 

membersihkan pantai. Cara yang terakhir adalah socially responsible business 

                                                           
32 Ibid., hlm 23 
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practices. Perusahaan melakukan praktik bisnis dan investasi yang berkaitan 

dengan isu-isu sosial untuk pembangunan komunitas dan melindungi lingkungan. 

Agar kegiatan CSR bisa efektif dan memberikan dampak yang besar, 

diperlukan strategi dan program yang terencana dengan baik. Terdapat empat hal 

yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi kegiatan CSR. Pertama, 

kegiatan CSR harus mempunyai fokus, artinya perusahaan harus memilih satu 

atau beberapa tema yang menjadi fokus kegiatan CSR-nya, misalnya tema 

pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, atau kesenjangan sosial. Tidak memiliki 

tema yang menjadi fokus dapat mengaburkan tujuan kegiatan itu dan bisa 

menghambat dampak yang diharapkan. Kedua, kegiatan CSR harus dilakukan 

secara konsisten. Apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR-nya secara 

konsisten dalam jangka panjang, maka perusahaan akan mendapat kepercayaan 

dari stakeholder dan menarik mereka untuk ikut berpartisipasi. Ketiga, kegiatan 

CSR dihubungkan dengan brand yang dimiliki perusahaan, bertujuan untuk 

membetuk identitas brand yang baik lewat kegiatan CSR. Keempat, perusahaan 

memerekkan kegiatan CSR itu sendiri, misalnya dengan cara memberi nama, 

membuat logo atau slogan tentang kegiatan CSR tersebut. Dengan demikian 

diharapkan perusahaan lebih mudah mengkomunikasikan kegiatan CSR mereka 

kepada stakeholder-nya. 

 Dalam kaitannya dengan IKEA, CSR menjadi upaya untuk merespon isu 

sosial yang ada dalam masyarakat yang mana CSR IKEA difokuskan pada isu 

child labour. Hal ini terlihat dari respon awal yang ditunjukkan IKEA terkait 

munculnya isu child labor di Pakistan dan India. Sesuai dengan pemaparan 
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mengenai CSR di atas, tanggung jawab sosial IKEA berkaitan erat dengan isu-isu 

sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat, seperti hak asasi manusia dan 

hak pekerja. 

 

I.4.3 Kerjasama Internasional 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘kerjasama’ didefinisikan 

sebagai suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang 

(lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.33 Sedangkan menurut 

situs Business Dictionary, kerjasama atau cooperation didefinisikan sebagai 

“voluntary arrangement in which two or more entities engage in mutually 

beneficial exchange instead of competing. Cooperation can happen where 

resources adequate for both parties exist or are created by their interaction.”34 

Artinya, kerjasama merupakan kesukarelaan dua entitas atau lebih untuk 

tergabung dalam suatu kegiatan yang menguntungkan entitas-entitas tersebut yang 

mana tujuan dapat tercapai dengan adanya interaksi dalam kegiatan tersebut. 

 Dougherty dan Pfaltzgraff mengemukakan bahwa suatu kerjasama 

didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi yang mana hasil yang 

menguntungkan berbagai pihak dapat dicapai hanya dengan bekerja sama 

daripada atas usaha sendiri.35 Dengan demikian, kerjasama internasional bisa 

                                                           
33Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2012. Diakses pada 15 September 2014 
[http://kbbi.web.id/kerja] 
34Web Finance, Inc. Diakses pada 15 September 2014 
[http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html] 
35 James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr.. 2001. Contending Theories of International 
Relations: A Comprehensive Survey, 5th ed. Dalam Frederic Labarre. Self-interest and 
Cooperation: The Emergence of Multilateral Interdependence. Diakses pada 15 September 2014 
[http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/57324/ichaptersection_singledocument/ab0c8770-
5e7d-499d-a88d-f8ebcd6dd006/en/Chapter_6.pdf] 
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dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh beberapa aktor 

dalam hubungan internasional yang mana kegiatan tersebut menguntungkan aktor-

aktor terkait. 

 Aktor dalam hubungan internasional meliputi aktor negara dan aktor non-

negara. Aktor non-negara diantaranya adalah aktor-aktor bukan negara yang 

memiliki pengaruh dalam hubungan internasional, bisa individu maupun 

kelompok. Contoh aktor non-negara adalah organisasi internasional dan 

perusahaan multi-nasional. Oganisasi internasional sendiri masih terbagi menjadi 

dua yaitu intergovernmental organization (IGO) dan nongovernmental 

organization (NGO). IGO dan NGO dibedakan berdasarkan anggotanya yang 

mana IGO beranggotakan negara-negara, sementara NGO bisa beranggotakan 

individu atau kelompok-kelompok dari negara-negara yang berbeda.  

 Kerjasama di antara aktor internasional sangat diperlukan dalam 

menyelesaikan isu-isu internasional, baik itu isu ekonomi, budaya, maupun isu 

kemanusiaan.36 Aktor-aktor yang mengusung nilai-nilai dan visi yang sama dapat 

membentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan pada akhirnya dapat 

menyelesaikan problem-problem internasional. Demikian halnya dengan IKEA 

sebagai salah satu perusahaan multi-nasional yang cukup berpengaruh terhadap 

dunia internasional. Isu child labour menjadi isu sosial yang tengah dihadapi oleh 

IKEA. Sebagai perusahaan yang ingin memajukan kehidupan bagi anak-anak, 

IKEA perlu mengambil langkah-langkah untuk merespon isu tersebut. Salah satu 

                                                           
36 United Nations. 1996. Human Rights. Diakses pada 17 September 2014 
[http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/InternationalStandards.aspx] 
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caranya adalah dengan mencari dan bekerja sama dengan aktor-aktor internasional 

yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan IKEA. 

 

I.5 Hipotesis 

 Dengan berdasar pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan 

kerangka berpikir yang ada, maka hipotesis dari tulisan ini adalah IKEA berperan 

aktif dalam menanggulangi isu child labor di industri karpet Uttar Pradesh, India. 

Peran aktif tersebut diperlukan untuk memperbaiki citra perusahaan yang 

dihubungkan dengan praktik child labour. IKEA menunjukkan peran aktifnya 

melalui kegiatan-kegiatan CSR yang mengarah pada praktik cause-related 

marketing, corporate philanthropy, dan socially responsible business practices, 

dengan melibatkan aktor-aktor internasional  

 

I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

I.6.1.1 Child labour 

 Menurut kamus Merriam-Webster, child labour didefinisikan sebagai “the 

employment of a child in a business or industry especially in violation of state or 

federal statutes prohibiting the employment of children under a specified age.”37 

Singkatnya, child labour dipahami sebagai tenaga kerja dalam suatu industri yang 

mana tenaga kerja tersebut masih di bawah batas usia pekerja yang layak menurut 

peraturan pemerintah. Sedangkan menurut International Labour Organization 

                                                           
37 Merriam-Webster Encyclopedia Britannica Company. Diakses pada 30 November 2014 
[http://www.merriam-webster.com/dictionary/child%20labour] 
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(ILO) child labour mengacu pada pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan 

mental, fisik, sosial serta moral anak-anak.38 ILO juga menetapkan batas usia 

minimum bagi anak-anak yang bekerja dimana untuk pekerjaaan dengan risiko 

yang tinggi, batas usia minimumnya adalah 18 tahun. Anak-anak berusia 15 tahun 

boleh bekerja bila telah menyelesaikan program wajib belajar. ILO juga 

menambahkan bahwa anak-anak usia 13-15 tahun boleh bekerja jika pekerjaan 

tersebut tidak berbahaya dan tidak mengganggu kegiatan belajarnya. 

 Dalam tulisan ini, penulis cenderung menggunakan pemahaman mengenai 

child labor yang dikemukakan oleh ILO. Penggunaaan tenaga kerja bawah umur 

dalam industri karpet di Uttar Pradesh menjadi suatu hal yang dapat 

mempengaruhi kondisi anak-anak yang mana hak anak untuk bermain dan 

bersekolah ditekan oleh kewajiban mereka bekerja. 

I.6.1.2 Peran Aktif 

 Kamus Merriam-Webster mendefinisikan peran sebagai suatu perilaku 

yang diharapkan dari suatu posisi atau status sosial seseorang, kelompok, maupun 

organisasi.39 Sedangkan kata ‘aktif’ merupakan suatu bentuk aksi, bukan 

spekulasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, peran aktif dapat diartikan sebagai 

suatu perilaku dari perorangan maupun kelompok yang berupa aksi atau aktivitas.  

 Peran aktif IKEA dalam tulisan ini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas 

perusahaan tersebut dalam upayanya menanggulangi isu child labour yang terjadi 

                                                           
38 International Labour Organization. What is Child Labour. Diakses pada 30 November 2014 
[http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm#] 
39 Merriam-Webster Encyclopedia Britannica Company. Diakses pada 30 November 2014 
[http://www.merriam-webster.com/dictionary/role] 
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di Uttar Pradesh. Aktif tidaknya IKEA dalam isu tersebut dapat dilihat melalui 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam merespon isu child labour. 

I.6.1.3 Citra 

Image atau citra merupakan kesan yang tumbuh berdasarkan tingkat 

pengetahuan dan pemahaman tentang fakta suatu produk, seseorang atau 

perusahaan.40 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi yang hampir 

sama yaitu bahwa citra merupakan gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk.41 Citra perusahaan 

berhubungan dengan opini yang ada dalam masyarakat sehingga segala kritik 

yang berhubungan dengan aktivitas atau produk suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi gambaran perusahaan di mata masyarakat. 

Citra perusahaan berbeda dengan identitas perusahaan. IKEA membangun 

identitas perusahaannya sebagai perusahaan yang mengedepankan harga murah 

untuk produk yang berkualitas sehingga dapat membuat masyarakat hidup dengan 

perabotan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi IKEA untuk 

menunjukkan identitas tersebut agar masyarakat dapat mencitrakan perusahaan 

tersebut sesuai dengan identitasnya. Dalam perkembangannya, IKEA terhubung 

dengan isu child labour yang menuai kritik dari berbagai kalangan yang mana hal 

ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam mencitrakan perusahaan tersebut. 

 

 

                                                           
40 Philip Henslowe. 1999. Public Relations: A Practical Guide to the Basics. London: Kogan Page 
Limited. 
41 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2012. Diakses pada 1 November 2014 
[http://kbbi.web.id/citra] 
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I.6.1.4 Aktor Non-negara 

Aktor non-negara merupakan aktor-aktor dalam hubungan internasional 

yang tidak memiliki kedaulatan seperti halnya suatu negara. Aktor non-negara 

didefinisikan sebagai “an individual or organization that has significant political 

influence but is not allied to any particular country or state.”42 Artinya, aktor non-

negara bisa saja merupakan individu maupun kelompok, dengan keanggotaan 

lintas batas negara, yang memiliki pengaruh politis. Contoh-contoh aktor non-

negara diantaranya adalah intergovernmental organization (IGO), 

nongovernmental organization (NGO), dan perusahaan multi-nasional (MNC). 

Dalam hubungan internasional, terjadi aksi reaksi antar aktor-aktor 

tersebut sehingga kemungkinan terjadinya kerjasama antar aktor cukup besar. 

Dalam tulisan ini, penulis berusaha menunjukkan jalinan kerjasama antara IKEA 

dengan aktor-aktor internasional lainnya dalam usahanya merespon isu child labor 

yang terjadi di Uttar Pradesh. 

 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Ulber 

Silalahi, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan gambaran 

secara terperinci atau mendetail tentang situasi khusus, setting sosial atau 

hubungan dengan mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau 

karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa, yang mana dalam 

penelitian ini melibatkan proses konseptualisasi. Penelitian deskriptif bertujuan 

                                                           
42Oxford Dictionaries. Diakses pada 30 November 2014 
[http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/non-state-actor] 
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untuk menjelaskan ikhwal masalah atau obyek tertentu secara rinci.43 Dalam 

penelitian deskriptif, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, 

dan tidak melakukan pengujian hipotesis.44 

 

I.6.3 Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan mengenai peran IKEA dalam menanggulangi 

isu Child Labor di Uttar, Pradesh, India yang mana isu tersebut berpengaruh besar 

terhadap image IKEA selaku MNC furniture ternama. Penelitian ini mengambil 

batasan waktu mulai tahun 1995 yang merupakan awal IKEA terlibat dalam isu 

child labour yang ditemukan di industri karpet pemasok IKEA. Awal keterlibatan 

IKEA ditunjukkan dengan munculnya video mengenai pekerja di bawah umur di 

dalam industri karpet India yang masih berlangsung hingga saat ini (sampai 

penelitian ini selesai dibuat).   

 

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan studi kepustakaan.45 Dalam teknik pengumpulan data, data yang 

digunakan merupakan data sekunder, yang berupa dokumen tertulis seperti buku, 

jurnal ilmiah, artikel majalah dan koran, situs internet. 

 

 

                                                           
43 Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005.  Metode Penelitian Sosial ; Berbagai Alternatif 
Pendekatan. Jakarta : Prenada Media Group 
44 M. Singarimbun dan Soffian . 1989. Metodologi Penelitian Survey. Jakarta: LP3S. 
45 Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial ; Berbagai Alternatif Pendekatan  
Jakarta : Prenada Media Group. 
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I.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif karena data dan fakta yang diperoleh bukan merupakan 

rangkaian angka yang dapat ditabulasikan atau diklasifikasikan, melainkan data 

berupa kata.46 Dengan kata lain, data-data yang berhasil dikumpulkan tidak 

dianalisis melalui proses penghitungan. 

 

1.6.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. BAB I. Merupakan metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi 

konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.  

2. BAB II. Berisi penjelasan tentang pengaruh Child Labour di Uttar Pradesh 

bagi image IKEA. 

3. BAB III. Berisi penjelasan tentang langkah yang ditempuh IKEA dalam 

menanggulangi Child Labour di Uttar, Pradesh, India. 

4. BAB IV. Bab penutup yang terdiri atas kesimpulan berdasarkan analisis 

yang telah disampaikan pada kedua bab sebelumnya. 

                                                           
46 Silalahi, U. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.  
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