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Abstract 
 
The phenomenon of CSR is evidence that the formulation of the problem or the public interest is not easy. Any agency 
activities and decisions that affect the interests of the people can be seen as a problem or public interest. The 
existence of CSR implies a locus of public administration studies. Locus study of state administrative institutions of 
the country are no longer in the public interest mandate, but it includes all the agencies – state, private/business or 
non-profit – all these institutions carry out his action affect the public interest or public interest. Corporate Social 
Responsibility (CSR) is understood by most companies in Indonesia as a voluntary social responsibility therefore the 
rules that make CSR as an obligation under challenge from the business. To eliminate the negative bias of the 
business world, the state must streamline its role as a provider of ‘enabling environment’. 
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Pendahuluan 
 

Akhir-akhir ini  kita sering 
mendengar  sengketa antara masyarakat dan 
perusahaan karena tidak terciptanya 
hubungan harmonis antara perusahaan 
dengan lingkungan masyarakat disekitarnya. 
Masyarakat merasa perusahaan hanya 
memperhatikan kepentingan bisnis tanpa 
memperhatikan kesulitan kehidupan sosial 
masyarakat seperti pencemaran dan 
kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan. 
Konflik antara perusahaan dengan 
masyarakat sangat mengancam kelangsungan 
kegiatan produksi, seperti kasus Perusahaan 
minyak Freport di Papua. 

Untuk menjaga kelangsungan 
perusahaan dan mendorong terciptanya 
hubungan baik dengan masyarakat 
pemerintah mengeluarkan kebijakan 
mewajibkan perusahaan melakukan tanggung 
jawab sosial terhadap lingkungan yang 
disebut ” corporate social responsibility 
(CSR)”. Kebijakan CSR diatur dalam UU No. 
40 tahun 2007 pasal 64 yang mengatakan 
perusahaan yang menjalankan kegiatan 
usaha dibidang atau berkaitan dengan 
sumber daya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Tujuan CSR sangatlah jelas dimana 
perusahaan yang berproduksi memanfaatkan 
sumber daya alam harus memperhatikan 
dampak yang timbul terhadap kerusakan 
kelestarian lingkungan dan gangguan bagi 
kehidupan sosial masyarakatnya. 

Eksploitasi terhadap sumber daya alam 
tanpa memperhatikan lingkungan tentu akan 
merusak ekosistem yang mengancam 
kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat 
karena tercemarnya fungsi sungai sebagai 
sumber kehidupannya. Untuk itu, perusahaan 
diwajibkan memprogramkan pembangunan 
lingkungan yang menyentuh langsung 
kepentingan masyarakat seperti membangun 
sarana kesehatan, sekolah dan bantuan bea 
siswa dan modal bagi UKM sehingga 
memperkecil kesenjangan sosial antara 
kehidupan karyawan dan penduduk asli. 

Kebijakan program CSR juga 
diwajibkan bagi perusahaan dalam rangka 
penanaman modal. Kewajiban tersebut diatur 
dalam UU No.25 tahun 2007 pasal 15 ayat b 
yang menegaskan setiap penanam modal 
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 
sosial perusahaan (CSR) dan pasal 16 ayat d 
mengatakan setiap penanaman modal 
bertanggung jawab menjaga kelestarian 
lingkungan. Artinya perusahaan penanaman 



 

 
Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012 

 

 74 

modal berkewajiban memprogramkan 
kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan 
jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan 
karena adanya hubungan yang serasi dan 
saling ketergantungan antara pengusaha dan 
masyarakat. 

CSR merupakan kewajiban perusahaan 
harus mengalokasikan anggaran setiap 
tahun, namun bagi perusahaan anggaran 
CSR bukan merupakan sumbangan sosial 
tetapi dihitung sebagai biaya perseroaan 
artinya perusahaan tidak merugi bahkan 
dapat diperhitungkan biaya waktu 
menghitung pajak perusahaan. Bagi 
perusahaan yang melanggar kewajiban CSR 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kelemahan penerapan sanksi saat ini 
dikarenakan sampai sekarang pemerintah 
belum mengeluarkan peraturan pemerintah 
tentang sanksi. 
 
CSR : Sebuah Tinjauan Teoritik 

 
Istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan akhir-akhir ini semakin banyak 
dibicarakan seiring dengan semakin 
meningkatnya perhatian dan tuntutan 
terhadap  tanggung jawab sosial perusahaan, 
baik di lingkup local, nasional maupun global. 
Menurut Wikipedia, Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang juga disebut 
dengan berbagai istilah seperti corporate 
responsibility, corporate citizenship, 
responsible business, sustainable responsible 
business (SRB) and corporate social 
performance pada dasarnya merupakan suatu 
bentuk regulasi diri perusahaan (corporate 
self-regulation) yang terintegrasi ke dalam 
suatu model bisnis.  

Menurut ISO 26000, tanggungjawab 
sosial (social responsibility) menjadi 
tanggungjawab semua organisasi: pemerintah, 
perusahaan dan organisasi sipil. Definisi 
kerja  Social Responsility menurut ISO 26000 
Working Group on Social Responsibility, 
Sydney, February 2007 (Paul Hohnen, 2007) 
adalah tanggungjawab suatu organisasi atas  
dampak keputusan dan aktivitasnya  
terhadap masyarakat dan lingkungan melalui 
perilaku yang transparan dan beretika serta 
konsisten dengan pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 
dengan mempertimbangkan harapan 
stakeholder; sesuai dengan hukum  dan 
norma perilaku internasional; dan 
terintegrasi ke seluruh organisasi (Social 
responsibility (is the) responsibility of an 
organisation for the impacts of its decisions 
and activities on society and the environment 
through transparent and ethical behaviour 
that is consistent with sustainable 
development and the welfare of society; takes 
into account the expectations of stakeholders; 
is in compliance with applicable law and 
consistent with international norms of 
behaviour; and is integrated throughout the 
organisation ). 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
secara spesifik menunjuk pada tanggung 
jawab sosial perusahaan atau dunia bisnis 
terhadap dampak aktivitas bisnis terhadap 
lingkungan, konsumer, pegawai, komunitas, 
stakeholder dan semua anggota yang berada 
dalam ranah publik. Lebih lanjut, organisasi 
bisnis secara proaktif mempromosikan 
kepentingan publik dengan mendorong 
pertumbuhan dan pembangunan komunitas, 
dan secara sukarela meminimalisir praktek-
praktek  yang mengganggu wilayah publik. 
Pada prinsipnya, CSR merupakan upaya 
memasukkan faktor kepentingan publik 
dalam pengambilan keputusan perusahaan 
(Wikipedia) 

Konsep CSR dikenal sejak tahun 
1970an sebagai kumpulan kebijakan yang 
berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 
masyarakat dan lingkungan, serta komitmen 
badan usaha untuk berkontribusi dalam 
pembangunan berkelanjutan. Hardinsyah 
(dalam Mahmudisiwi, http://www.dikti.org), 
mengutip World Business Counsil for 
Sustainable Development (WBCSD), 
merumuskan CSR sebagai komitmen untuk 
berkontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan; bekerja dengan 
para karyawan dan keluarganya, masyarakat 
setempat dan masyarakat secara luas dalam 
meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Shauki dan Djakman (http:// www. 
unisa.edu.au) merumuskan CSR sebagai  
bentuk perhatian organisasi (perusahaan)  
pada kepentingan masyarakat dengan cara 
mengambil tanggungjawab atas dampak 
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aktivitas perusahaan terhadap customer, 
supllier, pekerja, pemegang saham, 
komunitas dan stakeholder lainnya termasuk  
aktivis lingkungan dan regulator (Corporate 
social responsibility (CSR) is where 
organizations consider the interests of society 
by taking responsibility for the impact of their 
operation activities on customers, suppliers, 
employees, shareholders, communities and 
other stakeholders, including the 
environmentalists and the regulators). 

Dalam komunitas bisnis, CSR disebut 
sebagai “corporate citizenship” yang artinya 
perusahaan harus menjadi tetangga yang 
baik di lingkungan masyarakat tempatnya 
bekerja. Tamam Achda (2006) menyatakan 
CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung 
jawab moral suatu perusahaan terhadap para 
strategic-stakeholdersnya, terutama 
komunitas atau masyarakat di sekitar 
wilayah kerja dan operasinya.  CSR 
memandang perusahaan sebagai agen moral. 
Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah 
perusahaan harus menjunjung tinggi 
moralitas. Parameter keberhasilan suatu 
perusahaan dalam pandangan CSR adalah 
pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni 
menggapai suatu hasil terbaik , dengan paling 
sedikit merugikan kelompok masyarakat 
lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering 
digunakan adalah golden-rules, yang 
mengajarkan agar seseorang atau suatu 
pihak memperlakukan orang lain sama 
seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. 
Dengan begitu, perusahaan yang bekerja 
dengan mengedepankan prinsip moral dan 
etis akan memberikan manfaat terbesar bagi 
masyarakat. 

Dari  beberapa definisi tentang CSR 
dapat disimpulkan intinya CSR merupakan 
bentuk praktek bisnis yang transparan yang 
berlandaskan pada nilai etika, ketaatan  
hukum, dan penghargaan pada manusia, 
komunitas, dan lingkungan. Dengan kata lain, 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas 
publik sektor bisnis  tidak hanya terbatas 
pada akuntabilitas ekonomis kepada 
konsumen, karyawan dan pemegang saham 
saja, tapi juga tanggung jawab social 
perusahaan terhadap komunitas dan 
lingkungannya. 

Rochman Achwan (2006) menyatakan 
CSR bukanlah sekadar gagasan namun juga 
institusi sosial yang berhubungan dengan 
persoalan hubungan bisnis dan masyarakat. 
Karena itu CSR dapat dipandang sebagai 
discourse ; pertempuran antar mazhab 
pemikiran , school of thought, masing-masing 
ditopang oleh jaringan kekuasaan. Penguatan 
CSR saat ini tidak terlepas dari gejala 
gelombang demokratisasi berskala global 
yang   terjadi selepas berakhirnya Perang 
Dingin. Gelombang demokratisasi  telah 
melahirkan tiga perkembangan penting : 
runtuhnya pemerintahan otoriter, 
kemunculan sistem ekonomi pasar dan LSM 
berskala global. Ketiga perkembangan ini 
telah mengubah tata hubungan antara negara, 
dunia bisnis dan masyarakat. Bila di masa 
lalu, negara cenderung mengabaikan hak 
masyarakat dalam melindungi beroperasinya 
perusahaan multinasional, di masa kini, 
masyarakat lokal dan LSM memiliki peran 
semakin penting dalam mendorong perilaku 
perusahaan melindungi lingkungan dan 
menghormati hak asasi manusia. 

Sepanjang dasawarsa 1990-an, rentetan 
litigasi dilakukan oleh pengacara public 
interest di Amerika Serikat, mewakili korban 
di berbagai negara berkembang atas tuduhan 
perusahaan multinasional melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia. Sungguh pun 
tuduhan ini banyak ditolak pengadilan, 
namun peristiwa hukum ini membawa 
pengaruh besar dalam membawa perubahan 
besar dalam arah perkembangan CSR. 
Rentetan peristiwa hukum ini merupakan 
awal perdebatan mengenai perlu tidaknya 
negara merumuskan UU yang  mewajibkan 
perusahaan multinasional memraktekkan 
CSR. Dua ide dasar yang saling bertentangan 
dalam perdebatan ini adalah pertama, self-
regulation and voluntarism dan kedua, 
obligatory and norm binding. Ide pertama 
dicetuskan Uni Eropa dan PBB dan ide kedua 
oleh LSM Internasional seperti Christian Aid 
dan Oxfam. Sebagai reaksi atas pertikaian 
kedua ide tersebut, muncul ide ketiga yang 
menolak kedua ide terdahulu : the business of 
business is business. Dengan demikian ada 
tiga ideologi yang mendominasi definisi dan 
praktek CSR di arena publik yakni : the 
business of business is business, corporate 
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voluntarism dan corporate 
involuntarism.(Ibid) 

Asumsi dasar the business of business is 
business adalah bahwa perusahaan pada 
hakekatnya merupakan institusi pencipta 
kesejahteraan masyarakat. Setiap 
perusahaan memiliki tujuan tunggal 
memaksimalkan keuntungan untuk 
pemiliknya dan menciptakan lapangan 
pekerjaan. Para penyokong aliran pemikiran 
ini berpendapat bahwa kedermawanan , 
community development ataupun donasi 
bukan saja bertentangan dengan hakekat 
perusahaan, namun juga tidak etis dilakukan 
perusahaan. Semua kegiatan filantrop pada 
dasarnya merupakan pencurian uang milik 
pemegang saham yang dilakukan direktur 
perusahaan.  Kegiatan semacam itu tidak 
boleh diambil alih oleh perusahaan mengingat 
ini merupakan domain negara. 

Berbeda dengan aliran pertama, 
corporate voluntarism lebih menekankan 
aspek kabajikan, virtue, dalam mengejar 
keuntungan perusahaan. Asumsi dasar dari 
aliran pemikiran ini , pertama, adalah bahwa 
setiap perusahaan dengan suka rela dapat 
mengembangkan dan menjalankan CSR. 
Penyokong aliran ini menolak campur tangan 
negara dalam mengatur CSR di perusahaan. 
Kedua, kepedulian terhadap masyarakat atau 
konsumen dapat mendorong keuntungan 
ekonomi suatu perusahaan. Ketiga, 
keberadaan perusahaan tidak dapat 
dilepaskan dari masyarakat tempat 
perusahaan tersebut beroperasi. Enlightment 
Self Interest atau kepentingan perusahaan 
yang tercerahkan , berarti memasukkan 
dimensi masyarakat tanpai mengabaikan 
tujuan utama yaitu mengejar keuntungan 
yang maksimal.  

Berbeda dengan corporate voluntarism, 
dasar pemikiran aliran corporate 
involuntarism adalah setiap perusahaan 
memiliki kewajiban menjalankan tanggung 
jawab sosial. Kewajiban ini harus dituangkan 
dalam bentuk UU. Para penyokong aliran ini 
berpendapat bahwa dalam kondisi ketika 
perusahaan multinasional jauh lebih 
berpengaruh dibanding  dengan negara 
bangsa , self regulation dan voluntarism 
tidaklah mencukupi. 

Perdebatan antar paradigma CSR 
diawali dengan perdebatan politik dan moral 

mengenai dua isu yang saling bertentangan :” 
voluntary and self regulation” dengan 
“obligatory and norm binding” atau 
perdebatan antara penyokong corporate 
voluntarism dan corporate involuntarism. 
Dengan dukungan berbagai kalangan 
profesional dan organisasi internasional 
seperti Uni Eropa dan PBB, paradigma 
voluntarism berhasil melakukan transformasi 
CSR dari gagasan politik menjadi kenyataan 
akademik. Standarisasi dan pengukuran 
lewat seperangkat indikator berbagai aspek 
CSR telah muncul di pasar akademik 
internasional. Karena itu corporate 
voluntarism bukan hanya berhasil 
berkembang menjadi mainstream paradigm , 
tapi juga menjadi lahan “industri” baru bagi 
perusahaan keuangan, universitas dan LSM. 

Para penyokong the business of business 
is business mengecam praktik CSR  dewasa 
ini. Kedermawanan bukan saja menyalahi 
esensi dari rasionalitas lembaga ekonomi 
namun juga tidak etis dilakukan oleh 
pimpinan perusahaan. Kedermawanan 
hanyalah “kosmetik” untuk menutupi 
kelemahan manajemen perusahaan.  
 
CSR dalam konstruk Ilmu Administrasi 
Negara/Publik 
 

Ilmu administrasi Negara dikenal 
sebagai studi yang mempelajari bagaimana 
organisasi publik mengelola dan memecahkan 
urusan dan masalah publik. Selama ini  locus 
atau “where of the field” ilmu administrasi 
publik identik dengan organisasi pemerintah 
atau birokrasi sebagai institusi pengemban 
pelayanan publik.   

Satu hal mendasar yang mendorong 
keberadaan administrasi negara adalah 
menjalankan urusan publik yakni segala 
urusan bersama yang tidak dapat 
diselesaikan atau dilaksanakan secara 
individual (Shafritz dan Russell, 1997). 
Masalah publik atau kepentingan publik 
menjadi landasan dari setiap tindakan dan 
kebijakan administrasi publik.  

Keberadaan organisasi negara sebagai 
pengemban amanat kepentingan publik 
menjadi goyah pada masa krisis. 
Ketidakberdayaan negara dalam menangani 
krisis global tahun 1980an yang memuncak 
pada tahun 1990an menimbulkan gelombang 
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tuntutan agar birokrasi mengurangi 
ukurannya yang besar (big governemnt), 
sehingga era ini dikenal sebagai era anti 
government, anti birokrasi, „governing 
without Government “ (Frederickson,1997).  

Untuk mengatasi krisis,  sektor publik 
mengundang sektor bisnis untuk ikut terlibat 
dalam menangani problem-problem publik. 
Inilah yang menjadi akses pembuka 
keterlibatan dunia bisnis dalam aktivitas 
sosial atau yang kemudian dikenal sebagai 
corporate philanthropy dan terakhir bergeser 
menjadi paradigma corporate social 
responsibility atau CSR. Pertanyaannya 
kemudian adalah bagaimana implikasi 
diterapkannya CSR terhadap studi 
administrasi negara? Apakah adanya CSR 
merubah peran institusi publik (birokrasi) 
secara mendasar ? Bagaimana peran negara 
dalam penerapan CSR? Apakah locus ilmu 
administrasi negara menjadi berubah dengan 
adanya CSR?  

Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan diatas terlebih dahulu perlu 
diketahui pemikiran yang berkembang 
tentang hubungan negara dan CSR. Posisi 
dan peran Negara dalam pelaksanaan CSR 
,menurut Moon dan Vogel (2008), bisa 
dijelaskan melalui dua model. Pertama , 
model dikotomi yang melihat CSR dan 
pemerintah sebagai dua bidang yang 
eksklusif. Menurut pandangan ini ruang 
lingkup CSR bebas dari regulasi atau 
kebijakan publik. Model kedua memandang 
CSR sebagai bentuk relasi antara aktor pasar 
dengan pemerintah.   

Friedman (dalam Moon dan Vogel,2008 ) 
membedakan tanggungjawab manajer bisnis 
dari manajer pemerintah, “Tanggungjawab 
bisnis adalah meningkatkan laba”. 
Pandangan Friedman berlandaskan pada 
pemikiran bahwa politisi dan birokrat 
bertanggungjawab atau isu-isu publik 
sedangkan manajer bisnis terlatih dalam 
manajemen organisasi  bisnis. Akuntabilitas 
manajer bisnis pada pemegang saham yang 
tentunya selalu mengharapkan perusahaan 
mendapatkan laba.  Dikotomi tidak 
menggambarkan realitas kebijakan publik 
dan praktek bisnis. Pemerintah 
mempengaruhi pelaku bisnis agar 
mendukung perwujudan tujuan publik 
melalui regulasi dan insentif. Sebaliknya, 

kebijakan publik juga dipengaruhi oleh 
kepentingan bisnis dan aktivitas lobi pelaku 
bisnis. Pemerintah juga bekerja sama dengan 
organisasi bisnis dan kelompok kepentingan 
lainnya dalam formulasi dan implementasi 
kebijakan.  

Model kedua berpandangan meskipun 
dunia bisnis terdiri dari indvidu dan 
perusahaan-perusahaan, namun mereka 
tidak terlepas dari konteks sosial dan 
lingkungan kebijakan. Seperti kata Polanyi, 
pasar melekat sebagai bagian dari 
masyarakat manusia dan diciptakan dan 
dipertahankan oleh tindakan Negara, melalui 
rumusan kebijakan atau aturan hukum yang 
melindungi hak property dan jaminan 
terhadap integritas transaksi pasar. Menurut 
Granovetter, tindakan ekonomi melekat pada 
struktur relasi sosial dan juga hirarki yang 
membentuk insentif pasar dan pilihan 
ekonomi. (Moon dan Vogel, 2008). 

Model yang membedakan sektor publik 
dan sektor bisnis sebagai dua ranah yang 
eksklusif satu sama lain menggambarkan 
realitas ekonomi politik pra-globalisasi yang 
sejalan dengan pemikiran paradigma 
administrasi Negara lama (Old Public 
Administration) yang melihat peran Negara 
sebagai penyedia layanan publik secara 
langsung. Paradigma ‘negara kuat’ atau 
‘statisme’ ini menguat sampai tahun 1970an 
dan mengalami delegitimasi seiring dengan 
hancurnya ideology sosialis-komunis. 

Krisis ekonomi global , menguatnya 
demokrasi dan liberalisasi ekonomi, ditambah 
dengan kemajuan tehnologi komunikasi 
informasi merubah secara frontal tatanan 
sosial, ekonomi dan politik dunia. Abad 21 
menghadirkan pola interaksi antar individu 
dan organisasi yang bersifat lintas bangsa, 
multijaringan atau networking dan menuntut 
kemitraan multi stakeholder. Negara bukan 
aktor dominan dalam manajemen urusan dan 
problem publik. Problem publik saat ini tidak 
terbatas pada lingkup satu Negara, tapi 
lingkup global . Problem pemanasan global, 
wabah penyakit seperti AIDS, virus flu 
burung, virus flu babi, ancaman terorisme 
adalah beberapa contoh problem public 
berskala global. Permasalahan ini hanya 
dapat dipecahkan melalui kerjasama banyak 
stakeholders : individu maupun institusi; 
sektor publik, privat dan masyarakat sipil; 
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lingkup nasional,regional maupun 
internasional.  

Tantangan masalah publik di era global 
inilah yang menjadikan posisi dan peran 
sector bisnis menjadi semakin penting. 
Terlebih dalam isu pemanasan global, 
korporasi multinasional menjadi pihak yang 
dituding mempunyai andil atas kerusakan 
lingkungan di negara sedang berkembang . 
Tidak heran bila sasaran kegiatan CSR 
banyak yang diarahkan pada kegiatan 
pelestarian dan pemeliharan lingkungan 
alam. Hal ini sesuai dengan Commission of 
the European Communities (2001) yang 
merumuskan CSR sebagai konsep dimana 
perusahaan mengintegrasikan pertimbangan 
sosial dan lingkungan dalam operasi 
bisnisnya dan dalam interaksinya dengan 
stakeholders atas dasar prinsip kesukarelaan. 

Adanya CSR menjadikan paradigma 
dikotomi sektor publik dan sektor privat 
menjadi kabur. Manajemen problem dan 
kepentingan publik tidak lagi hanya menjadi 
kewajibannya administrasi negara, tapi 
dalam kasus tertentu juga melibatkan sektor 
non-government yakni sektor bisnis dan 
sektor ketiga (LSM dan organisasi non-profit).  
Agar perusahaan dapat menjalankan 
tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka 
pemerintah atau organisasi public harus 
dapat berfungsi  menyediakan ‘enabling 
environment” bagi CSR. World Bank (2002) 
mengklasifikasikan empat peran sector public 
dalam CSR : mandating , facilitating, 
partnering, endorsing.  

Dalam menjalankan peran “mandating”, 
badan pemerintah merumuskan standar 
minimal kinerja bisnis yang tertuang dalam 
kerangka hukum. Misal menetapkan aturan 
nilai batas emisi untuk instalasi industri 
tertentu, atau menetapkan persyaratan agar 
faktor-faktor tertentu menjadi pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan yang diambil 
oleh  direktur perusahaan.  

Dalam menjalankan peran „facilita-
ting“, badan pemerintah menumbuhkan 
kondisi, memfasilitasi, atau memberi insentif 
agar perusahaan mau melaksanakan agendan 
CSR atau ikut terlibat dalam program 
perbaikan sosial dan lingkungan. Peran 
pemerintah disini adalah sebagai catalytic 
atau pemberi dukungan (supporting role), 
misalnya dengan menyediakan dana bagi 

riset ,penyebaran informasi, pelatihan 
ataupun kampanye penyadaran. Peran 
sebagai „partnership“ merupakan peran 
penting dalam agenda CSR. Kemitraan 
strategis menjadi sarana berbagi skills dan 
input dari sektor publik, privat dan 
masyarakat sipil dalam mengatasi problem 
sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam 
hal ini, pemerintah dapat menjalankan peran 
sebagai partisipan, penyelenggara konperensi 
(convenor), atau fasilitator. 

Peran keempat adalah peran memberi 
dukungan politik dan pengesahan 
(endorsement) atau legitimasi terhadap CSR. 
Peran pengesahan dapat mengambil berbagai 
bentuk, dapat melalui dokumen kebijakan, 
praktek manajemen sektor publik, 
penghargaan terhadap perusahaan yang 
menjalankan CSR, misalnya  
menyelenggarakan acara CSR Award. 

Dalam implementasi CSR negara tidak 
boleh lepas tangan,  keempat peran 
administrasi negara (mandating, fasilitating, 
partnership, dan endorsing) harus dijalankan 
secara maksimal. Dampak eksternalitas 
dunia usaha merupakan problem yang 
berdampak pada orang banyak sehingga tidak 
bisa dirumuskan sebagai problemnya sektor 
bisnis semata. Efektivitas pelaksanaan CSR 
menuntut peran serta seluruh sektor 
khususnya pendampingan dan kontrol 
lembaga negara.  
 
Kesimpulan 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
adalah suatu konsep yang menggambarkan 
tanggungjawab perusahaan terhadap 
tindakan dan kebijakan perusahaan yang 
berdampak terhadap lingkungan alam dan 
komunitas dimana perusahaan itu beroperasi. 
Kegiatan CSR  yang dilakukan oleh beberapa 
perusahaan besar di Indonesia, sebagian 
besar masih bersifat karitatif, tidak 
diselenggarakan secara terencana dan 
bersifat temporer atau berorientasi jangka 
pendek. CSR masih dianggap sebagai bentuk 
kegiatan amal perusahaan. Dengan demikian, 
motivasi untuk menjalankan CSR lebih 
didorong oleh kesadaran sosial spiritual. 
Belum banyak perusahaan yang menjadikan 
CSR sebagai bagian dari strategi bisnis 
jangka panjang atau sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban sosial atau etika bisnis 
perusahaan.  

Fenomena CSR merupakan bukti bahwa 
perumusan problem atau kepentingan publik 
tidaklah mudah. Aktivitas dan keputusan  
lembaga apapun yang berdampak pada 
kepentingan orang banyak dapat dipandang 
sebagai problem atau kepentingan public. 
Adanya CSR berimplikasi pada locus studi 
administrasi publik.   Locus studi 
administrasi negara tidak lagi pada 
kelembagaan negara yang memegang mandat 
kepentingan publik, tapi mencakup semua 
lembaga – negara, privat/bisnis maupun non 
profit - sepanjang lembaga-lembaga ini 
melaksanakan kepentingan publik atau 
tindakannya berdampak kepada kepentingan 
publik. Corporate Social Responsibility (CSR) 
dipahami oleh sebagian besar perusahaan di 
Indonesia sebagai tanggungjawab sosial yang 
bersifat sukarela  Karena itu adanya aturan 
yang menjadikan CSR sebagai kewajiban 
mendapat tantangan dari para pelaku bisnis. 
Untuk mengeliminir prasangka negatif dunia 
usaha, negara harus mengefektifkan 
perannya sebagai penyedia “enabling 
environment’ .  
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