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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

 Pembangunan sektor peternakan dan usaha agribisnis yang berdaya saing 

mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup 

masyarakat modern saat ini, terutama pengembangan bagi perusahaan yang 

merupakan prospek yang baik untuk dikembangkan serta keterkaitan antara 

perusahaan dengan masyarakat dalam mengembangkan bisnis dan kegiatan 

masyarakat lebih menguntungkan (profitable) dan perusahaan bertanggung jawab 

secara ekonomi kepada seluruh stakeholder baik secara hukum dan peraturan 

negara serta bertanggung jawab social kepada Negara. Suparman (2013) 

menyatakan Tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara berkelanjutan 

(Sustainability) yakni perusahaan membantu pengembangan bisnis sesuai dengan 

visi misi serta pengembangan kesejahteraan masyarakat berbagai pihak dalam 

waktu jangka panjang. 

 Menurut data kementrian BUMN dalam Program BUMN pengembangan 

usaha ketahanan pangan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

januari 2010 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang kini 

sedang marak diperbincangkan adalah mengenai Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang bertransformasi menjadi Corporate Social Value (CSV) yang 

dimaknai sebagai kontribusi perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat 

sebagai wujud kepedulian perusahaan untuk menciptakan manfaat bersama tidak 

hanya untuk para pemegang saham dan masyarakat melainkan bagi seluruh pihak 

yang terkait dalam menjalankan bisnis yang membantu mengatasi masalah global. 

Baik atau tidaknya corporate sustainability reporting  yang disusun perusahaan 

saat ini lebih banyak mengacu kepada pedoman penyusunan Sustainability report 

dari Global Reporting Initiative (GRI). Berdasarkan Maharani (2014), Pedoman 

Penyusunan Sustainability Report dari GRI, Perusahaan harus menjelaskan 

dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang 

diaplikasikan sesuai dengan rencana Implementasi yang berdasarkan ISO 26000 

yang mengatur tentang standar Social Responsibility.  

 

 Sumber : Solihin (2011) 

Gambar 1 Tanggung Jawab Sosial Menurut ISO 26000  

  

 Berdasarkan draft ISO 26000 pada bulan November tahun 2009 

menyebutkan bahwa yang dimaksud social responsibility adalah tanggung jawab 

suatu perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka 

terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang berkelanjutan 
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dan konsisten dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan 

dalam subjek-subjek Fundamental dari Tanggung Jawab Sosial menurut ISO 

26000.Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini dikalangan para 

pengusaha terutama sektor industri merupakan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat secara luas, yang memiliki nilai strategis dan dipandang 

sebagai keunggulan kompetitif perusahaan serta dapat menumbuhkan nilai 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurut Urip (2010) .  

 Pendefinisian ulang konsep dan istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR) dipandang perlu mengingat tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban 

bagi perusahaan, tetapi juga bagi semua pihak. Dalam rangka mewujudkan 

tanggung jawab bagi semua pihak, maka perlu diciptakan manfaat bersama atau 

Creating share value (CSV) sehingga tanggung jawab bersama dapat terbentuk. 

Menurut Porter & Kramer (2011), Creating Share Value (CSV) merupakan 

kebijakan dan proses teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif 

perusahaan dan secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. 

Namun, agar tanggung jawab tersebut terjadi secara efektif dan efisien, maka CSV 

haruslah diciptakan disetiap tahap rantai bisnis. CSV juga menekankan konsep 

dalam strategi bisnis yang membahas masalah dan kebutuhan sosial dalam 

perancangan strategi perusahaan. Porter menuturkan, companies can creating 

economic value by creating societal value. Upaya menyelesaikan persoalan-

persoalan sosial yang selaras dengan usaha untuk menghasilkan keuntungan 

ekonomi. Tidak hanya benefit social semata, tetapi juga ada nilai keuntungan 

ekonominya. Batasan pengertian CSV yang diberikan Murphy (2011) adalah 

sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda 

menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara 

bersama-sama (shared), tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan. 

Memberi solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan 

harus menyatu didalam strategi perusahaan. Creating Share Value (CSV) tidak 

sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) meski keduanya mempunyai 

landasan yang sama yaitu doing well by doing good. Perbedaan utama keduanya 

adalah bahwa CSR berbicara tentang responsibility, sedangkan CSV sudah 

menapak pada penciptaan nilai bersama atau creating share value. CSV adalah 

transformasi atau pengembangan dari CSR. Dalam artikel yang berjudul Business 

Ethics Journal Review  (2013)  The Big Idea : Creating Shared Value, Porter dari 

Harvard University mengingatkan bahwa Implementasi CSV jauh diatas CSR 

yang umumnya berfokus pada reputasi. “Penciptaan nilai bersama adalah bagian 

integral dari keuntungan dan daya saing perusahaan. Namun, mengubah nilai 

sosial menjadi nilai ekonomi memang tidak mudah”, kata Porter. Perbedaan 

antara CSV dengan CSR dapat terlihat dalam tabel 1 berikut. Di Indonesia, tidak 

seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Creating share value (CSV) 

belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun bagi perusahaan 

pelaksanaan CSV berarti pemenuhan prasyarat hukum dan kaidah bisnis, serta 

menjaga keberlanjutan bagi perusahaan. Salah satu yang diterapkan yakni 

pembangunan pedesaan (khususnya petani dan pelaku agribisnis lainnya), kualitas 

dan kuantitas kesejahteraan masyarakat, serta manfaat yang dihasilkannya. 
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Tabel 1 Perbedaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared  

  Value (CSV) 

 

CSV Parameter Pembeda CSR 

Keuntungan sosial-

ekonomi berbanding 

penghematan 

Value Berbuat baik 

Penciptaan value / value 

creation secara bersama 

antara perusahaan dan 

komunitas 

Konsep Citizenship, philanthropy, 

keberlangsungan 

Terintegrasi dengan daya 

saing usaha 

Sifat Kebijakan atau respon 

atas tekanan luar 

Terintegrasi dengan 

Pencapaian keuntungan 

Hasil Terpisah dari pencapaian 

keuntungan 

Dibuat dan ditentukan 

secara spesifik dari dalam 

organisasi 

Agenda Ditentukan oleh laporan 

dari pihak luar atau 

reaktif 

Terintegrasi dengan 

keseluruhan anggaran 

perusahaan 

Dampak Dampak terbatas hanya 

pada anggaran CSR & 

Peninggalan nama 

perusahaan 

Sumber : Busori (2015) 

 Selain itu, CSV juga berarti menjaga nilai-nilai sosial. Seiring dengan 

sasaran tujuan keberlanjutan perusahaan dalam menciptakan manfaat bersama 

yang searah dengan nilai- nilai Creating share Value (CSV), perlunya digerakkan 

diberbagai sektor usaha untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf ekonomi, menjamin daya dukung lingkungan hidup serta 

meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. Untuk itulah sebuah 

perusahaan diharapkan menerapkan manfaat nilai bersama atau Creating Share 

Value (CSV) guna penguatan kemitraan dan manfaat yang dihasilkan secara 

berkelanjutan antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat. PT. 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PT. PGN) selaku Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bertanggung jawab dalam menyisihkan sebagian laba bersih untuk 

keperluan pembinaan usaha kecil serta pembinaan masyarakat sekitar (PKBL) 

yang diatur dalam UU BUMN No. 19 tahun 2003 pasal 88 menurut Sipayung 

(2013). Program Kemitraan (2% dari laba bersih BUMN) merupakan program 

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecul agar menjadi tangguh dan mandiri 

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. PT. Perusahaan Gas Negara 

Tbk (PGN) melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 

sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
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lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. Respati (2012) menyatakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan bertujuan untuk mencapai kehidupan dan kesejahteraan 

yang lebih baik. 

   

Sumber : Porter dan Kramer (2011) 

Gambar 2 Keterkaitan Creating Share Value (CSV) 

 Creating share value (CSV) merupakan komitmen terhadap kepatuhan dan 

keberlanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai yang menciptakan manfaat 

bersama sesuai dengan global report initiative 4.1. Penciptaan nilai manfaat 

bersama Creating Shared Value merupakan kegiatan yang mencari peluang-

peluang guna menghubungkan kegiatan antara perusahaan dengan masyarakat 

yang berhubungan dengan unit usaha dengan tindakan-tindakan yang membantu 

mengatasi masalah-masalah sosial. Dengan CSV Secara konsisten dan 

berkesinambungan, perusahaan berusaha memberikan kontribusi kepada 

masyarakat melalui dampak rantai usaha, manfaat untuk perusahaan gas negara 

dan manfaat untuk masyarakat sekitar. Menurut data BPS Kota Bogor (2015), 

distribusi persentase PDRB dalam pengadaan listrik dan Gas mengalami kenaikan 

dari 2010 yakni 4,79% menjadi 6,74% pada tahun 2014 dan terus meningkat 

seiring dengan peningkatan sektor-sektor industri pengolahan Produk Domestik 

Regional Bruto Kota Bogor. Saragih (2014) menyatakan PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk (PT PGN) adalah salah satu pemasok dan penyalur utama gas bumi 

Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pemerintah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional dan 

mewujudkan kemandirian energi. Gas Bumi PGN telah menyentuh berbagai aspek 

kehidupan dengan menjangkau sektor transportasi, industri, rumah tangga dan 

sebagai sumber energi baik berbahan dasar fossil yang ramah lingkungan. Kholiq 

(2015) menyatakan, Pengembangan energi alternatif berupa gas bumi sebagai 

sumber energi terbarukan menjadi pandangan baru bagi pemerintah Indonesia 

dalam menjawab masalah kelangkaan energi. Menurut boston consulting group 

(2013), orang Indonesia memiliki rasa optimisme yang tinggi didunia terkait 

dengan kondisi finansial. Seiring dengan perkembangan ekonomi, diestimasikan 

sekitar 8-9 juta orang akan tumbuh ke dalam golongan menengah setiap tahun 

sampai dengan 2020, yang akan mendorong kebutuhan energi. Perkembangan 

ekonomi dan populasi di Indonesia dalam jumlah dan tingkat kemakmuran 

digambarkan dalam populasi dan indeks penghasilan pada gambar 3. Diharapkan 

apabila pendapatan masyarakat meningkat serta populasi yang semakin baik, 

maka penggunaan gas bumi pun semakin meningkat seiring dengan kebutuhan 

dan kemandirian pembangunan nasional.  
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Sumber : Annual Report PT Perusahaan Gas Negara , 2014 

Gambar 3 Perkembangan Populasi Indonesia dalam jumlah dan tingkat  

      kemakmuran (juta rupiah) 

 Rencana bisnis yang disusun PGN telah mencermati tren dimana 

kebutuhan masyarakat terutama energi sektor rumah tangga dan komersial 

diperkirakan tumbuh rata-rata 8% setiap tahun atau meningkat dua kali lipat 

dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. Konsumsi energi gas segmen rumah 

tangga merupakan salah satu kunci penggerak ekonomi di Indonesia. Konsumsi 

gas bumi pada rumah tangga digambarkan pada gambar 4 dalam meter kubik yang 

terdiri dari kuartal 1-kuartal 4. Santoso (2014) menyatakan Konsumsi gas bumi 

pada rumah tangga yang masih cenderung fluktuatif serta Penggunaan Gas Bumi 

untuk keperluan rumah tangga semakin meningkat di Indonesia dan PGN juga 

mengembangkan jaringan distribusi gas untuk keperluan rumah tangga. Menurut 

laporan tahunan PGN tahun 2014, lebih dari 92ribu Rumah Tangga di Indonesia 

menggunakan gas bumi dari PGN.  

 

Sumber : Boston Consulting Group dalam Annual Report PGN (2014) 

Gambar 4 Konsumsi Gas Bumi pada Rumah tangga di Indonesia dalam meter  

                kubik 

 Pada tahun 2014, PGN meluncurkan program PGN “Sayang Ibu”, yang 

menargetkan penambahan 1 juta pelanggan. Konsumsi Gas bumi pada rumah 

tangga didistribusikan jutaan meter kubih setiap bulannya. Kedepannya, PGN 

akan meningkatkan investasi distribusi ke jaringan rumah tangga diseluruh 
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wilayah di Indonesia sehingga PGN dapat berkontribusi kepada negara. Ekspansi 

jaringan distribusi ke rumah tangga merupakan bagian penting dari strategi hilir 

PGN. Dengan potensi pasar yang kurang tersentuh aliran gas dan potensi 

pertumbuhan yang menjanjikan. Gas bumi mewujudkan kecintaan masyarakat 

Indonesia dalam ketersediaan gas bumi.meningkatnya sektor konsumsi dan 

pendapatan masyarakat Indonesia mendorong permintaan dan produksi 

pelanggan-pelanggan sektor industri PGN tersebar luas di seluruh wilayah di 

Indonesia. Kemitraan yang baik antara Institut Pertanian Bogor dan PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk diharapkan akan membawa dampak positif 

bagi kerjasama mitra terkait untuk pelaksanaan proyek Creating Shared Value 

Biogas.  

 

Rumusan Masalah 

 

 Creating Shared Value (CSV) merupakan gabungan antara penyatuan 

kepentingan bisnis, pemerintah serta masyarakat yang berkembang dari program 

Corporate Social Responsibility perusahaan dan progran tanggung jawab bina 

lingkungan dari Pemerintah. Bertemunya pihak-pihak yang terkait 

mengindikasikan kekuatan pembangunan yang berorientasi mutual benefits. 

Perusahaan dalam hal ini PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, (PGN) yang 

merupakan salah satu perusahaan penghasil energi terbesar di Indonesia 

mengembangkan konsep kerjasama dan pembinaan masyarakat berbasiskan 

shared value dengan mengembangkan komunitas masyarakat petani serta 

peternak disekitar wilayah ciherang sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

benefit yang bermanfaat bagi masyarakat dan warga sekitar Bogor.  

 Dengan pemanfaatan limbah peternakan khususnya sapi yang menjadi 

salah satu sumber masalah dalam pencemaran lingkungan dan penyumbang emisi 

terbesar, maka perlunya Pembinaan dan Aktualisasi Bionergi berlandaskan shared 

value (pemberian nilai) dengan aspek- aspek sosial dan budaya masyarakat 

diharapkan menjadi nilai tambah bagi pengembangan hasil pertanian dan 

peternakan yang ada di wilayah ciherang. Dari Pengembangan tersebut diatas 

perlu dirumuskan mengenai beberapa permasalahan yang terkait dengan 

pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya : 

1. Bagaimana bentuk manfaat yang dihasilkan baik manfaat sosial maupun 

ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat? 

2. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk,  

(PGN) dalam pengembangan Proyek Biogas dan agribisnis yang 

berkelanjutan? 

3. Bagaimana Mutu dan Produktivitas Biogas yang dihasilkan melalui 

Program Creating Share Value (CSV)? 

 

Tujuan 

 

 Tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan strategi alternatif untuk 

program Creating Share Value PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) di 

wilayah ciherang bagi keberlanjutan Biogas serta usaha peternakan dan pertanian 

terpadu. Tujuan khusus diuraikan sebagai berikut :  
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1. Menganalisis apa manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang didapatkan 

untuk perusahaan dan masyarakat sekitar serta saran perbaikan bagi 

agribisnis berkelanjutan tersebut? 

2. Menganalisis Kegiatan Creating Share Value serta strategi Pengembangan 

agribisnis secara berkelanjutan oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, (PT. 

PGN) dan masyarakat? 

3. Merumuskan Model bisnis usaha peningkatan mutu dan Kelayakan bisnis 

yang dihasilkan melalui Program Creating Share Value ? 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahan dalam hal ini 

PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk dalam pengembangan program tanggung jawab 

sosial dengan penerapan nilai Creating Shared Value  sehingga diharapkan 

sebagai bahan dalam rangka menentukan dan memilih cara pelaksanaan CSR 

sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, partisipasi aktif masyarakat serta 

manfaat Shared Value bagi pelaku agribisnis terutama petani dan peternak di 

sekitar ciherang serta meningkatkan nilai tambah bagi produk serta kualitas 

agriibisnis yang dihasilkan serta dapat meningkatkan citra / nama baik perusahaan 

dimata konsumen sesuai dengan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan 

perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah serta bagaimana 

cara mengimplementasikan nilai Creating Shared Value yang baik dan benar 

sesuai dengan Global Report Initiative 4 dalam hal ini sebagai aturan internasional 

yang mengatur mengenai peraturan tanggung jawab sosial berkelanjutan bagi 

perusahaan. Sedangkan bagi penulis sebagai sarana untuk mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai implementasi pengembangan 

nilai bersama atau Shared Value  yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis 

berkelanjutan di wilayah Ciherang serta saran bagi perusahaan sebagai penentu 

kebijakan 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang Lingkup Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengklasifikasikan strategi pengembangan pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dengan menerapkan Creating Share Value atau tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang mendukung 

keberlangsungan usaha biogas dan agribisnis di wilayah Ciherang, Bogor serta 

bagaimana implementasi dari program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan 

terhadap produktivitas serta manfaat bagi masyarakat dan perusahaan.  

 Kerjasama yang baik antara pihak institusi dengan PT. Perusahaan Gas 

Negara, Tbk (PT. PGN) untuk melakukan program yang salah satunya disebut 

Togabuzi atau Tanaman Obat Keluarga dan Kebun Bergizi, serta Peternakan sapi 

dan pengembangan biogas diharapkan bisa memberi motivasi pada warga dan 

menjadikan suatu model kerjasama pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi 

dengan Collaboration Inovation Center, sekaligus penerapan pengolahan tanaman 

obat menjadi tanaman obat herbal yang bisa dimanfaatkan khasiatnya oleh warga. 

  

 




