
 I. PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang 

 Isu mengenai corporate social responsibility (CSR) akhir-akhir ini semakin 

menarik perhatian kalangan perusahaan. Ide dasar CSR sebenarnya sederhana, 

yaitu sikap sosial perusahaan kepada masyarakat. Ide ini tentu tergolong mulia, 

sebab umumnya perusahaan terkesan lebih banyak berurusan dengan modal serta 

kejar target keuntungan saja.  

 Istilah CSR sering kali dipadankan dengan istilah corporate citizenship, 

corporate ethics, corporate giving, corporate community involvement, community 

relations, community development, atau corporate sustainability. Namun, pada 

prinsipnya sama yaitu menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

 Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) definisi corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab 

sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 

keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan (Suhardi, 2005). Menurut Bank Dunia, CSR is the commitment 

of Business to contribute to sustainable economic development working with 

employees and their representatives, the local community and society at large to 

improve quality of life, in ways that are both good for business and good for 

development (Kiroyan, 2005). Versi Uni Eropa, CSR is a concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis 
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(Pambudi, 2006). Sementara Trinidad and Tobacco Bureau of Standard (TTBS) 

menyimpulkan bahwa CSR terkait dengan nilai dan standar yang dilakukan 

berkenaan dengan beroperasinya sebuah korporat, maka CSR diartikan sebagai 

komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat 

secara lebih luas (Suhardi, 2005).  

 Perspektif CSR juga dapat dipahami dari definisinya, misalnya seperti yang 

dikutip dari Kotler dan Lee (2005), CSR is a commitment to improve community 

well-being through discretionary business practices and contributions of 

corporate resources. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban perusahaan untuk mengatasi permasalahan sosial 

dalam rangka membantu mewujudkan kemandirian dan keberdayaan komuniti 

dimana perusahaan tersebut beroperasi. 

 Menurut Nuryana (2005), CSR merupakan komitmen organisasi untuk 

bertindak dengan cara-cara yang berkelanjutan baik secara ekonomi dan 

lingkungan dengan tetap menghargai kepentingan stakeholders langsung. 

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah 

karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah 

sebagai regulator. 

 Dilihat dari sejarahnya, CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku 

perusahaan yang biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan 

lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, penyimpangan pajak, dan penindasan 
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buruh. Kian hari dirasakan betapa besar pengaruh perusahaan-perusahaan besar 

terhadap kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan 

mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Masyarakat semakin terbiasa menikmati jasa-jasa yang ditawarkan, 

seperti jasa perbankan, asuransi, sarana transportasi dan komunikasi, hiburan, 

serta layanan kesehatan, sehingga mempermudah hidup sebagai masyarakat 

modern.  Seiring makin besar dan luasnya pengaruh korporasi terhadap kehidupan 

masyarakat sehari-hari, makin besar pula kekuasaan (power) yang ada pada 

korporasi. Kekuasaan perusahaan yang semakin besar melukiskan bahwa dunia 

bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi yang 

paling berkuasa di jagad ini (Aryan, 2006).  

Corporate social responsibility sebagai sebuah gagasan, menganjurkan 

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangannya (financial) saja, karena tidak cukup menjamin nilai 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Perusahaan juga harus 

berpijak pada triple bottom lines (TBL) yaitu segitiga dalam kehidupan 

stakeholders yang harus diperhatikan korporasi di tengah upayanya mencari 

profit, yakni ekonomi, lingkungan dan sosial (Pambudi, 2006). Hubungan ini 

kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga pada Gambar 1. Sudah menjadi 

fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar akan muncul ke permukaan 

terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan hidupnya. 
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Gambar 1. Segitiga Triple Bottom Line 

Savitz (2006) mengatakan triple bottom line dapat menggambarkan esensi 

keberlanjutan (sustainability) dengan mengukur dampak yang ditunjukkan dari 

aktivitas yang dilakukan organisasi (perusahaan). Triple bottom line yang 

dianggap positif akan mencerminkan peningkatan pada nilai perusahaan, baik 

pada profitability and shareholder value serta pada social, human, and 

environmental capital (Tabel 1). 

Tabel 1. Triple Bottom Line 
 

Economic Environmental Social 
Sales, Profit, ROI Air quality Labor practices 
Tax paid Water quality Community impacts 
Monetary flows Energy usage Human rights 
Job created Waste produced Product responsibility 

TOTAL TOTAL TOTAL 
 

Menurut Suprianto (2006), perusahaan yang menerapkan CSR 

sesungguhnya akan memperoleh keuntungan tersendiri. Misalnya, perusahaan 

yang baik kepada masyarakat akan berproduksi secara bertanggung jawab. 

Akhirnya orang akan setia dan percaya. Kepercayaan itu mempengaruhi 

keuntungan perusahaan dikarenakan produknya akan dibeli oleh pasar. 

Berikutnya, baik kepada lingkungan. Kesadaran akan kesinambungan lingkungan 

itu sendiri untuk daya dukung suplai. Jika lingkungan tidak sustainable, suplai 

tidak sustainable, akibatnya perusahaan juga tidak sustainable. Dalam konsep 
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CSR, korporat harus berpikir bahwa perusahaan itu juga harus sustainable. 

Sementara yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan konsep CSR antara lain: 

pertama, suplai terganggu; kedua, tuntutan hukum. Misalnya, karena mencemari 

lingkungan, kemudian suatu perusahaan dapat dituntut. Jika perusahaan dituntut 

oleh masyarakat atau pemerintah, kemudian disuruh membayar ganti rugi dalam 

jumlah besar, maka perusahaan tersebut memiliki potensi untuk bangkrut. 

Akhirnya, ia tidak lagi sustainable sebagai korporat. Menurut Savitz (2006), a 

sustainable corporation is one that creates profit for its shareholders while 

protecting the environment and improving the lives of those with whom it 

interacts.  

Di beberapa negara seperti Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, 

Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang 

meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak 

asasi manusia (HAM) dalam implementasi CSRnya. Berbasis pada aspek itu, 

mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia, misalnya, 

mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur 

standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, 

Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi 

lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.  

Di Indonesia isu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility/CSR) yang berkembang belakangan ini merupakan isu yang cukup 

kontroversial. Betapa tidak, sejak iklim investasi dibangun Orde Baru, 

perusahaan, masyarakat, dan negara hidup berdampingan tetapi relasi di antara 

mereka sarat dengan konflik. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini seperti 
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Buyat, Abepura, dan Lapindo merupakan contoh adanya konflik tersebut. Kondisi 

ini ingin diperbaiki melalui pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU 

PT) yang mencakup pasal yang mengatur CSR (pasal 74), tetapi justru 

membuatnya semakin kompleks.  

Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha menolak UU itu, tetapi pemerintah 

tetap mengesahkannya. Kekhawatiran mereka adalah UU itu menjadi sumber 

legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban bagi 

perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR. Kompleksitas polemik UU PT 

berawal dari perbedaan perspektif menafsirkan konsep CSR. Belum ada titik temu 

antara sektor privat dan negara dalam memaknai CSR. Banyak perusahaan 

menganggap bahwa realisasi CSR yang selama ini diwujudkan dalam program 

community development (CD) dilakukan karena kepedulian mereka sebagai 

makhluk sosial (corporate citizenship). Karena CSR merupakan kepedulian, maka 

keberadaan peraturan yang mewajibkannya dianggap menjadi tidak relevan. 

Pada dasarnya kegiatan CSR di Indonesia sangat beragam bergantung pada 

proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan 

etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, penerapan CSR selalu 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan 

masyarakat. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa sebaiknya best 

practice mengenai CSR ini. Saat ini ISO (International Organization for 

Standardization), tengah menggodok konsep standar CSR yang diperkirakan 

rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal dengan nama ISO 26000 Guidance 
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on Social Responsibility. Dengan standar ini, pada akhir 2009 diharapkan hanya 

akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini memang dikenal banyak konsep 

mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan para 

pakar. 

Salah satu perusahaan di Indonesia yang belakangan dikenal cukup serius 

melakukan aktivitas corporate social responsibility (CSR) adalah PT Unilever 

Indonesia Tbk (PT UI). Bentuk komitmennya pada tanggung jawab sosial 

perusahaan diwujudkan dengan didirikannya Unilever Indonesia Peduli (UIP). 

Aktivitas CSR PT UI terbagi atas empat  kelompok utama, yaitu: Small-Medium 

Enterprise (SME) Development Programs, Water Resources Preservation 

Programs,  Recycling Programs, dan Public Health Education Programs 

(www.unilever.co.id). 

Melalui program lingkungan, Unilever mengajak masyarakat untuk 

meningkatkan kondisi lingkungan terutama pengelolaan sampah. Dalam program 

pengembangan UKM, Unilever bekerjasama dengan UGM membina kelompok 

tani kedelai hitam menjadi pemasok pabrik kecap Bango. Pembinaan meliputi 

pendampingan, pemberian bibit, pengarahan teknis penanaman, dan pinjaman 

mikro lunak. Kegiatan lainnya adalah program pendidikan kesehatan masyarakat. 

Melalui kegiatan tersebut, Unilever melakukan Program Sekolah Pepsodent sejak 

1994 yang bertujuan mengkampanyekan pentingnya kesehatan mulut dan gigi. 

Program ini ditujukan pada anak SD. Untuk kegiatan filantropi perusahaan, 

Unilever mendorong karyawannya terlibat dalam kegiatan Community Connection 

dan program Care for Area Surrounding (SWAsembada, 2005). 
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Pada tahun 2004, Unilever memperoleh penghargaan The Best in Corporate 

Governance 2004 Award dari Asset Magazine karena komitmen menjalankan 

usaha secara bertanggung jawab. Selain itu, Unilever memperoleh penghargaan 

internasional peringkat pertama dalam Energy Globe Award untuk kategori air 

melalui program lingkungan. 

 
1.2    Perumusan Masalah  

Belum adanya standar konsep serta definisi CSR yang seragam di dunia, 

telah menyebabkan tiap perusahaan melakukan CSR menurut kemampuan dan 

definisinya masing-masing. Begitu pun dalam hal bagaimana perusahaan 

menginformasikan kegiatan CSRnya. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini 

adalah munculnya iklan CSR dari beberapa produk yang mengklaim akan 

mendonasikan sejumlah nominal tertentu dari harga produk tersebut untuk 

dialokasikan pada kegiatan-kegiatan sosialnya. Sebagai contoh iklan yang 

demikian antara lain sabun Lifebuoy berbagi sehat, Aqua-Danone 1 liter untuk 10 

liter, dan ice cream Walls Rp 1000,- untuk pendidikan anak kurang mampu. 

Sabun mandi Lifebuoy sudah lebih dulu melakukan iklan yang demikian 

dibanding produk lain, melalui temanya Lifebuoy berbagi sehat. Program tersebut 

sudah dilaksanakan sejak tahun 2004 dalam rangka menumbuhkan pengetahuan 

dan memasyarakatkan kebiasaan hidup sehat. Dalam iklannya Lifebuoy 

menyatakan menyumbang Rp 10,- per pembelian produk untuk sarana kebersihan. 

Statement lainnya yaitu dengan membeli Lifebuoy berarti anda menyumbang 

untuk kesehatan.  

Umumnya, perusahaan terjebak pada kerangka yang sangat mendasar dalam 

melakukan corporate social responsibility (CSR), yaitu memanfaatkan CSR 
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sebagai kendaraan public relations (PR). Saat ini tuntutan perusahaan untuk 

memiliki perilaku yang bertanggung jawab (positif) memang terus menguat. Jika 

bersedia menjalankannya, siapa pun pemilik perusahaan akan merasakan dampak 

positifnya. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dalam bentuk transaksional, 

melainkan juga mengarah pada aspek emosional, misalnya seperti kedekatan dan 

citra baik masyarakat terhadap produk atau pun perusahaan.  

Pada akhirnya, setiap perusahaan harus dapat menunjukkan nilai-nilai 

kemanusiaan dalam perilaku serta kegiatan sehari-hari. Maksudnya, bukan hanya 

sekedar menjadikan kegiatan CSR sebagai bentuk PR semata, seperti yang banyak 

terjadi sekarang. Namun, dalam praktiknya antara kegiatan pemasaran dengan 

kegiatan korporat lewat CSR sulit dibedakan. Hal ini menyebabkan sering terjadi 

bias persepsi di masyarakat mengenai apakah suatu perusahaan benar-benar 

memiliki nilai-nilai tanggung jawab sosial atau hanya sekedar kegiatan PR saja.  

Sejauh mana urgensi implementasi CSR dan bentuk CSR yang diharapkan 

masyarakat luas terutama konsumen di Indonesia sesungguhnya masih menjadi 

tanda tanya besar mengingat masih minimnya penelitian yang melihat sejauh 

mana konsumen di Indonesia aware terhadap isu CSR. Selain itu, muncul juga 

pertanyaan apakah etis jika isu CSR digunakan sebagai bagian dari komunikasi 

pemasaran, misalnya dalam iklan produk. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa 

yang akan mengontrol hasil CSRnya dan siapa yang akan mengawasi CSR di 

tingkat lapangannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menjawab pertanyaan: 

1. Bagaimana pemahaman dan sikap konsumen mengenai isu tanggung 

jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)? 
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2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap iklan sabun Lifebuoy berbagi 

sehat yang mengaitkan isu CSR dalam iklannya dan tanggapannya 

terhadap citra produk sabun Lifebuoy? 

3. Bagaimana hubungan antara pengetahuan konsumen mengenai informasi 

CSR melalui iklan sabun lifebuoy berbagi sehat terhadap perilaku 

konsumen? 

4. Bagaimana rekomendasi strategi pengembangan kegiatan CSR Lifebuoy?  

 
1.3    Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:  

1. Identifikasi pemahaman dan sikap konsumen terhadap isu tanggung jawab 

sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).  

2. Mengetahui persepsi konsumen terhadap iklan sabun Lifebuoy berbagi 

sehat yang mengaitkan isu CSR dalam iklannya dan tanggapannya 

terhadap citra produk sabun Lifebuoy. 

3. Analisis hubungan antara pengetahuan konsumen mengenai informasi 

CSR melalui iklan sabun lifebuoy berbagi sehat terhadap perilaku 

konsumen.  

4. Merumuskan rekomendasi strategi pengembangan kegiatan CSR Lifebuoy.  

 
1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan rekomendasi strategi kepada pihak manajemen dalam 

pengembangan kegiatan CSR. 
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2. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis, khususnya isu 

seputar CSR, sekaligus sebagai media mempraktikkan teori yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan. 

3. Sebagai sumber acuan bagi penelitian lebih lanjut. 

 
1.5    Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada persepsi stakeholders dalam hal 

ini konsumen pengguna dan bukan pengguna sabun Lifebuoy yang mengetahui 

iklan sabun Lifebuoy, terhadap isu CSR. Konsumen sebagai stakeholder dipilih 

dalam penelitian ini karena konsumenlah yang membeli produk perusahaan, 

sehingga persepsinya perlu menjadi pertimbangan pihak manajemen dalam 

merumuskan strategi perusahaan. Objek penelitian dibatasi pada stakeholder 

(konsumen) di kota Bogor. 

 

 

 

 




