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RINGKASAN EKSEKUTIF

Seminar dan Lokakarya Implementasi Kemitraan Corporate Social Responsibility

(CSR) dengan tema “Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan

Sumberdaya Alam yang Lestari dan Berkelanjutan di Kabupaten OKI” telah

dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2007 di Hotel Dinesty Kayuagung Kabupaten

Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Seminar dan Lokakarya ini

dimaksudkan untuk mempertemukan berbagai pihak (pemerintah, perusahaan/private

sector, masyarakat sekitar perusahaan, perguruan tinggi, praktisi CSR/CD, dan

NGOS/LSM) guna membangun kesepahaman dan membuat konsep bersama dalam

pelaksanaan CSR di Kabupaten OKI. Adapun tujuan dari Seminar dan Lokakarya

yaitu ; 1). Mendokumentasi prinsip-prinsip dasar, konsep, praktek dan hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan CSR di Indonesia, 2). Mengintegrasikan peran dan

kebutuhan Implementasi CSR agar diterima semua pihak (stakeholder), 3).

Membangun jejaring yang solid antar pelaku CSR/CD di Kabupaten Ogan Komering

Ilir. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini meningkatnya kesepahaman semua

peserta tentang prinsip-prinsip dasar, konsep, dan arah Implementasi CSR, dibuatnya

rencana kegiatan (action plan) CSR yang dapat diimplementasikan oleh semua pihak

yang terkait (private sector, pemerintah, dan civil society) di Kabupaten Ogan

Komering Ilir dan dibentuknya satu jejaring komunikasi yang akan mengkonsolidasikan

pelaksanaan CSR di Kabupaten. Kegiatan semiloka ini akan diinisiasi oleh Konsorsium

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (KPSDAB) Sumatera Selatan,

Sinarmas Group Division dan South Sumatra Forest Fire Management Project. Pada

kesempatan ini dipresentasikan beberapa makalah mengenai Konsepsi Corporate

Social Responsibility (CSR), Kebijakan dan Komitmen Penerapan CSR dan

Implementasi/Pengalaman Teknis CSR. Peserta acara ini sebanyak 63 orang meliputi

unsur pemerintah, DPRD, perusahaan, Pemerintah Kabupaten OKI (termasuk Camat,

Kepala Desa, Kelompok Tani dan tokoh masyarakat) dan Lembaga Swadaya

Masyarakat. Hari pertama menghadirkan 9 orang pemakalah yang terdiri dari

pembicara nasional, kalangan profesi, perusahaan, pemerintah, Perguruan Tinggi dan

LSM. Pada hari kedua dilakukan diskusi kelompok dan rapat plano yang dilanjutkan

dengan perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Diskusi kelompok dibagi kedalam 4

pokok bahasan yaitu kelompok I “Menyusun strategi dan mekanisme implementasi

CSR”, Pokok bahasan kelompok II “Menyusun rencana kegiatan CSR di sektor

Kehutanan”, Pokok bahasan Kelompok III “Menyusun rencana kegiatan CSR di sektor

Perkebunan” dan Pokok bahasan kelompok IV ”Menyusun rencana kegiatan CSR di

sektor Perikanan”. Salah satu hasil penting dari Seminar dan Lokakarya ini adalah

pentingnya dibentuk forum CSR Kabupaten OKI.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Seminar dan Lokakarya Implementasi Kemitraan Corporate Social Responsibility

(CSR) - “Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

yang Lestari dan Berkelanjutan di Kabupaten OKI” ini merupakan kegiatan yang

diinisiasi oleh Konsorsium LSM Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Sumatera Selatan bekerjasama dengan Sinarmas Forestry Division, Pemerintah

Kabupaten OKI dan South Sumatra Forest Fire Management Project.

Banyak pihak dari berbagai lembaga, organisasi dan dinas/instansi yang telah

membantu mulai dari persiapan sampai pelaksanaan Seminar dan Lokakarya ini.

Kegiatan ini tidak akan terselenggara tanpa bantuan dari Pemerintah Kabupaten OKI,

Sinarmas Forestry Division dan South Sumatera Forest Fire Management Project.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Bupati OKI (Ir.

H. Ishak Meki, M.M) dan Sekda Kabupaten OKI (H.M. Amin Jalalen) Pemerintah

Kabupaten OKI, Bapak Sambusir (Head of Forest Protect Division PT SBA Wood

Industries - Sinarmas Forestry Division), Co-Director SSFFMP (Dr. Karl. Heinz

Steinnman), Bapak Rusdi Z. Ramon (NGO Development Specialist SSFFMP) dan Eris

Achyar (Land-use Planning Specialist SSFFMP)

Terakhir kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta

atas kehadiran dan keterlibatannya selama pelaksanaan lokakarya ini berlangsung.
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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Corporate Social Responsbility (CSR) yang dulunya dikenal sebagai
Community Development (CD) merupakan komponen kegiatan perusahaan
untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat di sekitar lokasi
perusahaan. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, terencana dan
terarah untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan
masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan
sebelumnya. Sedangkan pengertian CSR sendiri jauh lebih luas, seperti yang
dikemukakan World Bank, bahwa CSR is the commitment of business to
contribute to suistainable economic development, working with employees and
their representatives, their families, the local community and society at large to
improve quality of life, in ways that are both good for business and good for
development”. Dari pengertian ini jelas, bahwa CSR merupakan komitmen
bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja
dengan dengan para karyawan, keluarga karyawan tersebut, berikut
masyarakat setempat (lokal) dan masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Paradigma pembangunan yang dulunya hanya menekankan pada pertumbuhan
ekonomi (economic growth) telah bergeser ke arah yang lebih baik, yakni ke
arah pembangunan yang berkelanjutan (suistainable development), dengan
dimensi keberlanjutan sosial (social suistainability), keberlanjutan ekonomi
(economic suistainability) dan keberlanjutan lingkungan (environment
suistainability). Sebagai suatu proses, pembangunan tidak dapat hanya
mengandalkan sektor pemerintah saja, namun juga melibatkan dan menjadi
tanggung jawab kolektif tiga elemen stakeholders yakni pemerintah,
perusahaan dan masyarakat sipil. Problem ketertinggalan masyarakat dan
problem sosial yang ada di masyarakat menuntut berbagai pihak, terutama
perusahaan untuk memiliki kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan
masyarakat dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang dari pada
kepentingan sesaat melalui program Corporate Social Responsbility (CSR).

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak terdapat perusahaan yang beroperasi
baik perusahan dari modal asing (PMA) maupun perusahaan yang modalnya
berasal dari dalam negeri, meliputi: sektor perkebunan, sektor perikanan dan
sektor kehutanan. Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasional di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan
akses perekonomian yang lebih baik, bahkan sejahtera, mengingat para
investor tersebut telah menyebar di seluruh Wilayah Kabupaten ini.

CSR sebagai tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan
diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan
lingkungan sekitarnya. Program-program pemberdayaan masyarakat telah
banyak dilakukan oleh masing-masing pihak, akan tetapi belum menunjukan
hasil yang signifikan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
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pelestarian lingkungan hidup. Hal ini disebabkan pendekatan yang dilakukan
hanya parsial dan belum terintegrasi dalam satu visi bersama antar semua
pihak yang terkait. Oleh karena itu, untuk membangun kemitraan dan
mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak di
dalam membangun keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup
tersebut, maka akan telah diinisiasi sebuah kegiatan Seminar dan Lokakarya
Implementasi Kemitraan CSR di Kabupaten OKI.

I.2. Tema Kegiatan

Melalui semiloka kemitraan implementasi CSR ini ”kita wujudkan masyarakat
yang sejahtera dan Pengelolaan SDA yang Lestari dan Berkelanjutan di
Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Semiloka ini dimaksudkan untuk mempertemukan berbagai pihak
(pemerintah, perusahaan/private sector, masyarakat sekitar perusahaan,
perguruan tinggi, praktisi CSR/CD, dan NGOS/LSM) guna membangun
kesepahaman dan membuat konsep bersama dalam pelaksanaan CSR di
Kabupaten OKI.

I.3.2. Tujuan

Adapun tujuan semiloka ini adalah :

1. Mendokumentasi prinsip-prinsip dasar, konsep, praktek dan hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan CSR/CD di Sumatera Selatan.

2. Menformulasi model dan strategi implimentasi CSR sesuai dengan kondisi
daerah kabupaten Ogan Komering Ilir

3. Membangun jejaring yang solid antar pelaku CSR/CD di Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

I.4. Pelaksana

Kegiatan semiloka ini dilaksanakan oleh Konsorsium Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berkelanjutan (KPSDAB) Sumatera Selatan, bersama Pemerintah
Daerah kabupaten OKI dan Sinar Mas Forestry Division. Adapun struktur
pelaksana dari kegiatan ini adalah :

Penanggung Jawab :

1. Bupati Ogan Komering Ilir (Ir. H Ishak Mekki, MM)

2. Sekretaris Jenderal Konsorsium PSDAB Sumsel (Masrun
Zawawi,SH)

Panitia Pengarah (Steering Committee) :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten OKI

2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten OKI

3. Co-Director SSFFMP

4. Ir. Sambusir (FPD-PR PT. SBA Wood Industries)
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5. RZ Ramon (NGO Development Specialist SSFFMP)

6. Mochamad Saleh (Training Awarenes Specialist SSFFMP)

7. Paisal, S.Si (LSM P3L, OKI)

8. Kepala PMD kabupaten OKI

9. Deddy Permana, S.Si (Yayasan Wahana Bumi Hijau,
Sumsel)

10.Welly Tegalega (LSM Pro-OKI)

Panitia Pelaksana (Organizing Committee) :

Koordinator : Deri Siswadi, S.IP (LSM BAKAU, OKI)

Sekretaris : Adiosyafri, S.Si (Yayasan Wahana Bumi Hijau, Sumsel)

Bendahara : Rasyid (Yayasan Mutiara Madani, Sumsel)

Anggota :

1. Ali Hanafiah (Pemkab OKI)

2. Mulyadi (KTNA, OKI)

3. M. Iqbal (KPBSOS, Sumsel)

4. Ferry (FORMAPATI, OKI)

5. Dody (HMPPT,OKI)

6. Aprilino (Yayasan Wahana Bumi Hijau, Sumsel)

7. Lilia Ismiarti, S.Si (Yayasan Wahana Bumi Hijau, Sumsel)

8. Yoga (Green Community, Sumsel)

I.5. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan semiloka ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2007 bertempat di
Hotel Dinesti - Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera
Selatan.

I.6. Peserta

Peserta dalam semiloka ini adalah terdiri dari unsur-unsur: Instansi/Dinas
terkait di Kabupaten OKI, Instansi/Dinas terkait tingkat propinsi Sumsel,
perwakilan Bappeda Kabupaten MUBA, perwakilan anggota Komisi DPRD
Kabupaten OKI, Perusahaan Swasta yang beroperasi di Kabupaten OKI,
Akademisi, Masyarakat sekitar Perusahaan, dan NGOs. (daftar kehadiran
peserta terlampir)
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I.7. Skenario Semiloka Kemitraan Implementasi CSR di Kabupaten OKI.

PEMBUKAAN &
PENGANTAR
SEMILOKA

OLEH BUPATI
OKI

Seminar Sesi I
(Konsepsi CSR)

SEMINAR

Seminar Sesi II
(Kebijakan CSR)

Seminar Sesi III
(pengalaman &
Praktek CSR)

LOKAKARYA

Working Group I
(Strategi &
Makenisme

Implimentasi CSR)

Working Group II
(Model

Implementasi CSR
sector Kehutanan)

Working Group III
(Model Implimentasi

CSR sector
Perkebunan)

Working Group IV
(Model

Implementasi CSR
sector Perikanan)

Presentasi & perbaikan hasil kerja kelompok

Penyusunan
Rencana Tindak
Lanjut (RTL) &

penutupan
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I.8. Agenda Seminar dan Lokakarya

JAM JENIS ACARA KETERANGAN

Hari : Selasa, Tanggal : 19 Juni 2007

16.00 – 18.00
Check-In Peserta dari luar kota
Kayuagung

Panitia Registrasi

18.00 – 20.00 Makan malam Panitia

20.00 –s/d Istirahat Panitia

Hari : Rabu, Tanggal : 20 Juni 2007

07.30-08.00 Registrasi Peserta Panitia Registrasi

Pembukaan: MC

1. Menyanyikan Lagu Indonesia
Raya

MC

2. Laporan Ketua Pelaksana Deri Siswadi, S.IP.

3. Sambutan dari Sekretaris
Jenderal Konsorsium PSDA
Berkelanjutan Sumatera Selatan

Masrun Zawawi, S.H.08.00-09.00

4. Keynote Speaker, sekaligus
Membuka Acara Semiloka
Implementasi Kemitraan dalam
Corporate Social Responsibiity
(CSR)

Bupati Kabupaten OKI (Ir. H.
Ishak Mekki, MM)

09.00 – 09.15 Coffee Break Panitia konsumsi

09.15 – 11.45
SEMINAR Panel I

(Konsepsi CSR)
Moderator : Syafarudin, S.H.

09.15 - 09.35
Pemaparan Makalah I

“Perspektif Nasional dan
Internasional tentang CSR”

Rizal Algamar
(Communication-Outreach
Manager, Sampoerna
Foundation)

09.35 – 09. 55
Pemaparan Makalah II

“Realitas dan perkembangan CSR
di Indonesia”

Dr. Arif Budimanta (Indonesia
Center for Sustainable
Development/ICSD)

10.35 – 10.55
Pemaparan Makalah III

“Fenomena sosial di sekitar
perusahaan; masalah dan solusi”

Prof. Amzulian Rivai, PhD

(Pengamat Sosial UNSRI)

10.55–11.45 Diskusi & Tanya Jawab Moderator : Syafarudin, SH

11.45-13.00 Istirahat, Sholat, Makan Siang Panitia

13.00-15.00
SEMINAR Panel II

(Kebijakan & Komitmen)
Moderator : Deddy Permana,
S.Si

13.00-13.20
Pemaparan Makalah I

“Kebijakan Pemkab OKI dalam
mendorong implementasi CSR”

Kepala BAPPEDA OKI

13.20-13.40
Pemaparan Makalah II

“Kebijakan perusahaan dan
implementasi CSR dalam rangka

Ir. Sambusir

(Sinarmas Group Forestry
Division)
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peningkatan ekonomi masyarakat”

13.40 – 14.10

Pemaparan Makalah III

“Pandangan dan komitmen GPPSS
dalam mendorong implementasi
Corporate Social Resopnsibility
(CSR) dalam sektor perkebunan di
Sumatera Selatan”

Syamsir Syahbana

(Ketua Umum Gabungan
Perusahaan Perkebunan
Sumsel (GPPSS))

14.10-15.00 Diskusi & Tanya Jawab
Moderator : Deddy Permana,
S.Si

15.00-15.15 Coffe Break Panitia

15.15-17.00
Seminar Panel III

(Implementasi /Pengalaman
Teknis CSR)

Moderator : Erwin Ronel,
S.Ag

15.15-15.55
Pemaparan Makalah VII

“Praktek CSR di Kabupaten MUBA”
Direktur LPFE UNSRI

15.55-16.05
Pemaparan Makalah VIII

“Peran LSM dalam Pemberdayaan
Masyarakat”

Sekretaris Jenderal
Konsorsium PSDA
Berkelanjutan Sumatera
Selatan

16.05-16.45 Diskusi & Tanya Jawab Moderator : Erwin Ronel, S.Ag

16.45 – 17.00
Pengantar dan pembagian
kelompok kerja (working group)

Fasilitator Utama : RZ. Ramon

Hari : Kamis, Tanggal : 21 Juni 2007

Diskusi Kelompok :

Pokok bahasan kelompok I :

“Menyusun strategi dan mekanisme
implementasi CSR”

Fasilitator : Deddy Permana
S.Si

Pokok bahasan kelompok II :

“Menyusun rencana kegiatan CSR
di sektor Kehutanan”

Fasilitator : Adiosyafri

Pokok bahasan Kelompok III :

“Menyusun rencana kegiatan CSR
di sektor Perkebunan”

Fasilitator : Syafarudin

08.00 – 10.00

Pokok bahasan kelompok IV:

”Menyusun rencana kegiatan CSR
di sektor Perikanan”

Fasilitator : Masrun Zawawi

10.00 – 10.15 Coffee Break Panitia

10.15 – 12.00 Lanjutan Kerja kelompok Fasilitator

12.00 – 13.30 Istirahat, Sholat, Makan Siang Panitia

13.30 – 15.00 Presentasi Hasil Kerja Kelompok Ketua Kelompok

15.00 – 15.15 Coffee Break Panitia

15.15 – 15.45 Penyusunan RTL Fasilitator

15.45 – 16.00 Penutupan Panitia
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II. PEMBUKAAN

II.1. Laporan Panitia Pelaksana (Disampaikan oleh Deri Siswadi, S.IP.)

LAPORAN PANITIA
Dalam Semiloka Implementasi Corporate Social Responsibility

KAYUAGUNG, 20-21 Juni 2007

Assalammu’alaikum Wr. Wb, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth, Bupati OKI, Bpk. Ir. H. Ishak Mekki, MM

Yth, Ketua DPRD Kabupaten OKI, Ketua Komisi B dan D DPRD Kabupaten OKI

Yth, Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, para Narasumber Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Yth, Unsur Muspida Kabupaten OKI

Yth, Kepala Dinas/Instansi Kabupaten OKI atau yang mewakili

Yth, para Pimpinan Perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan di
Kabupaten OKI atau yang mewakili

Yth, Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumsel atau yang mewakili

Yth, Pimpinan PT. Telkomsel dan PT. Indosat atau yang mewakili

Yth, NGO Specialist dan Land Use Planning Specialist SSFFMP EU

Yth, Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan

Yth, Dekan Fakultas Pertanian, Ekonomi dan Sospol Unsri atau yang mewakili

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian UMP atau yang
mewakili

Yth, Kepala Desa dan Kelompok Tani Kecamatan Pampangan, Pangkalan
Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan OKI

Teman-teman LSM , hadirin peserta lokakarya yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, dimana atas limpahan rahmat dan ridhonya pada hari ini kita telah bersama-

sama hadir di Hotel Dinesti kota KAYUAGUNG Kabupaten OKI dalam rangka Seminar

dan Lokakarya Implementasi Kemitraan Tanggung Jawab Perusahaan Secara Sosial

atau disebut dengan Corporate Social Responsibility.

Bapak Bupati hadirin Yang kami hormati,

Berikut ini akan kami laporkan tentang pelaksanaan Semiloka CSR di Kabupaten OKI

ini. Semilloka ini diselenggarakan oleh Konsorsium LSM Pengelolaan Sumberdaya

Alam Berkelanjutan Sumatera Selatan (PSDA SS) atas dukungan Pemerintah

Kabupaten OKI, Sinarmas Group dalam hal ini PT. SBA Wood Industries dan

SSFFMP Uni Eropa.

Peserta yang kami undang dalam acara ini sebanyak 63 orang meliputi : Unsur

Pemerintah Propinsi (1 orang Bappeda Propinsi) Unsur Muspida dan Dinas/Instansi

Pemerintah Kabupaten OKI, Bappeda Kabupaten Muba 1 orang, Unsur Perusahaan,

sebanyak 13 Perusahaan, masing-masing perusahaan perkebunan, Kehutanan dan

Perikanan di Kabupaten OKI, Camat, Kepala Desa dan Kelompok Tani.
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Dalam seminar ini akan dilakukan paparan makalah oleh 9 orang narasumber masing-

masing dari Jakarta yaitu: Manager Sampoerna Foundation (Rizal Algamar) dan

Direktur Indonesia Center for Sustainable Development/ICSD (Dr. Arif Budimanta),

Prof. Amzulian Rifa’i, SH, LLM, Phd dari Propinsi Sumsel, 3 (tiga narasumber ini akan

memaparkan tentang Konsep CSR). Kepala Bappeda Kabupaten OKI, perwakilan

Sinarmas Group Forestry Division, Ketua GPPS akan memaparkan tentang Kebijakan

Pemerintah dan Kebijakan Perusahaan. Tim dari P3M FE Unsri dan LSM (Sekretaris

Jenderal Konsorsium PSDA Sumsel) akan mempresentasikan Implementasi dan

Pengalaman Teknis CSR.

Semiloka ini akan berlangsung selama 2 (dua) hari, satu hari seminar dengan 3 sessi,

sessi I (tentang konsep CSR), sess II (tentang Kebijakan) dan sessi III (tentang

Pengalaman). Kemudian hari kedua kita akan melakukan kerja kelompok, untuk itu

kami mengharapkan kepada perusahaan dan para peserta untuk seluruhnya mengikuti

proses kerja kelompok ini bersama masyarakat dan pemerintah sebagaimana

undangan yang telah kami sampaikan.

Maksud, tujuan dan hasil yang diharapkan dari seminar ini adalah

Maksud : mempertemukan berbagai pihak (Pemerintah, Perusahaan/Private Sector,

Masyarakat Sekitar Perusahaan, Perguruan Tinggi, Praktisi CSR/CD, dan NGOs/LSM)

guna meningkatkan kesepahaman dan menginisiasi konsep bersama dalam

pelaksanaan CSR di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tujuan :

1. Mendokumentasi prinsip-prinsip dasar, konsep, praktek dan hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan CSR di Indonesia

2. Mengintegrasikan peran dan kebutuhan implementasi CSR agar diterima
semua pihak (stakeholder).

3. Membangun jejaring yang solid antar pelaku CSR/CD di Kabupaten OKI.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini :

1. Meningkatnya kesepahaman semua peserta tentang prinsip-prinsip dasar,
konsep, dan arah implementasi CSR.

2. Dibuatnya rencana kegiatan (action plan) CSR yang dapat di
mengimplementasikan oleh semua pihak yang terkait (private sector,
pemerintah, dan civil society) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Dibentuknya satu jejaring komunikasi yang akan mengkonsolidasikan
pelaksanaan CSR di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Terakhir apabila tiba pada saatnya nanti, kami mohon perkenan Bupati OKI Bapak Ir.

H. Ishak Mekki, MM. untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga semiloka ini akan diberkahi oleh

ALLAH SWT dan memberikan manfaat bagi kita semua, masyarakat, pemerintah dan

perusahaan, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
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II.2. Sambutan Sekjen Konsorsium PSDAB Sumatera Selatan (Disampaikan oleh
Masrun Zawawi, SH.)

Sambutan Sekjen Konsorsium PSDAB Sumatera Selatan
Dalam Semiloka Implementasi Corporate Social Responsibility

Kayuagung, 20-21 Juni 2007

Assalammu’alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yth, Bupati OKI, Bpk. Ir. H. Ishak Mekki, MM

Yth, Ketua DPRD Kabupaten OKI, Ketua Komisi B dan Komisi D DPRD Kabupate OKI

Yth, Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, para Narasumber Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Yth, Unsur Muspida Kabupaten OKI

Yth, Kepala Dinas/Instansi Kabupaten OKI atau yang mewakili

Yth, para Pimpinan Perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan di
Kabupaten OKI atau yang mewakili

Yth, Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumsel atau yang mewakili

Yth, Pimpinan PT. Telkomsel dan PT. Indosat atau yang mewakili

Yth, NGO Specialist dan Land Use Planning Specialist SSFFMP EU

Yth, Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan

Yth, Dekan Fakultas Pertanian, Ekonomi dan Sospol Unsri atau yang mewakili

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian UMP atau yang mewakili

Yth, Kepala Desa dan Kelompok Tani Kecamatan Pampangan, Kecamatan Tulung
Selapan dan Pangkalan Lampam OKI

Teman-teman LSM, hadirin peserta lokakarya yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, dimana atas limpahan rahmat dan ridhonya pada hari ini kita telah bersama-

sama hadir di Hotel Dinesti kota KAYUAGUNG Kabupaten OKI dalam rangka Seminar

dan Lokakarya Implementasi Kemitraan Tanggung Jawab Perusahaan Secara Sosial

atau disebut dengan Corporate Social Responsibility.

Bapak Bupati hadirin Yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan sambutan singkat, terlebih dahulu perkenankan kami

untuk menyampaikan sekilas tentang Konsorsium LSM Pengelolaan Sumberdaya

Alam Berkelanjutan Sumatera Selatan. Konsorsium LSM PSDAB Sumsel atau disebut

dengan Sustainable Natural Resorces Management Consortium of South Sumatra

adalah gabungan LSM yang fokus dibidang Lingkungan Hidup, Pemberdayaan

Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan. Anggota terdaftar sampai dengan saat ini

sebanyak 25 LSM masing-masing tersebar di Kabupaten OKI, OI, Muba, Banyuasin

dan Palembang. Wadah ini didirikan pada tahun 2004, Sekretariat bertempat di Jl.

Jenderal Sudirman No. 2837 KM 3,5 Palembang.

Prinsip dasar Konsorsium PSDA Bekelanjutan Sumatera Selatan adalah

mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta,

Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, Masyarakat maupun pihak-pihak lainnya untuk

pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Dengan membangun kerja sama,
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bukan berarti Konsorsium menutup pintu untuk advokasi. Advokasi tetap diperlukan

sebagai masukan penting bagi koreksi agar berjalannya proses pembangunan secara

konsekuen.

Dalam perjalanannya kami telah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat di berbagai desa di Kabupaten OKI, OI, Muba dan Banyuasin dan di kota

Palembang, pada tahap implementasi telah bekerja sama dengan berbagai pihak

terkait, dinas/Instansi pemerintah baik tingkat kabupaten, propinsi dan departemen.

Selain itu selama 4 (empat) tahun terakhir Konsorsium PSDAB Sumsel menjadi mitra

South Sumatra Forest Fire Mangement Project (SSFFMP) dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di 3 (tiga) Kabupaten prioritas OKI, Muba dan Banyuasin.

Bapak-bapak/Ibu-ibu hadirin yang kami hormati,

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten dari 15

Kabupatan/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini mempunyai

kekayaan alam cukup melimpah, karena kaya akan potensi sumberdaya alam, maka

berbagai perusahaan telah menanamkan investasinya di daerah ini diberbagai sektor,

Kita akui bahwa keberadaan dari berbagai perusahaan tersebut telah memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan bahkan pertumbuhan ekonomi

nasional akan tetapi dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat di daerah ini belum

tumbuh secara signifikan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang berbatasan

langsung dengan wilayah konsesi perusahaan. Selain itu pengalaman lapangan kami

di beberapa daerah pedesaan masih menemukan beberapa konflik antara pihak

perusahaan dengan masyarakat, ini mengidikasikan bahwa hubungan dari pihak

perusahaan dengan masyarakat sekitar masih dirasakan belum berjalan secara

optimal, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan

suasana yang harmonis, membangun kerjasama yang baik antar pihak-pihak terkait

dengan harapan iklim investasi di daerah kita ini akan dapat berjalan dengan baik dan

menguntungkan semua pihak.

Bapak-bapak/Ibu-ibu hadirin Yang kami hormati,

Pada hari ini kita akan melakukan seminar tentang tanggung jawab perusahaan

terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Kita akan mendengarkan dan

mengikuti penjelasan dari berbagai narasumber kompeten baik tingkat nasional,

propinsi dan kabupaten yang akan memaparkan tentang pengertian, konsep dan

strategi, padangan dan pengalaman terkait dengan penerapan Corporate Social

Responsibilty serta kebijakan Kabuapten OKI dalam mendorong implementasi CSR.

Selain itu kita juga akan mendengarkan analisis dari Pengamat sosial tentang

fenomena sosial kehidupan masyarakat disekitar perusahaan. Dari berbagai makalah

yang akan disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam

lokakarya yang akan dilakukan pada hari kedua.

Saya yakin banyak sekali masyarakat yang baru mendengar istilah Corporate Social

Responsibilty (CSR) atau Tanggung Jawab Perusahaan Secara Sosial, walaupun

praktek CSR ini sudah sudah berlangsung sejak tahun 70an. Pada masa yang lalu,

tingkat kepedulian perusahaan kepada sebagian besar masyarakat disekitar

perusahaan memang sangat rendah, perusahaan menempatkan masyarakat lokal

bukan merupakan bagian dari perusahaan sehingga suasana sosial menjadi tidak

harmonis, dari sisi ekonomi terjadi perbedaan pola hidup yang cukup tajam, terjadi

perbedaan dalam standar aturan, kondisi ini membuat nuansa kebersamaan semakin
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jauh, menimimbulkan pertentangan yang berkelanjutan, dan bahkan seringkali terjadi

konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat lokal yang muaranya adalah

berbagai kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak.

Akan tetapi pada era 1990 an sampai sekarang mulai tampak adanya kepedulian

perusahaan terhadap masyarakat lokal, muncul kesadaran bahwa kita sudah jenuh

dengan hidup berkonflik, suasana konflik adalah suasana yang tidak kondusif dan

menimbulkan kemunduran dalam pembangunan. Sebenarnya perusahaan mempunyai

tanggung jawab sosial (social responsibilty). Untuk menciptakan keseimbangan dan

keberlanjutan, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi membutuhkan

kemitraan dalam hubungan yang timbal balik (reciprocal) antara perusahaan dengan

pihak-pihak lainnya. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian

terhadap lingkungan sosial sekitarnya.

Semoga dalam semiloka ini, akan ditemukan strategi dan formulasi tentang

bagaimana membangunan hubungan kemitraan, mengembangkan kebersamaan

dengan mengoptimalkan peran dari stakeholders terkait sehingga keberadaan

perusahaan akan saling menguntungkan semua pihak.

Sebagai komponen masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan masyarakat

OKI pada khususnya kami menaruh apresiasi dan penghargaan yang cukup tinggi atas

Komitmen dan kemauan Pemkab OKI, Sinarmas Group, SSFFMP dan pihak-pihak

lainnya untuk merancang strategi implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Secara

Sosial di Wilayah Kabupaten OKI, semoga langkah-langkah ini akan dilakukan juga

oleh perusahaan-perusahaan lainnya secara berkelanjutan.

Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
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II.3. Sambutan dan Pembukaan Bupati Ogan Komering Ilir (Disampaikan oleh
Bapak H. M. Amin Jalalen/Sekda OKI)

BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG

Sambutan dan Pembukaan Bupati Ogan Komering Ilir
Pada Acara Pembukaan Seminar dan Lokakarya

“Implementasi Kemitraan Dalam Corporate Sosial Responsibility”
Di Hotel Dinesti, Rabu 20 Juni 2007

Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati :

 Ketua DPRD Kabupaten OKI
 Unsur Muspida Kabupaten OKI
 Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung
 Co. Director South Sumatra Forest Fire Management Project
 Unsur Pemda Propinsi Sumatera Selatan
 Perwakilan Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Selatan
 Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Sumatera Selatan
 Para Camat, Kepala Desa dan Ketua Kelmpok Tani
 Para pemakalah dan fasilitator
 Para Ketua Yayasan/Oranganisasi Sosial dan ORMAS
 Serta para peserta dan undangan yang berbahagia.

Pada desempatan yang baik ini pertama-tama marilah kita selalu mempersembahkan
puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta
hidayah-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ini
dalam rangka pelaksanaan pembukaan Seminar dan Lokakarya ”Implementasi
Kemitraan Dalam Corporate Sosial Responsibility” sebagai upaya mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan
berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikann ucapan selamat datang di Bumi
Bende Seguguk bagi semua peserta khususnya yang berasal dari luar kota
KAYUAGUNG.
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Kita semua menyadari bahwa selama lebih dari tiga dekade, ekonomi Indonesia

dibangun atas dasar teori pertumbuhan yang memberikan peluang tak terbatas pada

preusan-perusahaan besar untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Disatu sisi

sector industri atau perusahaan-perusahaan skala besar telah mampu memberikkan

kontribusi terhadap pertumbuahan ekonomi daerah dan nasional, tetapi disisi lain

eksploitasi sumberdaya alam oleh sector industri seringkali menyebabkan terjadinya

kerusakan lingkungan yang parah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, sejak tiga atau empat tahun belakangan ini CSR

memang sudah menjadi “trend” di Indonesia. Situasi dan momentum seperti ini harus

terus dijaga agar kita tidak kembali lagi kepada masa-masa lalu, dimana Perusahaan

kurang memperhatikan masyarakat sekitar.

Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan menggunakan basis teknologi tinggi

yang menuntut lebih banyak tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat,

sehingga tenaga-tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan realtif

rendahmenjadi tersisihkan. Kesenjangan ini kemudian menyebabkan hubungan

perusahaan dengan masyarakat setempat menjadi tidak harmonis dan diwarnai

berbagai konflik serta ketegangan. Ditambah berbagai permasalahan serta tuntutuan

ganti rugi atas lahan, kerusakan lingkungan, pembagiankeuntungan danlain-lain yang

sangat jarang memperoleh solusi mendasar dan memuaskan masyarakat.

Perubahan tatanan politik Indonesia pada akhir tahun 90-an telah mengubah secara

drastis cara pandang masyarakat kita, informasi yang lebih terbuka membuat

masyarakat lebih kritis dan berani untuk mengemukakan aspirasinya, termasuk

menyampaikan tuntutan terhadap perusahaan.

Pola hubungan masyarakat dan perusahaan juga secara total berubah. Masyarakat

kini telah semakin well informed, sehingga daya kritis dan keberanian mereka untuk

mengemukakan aspirasinya secara lebih terbuka semakin meningkat, termasuk

tuntutannya terhadap perusahaan yang beroperasi di lingkungan mereka. Karena itu,

pihak perusahan dituntut untuk menyadari akan “kekeliruan” pendekatan masa lalu

yang represif, dan didorong untuk membangun fundamental hubungan yang lebih baik,

sehingga terbentuk sebuah kerangka hubungan yang harmonis antara perusahaan

atau industri dengan lingkungan strategisnya.

Fundamental hubungan yang baik tersebut, harus diletakkan pada prinsip-prinsip

simbiosis mutualistis, saling pengertian dan saling memberi manfaat. Melalui konsep

ini, masyarakat diharapkan dapat berperilaku santun dan kooperatif terhadap

eksistensi perusahaan, sementara perusahaan tetap dapat beroperasi secara sehat

dalam mengejar keuntungan ekonominya sembari tetap meningkatkan tanggung jawab

sosial terhadap lingkungannya, tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan sosial.

Perubahan-perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat itulah yang kemudian di

Indonesia memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang

kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan

garis tuntunan (guideline) bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya

mementingkan dirinya sendiri saja (selfish) sehingga ter-alienasi atau mengasingkan

diri dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas

usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.
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CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan

harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan

sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-

stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar 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 dan pembangunan daerah.

Tanggungjawab perusahaan mencakup empat jenjang yang merupakan satu kesatuan,

yaitu; ekonomis, hukum, etis dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis berarti

perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat berkembang dan

mempertahankan eksistensinya. Namun dalam tujuan mencari laba, sebuah

perusahaan juga harus bertanggungjawab secara hukum dengan mentaati ketentuan

hukum yang berlaku. Secara etis perusahaan juga bertanggungjawab untuk

mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan

norma-norma kemasyarakatan. Tanggungjawab filantropis berarti perusahaan harus

memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan

operasi bisnisnya.

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa

keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang

pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan

yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, CSR

adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat

dari masyarakatnya.

Perlu disyukuri bahwa kecenderungan terakhir ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir

sudah mulai muncul kesadaran dari perusahaan-perusahaan swasta akan pentingnya

menjalankan CSR, meskipun masih banyak juga yang belum menjalankannya dengan

benar. Dari segi besaran uangnya, banyak perusahaan yang sudah memberikannya

dalam jumlah yang cukup besar, ada yang sedang tapi juga ada yang hanya

sekedarnya saja. Dari sisi cara penyampaian dan peruntukannya, banyak perusahaan

yang yang sudah well-planned dan bahkan sangat integrated sedemikian rupa

sehingga sangat sistematis dan methodologis. Tetapi juga masih banyak perusahaan

yang pengeluaran dana CSR-nya berbasis kepada proposal yang diajukan

masyarakat.

Karena itu, perlu suatu penyadartahuan secara mendetail dan konsep yang jelas

tentang implementasi CSR dalam upaya membangun kesinergisan antara eksistensi

perusahaan dan pengelolaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal serta

pembangunan daerah. Penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai cost

semata-mata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan

bersangkutan.
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Melalui konsep, arahan dan metode yang jelas dalam menentukan sikap dan tingkah

laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Maka kemitraan ini akan

terjalin baik, dapat dipastikan bahwa korporasi dan masyarakat dapat berhubungan

secara co-eksistensial, simbiosis-mutualistik dan kekeluargaan.

CSR adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, oleh karena itu pada tataran

praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program kongkrit. Salah satu bentuk

aktualisasi CSR adalah Pengembangan Masyarakat atau Community Development

(CD). Program-program Community Development (CD), dapat dilakukan perusahaan-

perusahaan atas dasar sikap dan pandangan yang umumnya telah ada (inheren)

dalam dirinya, yaitu sikap dan pandangan filantropis (kedermaan).

Perusahaan umumnya memiliki sikap tersebut yang didasarkan atas dua motif

sekaligus, yakni altruisme dan self interest. Sayangnya, pendekatan altruisme (sifat

mementingkan kepentingan orang lain) belum menjadi mainstream oleh sebagian

besar perusahaan. Sebagian besar pengambil keputusan perusahaan memandang

filantropi perusahaan sebagai pencerahan atas kepentingan pribadi (self interest). Self

interest merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam praktek kedermawanan

sosial perusahaan. Motif perusahaan dalam menyumbang seringkali tidak sepenuhnya

didasarkan atas panggilan tanggung jawab moral, melainkan dalam bentuk pemberian

dengan motif; charity (amal atau derma), image building (promosi), tax-facility (fasilitas

pajak) security-prosperity (keamananan dan peningkatan kesejahteraan), atau bahkan

money laundering.

Disamping hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, selama ini, sebagian besar donasi

perusahaan dalam konteks CSR masih merupakan hibah sosial, dan masih sedikit

yang berupa hibah pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi bagi

orientasi filantropik perusahaan, dari hibah sosial ke hibah pembangunan, karena

hibah sosial umumnya adalah hibah yang diperuntukkan untuk keperluan sesaat dan

bersifat konsumtif. Perlu didorong kegiatan kedermawanan dari yang bersifat sedekah,

kearah yang bersifat pengembangan atau pemberdayaan, sehingga sustainabilitinya

lebih terpelihara.

Kegiatan CD untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai

media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat hidup berdampingan secara

simbiotik dengan entitas bisnis (perusahaan) beserta operasinya. Kedudukan

“komunitas” (community) dalam konsep CD pada lingkungan industrial adalah sebagai

bagian dari stakeholder yang secara strategis memang diharapkan memberikan

dukungannya bagi eksistensi perusahaan.

Saat ini, diakui telah banyak perusahaan yang telah menerapkan program-program

CD, yang dilakukan dengan tujuan dan motif-motif pragmatis tertentu, misalnya dalam

kerangka membangun kondisi hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan

dengan masyarakat sekitar, atau untuk menjalin co-eksistensi damai. Tujuan-tujuan

pragmatis seperti itu tidak dapat disalahkan, akan tetapi sebaiknya tetap dilakukan

dengan methodologi yang benar.

Sebagaimana lazimnya, methodologi yang benar dalam pelaksanaan CD harus dimulai

dari kegiatan Participatory Rural Appraisal. Pelaksanaan PRA diharapkan mampu

memberikan gambaran yang lebih faktual dan detail tentang kondisi masyarakat, baik

dalam dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, tersedianya basic infrastruktur,
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keberadaan serta aktivitas kelembagaan lokal maupun masalah-masalah

pengangguran.

Disamping itu, konsep dan perspektif Community Development (CD) memang begitu

luas, karena itu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Disamping

methodologinya harus benar, kaidah-kaidahnya juga harus tepat. Melaksanakan CD

hanya dengan mendengar masukan dari masyarakat saja, atau sebaliknya hanya

mengandalkan inovasi dari pelaksana CD saja, juga bisa menjebak masyarakat

kepada ketergantungan baru. Hasilnya masyarakat bukannya menjadi mandiri dan

dapat mencari alternatif kehidupan untuk menyejahterakan diri, tapi justru malah

menjadi peminta terus-menerus. Akibatnya, pada saat proyek CD selesai, masyarakat

tetap tidak mandiri.

Akhirnya, agar program-program CD korporasi, yang dilakukan sebagai aktualisasi

CSR, bisa tepat sasaran dan dapat dipantau tingkat efektivitas dan kinerjanya, hemat

saya maka diperlukan upaya pemantauan dan penilaian, agar dapat diketahui sejauh

mana sebuah perusahaan telah menjalankan program CD secara baik dan benar (on

the right track). Kita perlu memberikan dorongan dan stimulan agar seluruh

perusahaan melaksanakan CD-nya masing-masing, akan tetapi kita juga ingin agar

semua kegiatan itu tidak mubazir.

Melalui konsep, arahan danmetode yang jelas dalam menentukan sikap dan tingkah

laku sesuai denganposisi dan perannya masing-masing. Maka kemitraan ini akan

terjalin baik.

Melalui SEMILOKA ini, saya sangat mengharapkan akan terbangun pemahaman yang

mendetail dan input-input konsep serta mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan

CSR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga akan muncul kebersamaan antara

semua pihak termasuk pemerintah, lembaga-lembaga sosial, perguruan tinggi,

masyarakat lokal, serta perusahaan itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada penyelenggara

dalam upaya memberikan dinamika baru bagi kemitraan penyelenggaraan

pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Akhirnya dengan mengucap bismilahirohmanirohim, acara seminar dan lokakarya

Implementasi Kemitraan dalam Corporate Sosial Responsibility ini, saya buka secara

resmi.

Sekian dan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalammu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Bupati Ogan Komering Ilir

Ir. H. Ishak Mekki, MM
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III. PRESENTASI MAKALAH

III.1. Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR)

III.1.1. Pemakalah 1 (Satu)

Pemakalah : Rizal Algamar (Sampoerna Foundation)

Judul : Perspektif Internasional & Nasional Mengenai CSR (International &
National Perspective on CSR)

Moderator : Syafarudin, SH.

“Similarly, anyone can get angry – that is easy – or can give away money or spend it;

but to do all this to the right person, to the right extent, at the right time, for the right

reason, and in the right way is no longer something easy that anyone can do” Aristotle

(384-322 BCE).

I. INTERNATIONAL PERSPECTIVE

United Nations Millennium Development Goals (MDGs)

Goals :

1. Eradicate extreme poverty and hunger

2. Achieve universal primary education

3. Promote gender equality and empower women

4. Reduce child mortality

5. Improve maternal health

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

7. Ensure environmental sustainability

8. Develop a Global Partnership for Development

CSR Diamond

Rule of Law

Regulations,
Competitions, and

Standards

Internal Governance,
Structures and

Policies

Complementary
Governance
Institutions

Corporate
Social

Responsibility

Crisis and Changes in the
Political and Macroeconomic Environment

Globaliz
atio

nGovernment
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Impact of CSR vis-à-vis Charity

Society

Community & Family

Individual

Services

Improved well being

Increased community
strength, interaction &
cohesion

Increased equity &
quality of services

Stronger civic society,
decrease prejudice

Charity

CSR
&

Philanthropy

Source: UBS Philanthropy Services

What is CSR?

Commitment to COMMUNITIES and EMPLOYEES perceived to be the most important
by the public.
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U.S. Philanthropy

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Education

Religious

Environment

Human Services

Giving Priorities

Credibility of CSR

Why NOT Participating in CSR Initiatives
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Role of Governments



21

II. National Perspective

Penggalangan Dana Tsunami 2004 – 2005

N o M e d ia M a s s a

1
M e i d a C e t a k

( H a r i a n U m u m d a n M a j a l a h )
I D R 7 2 , 5 2 0 , 8 9 7 , 0 0 0

2 T e le v i s i I D R 7 2 , 6 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0

3 R a d i o I D R 2 , 1 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0

4
M e d ia G a b u n g a n
( C e t a k & E l e k t r o n i k )

I D R 2 1 9 , 8 7 2 , 8 7 1 , 0 0 0

T O T A L I D R 3 6 7 , 1 7 0 , 7 6 8 , 0 0 0

D a n a T e r g a la n g

What is CSR ?

Base All Respondents By Segment.

CCbC+

7%6%2%5%13%Seeking out of the root causes of
social problems and solving them

DE+D+E+e

3%4%10%12%10%Providing relief from suffering

ABD+E+D+e

9%6%23%15%7%
Addressing disadvantage/ needy
people

CCCC+

5%4%1%4%10%
Providing solutions to tackle social
issues

B+C+D+cc

16%6%3%7%10%Producing impactful programs

7%8%9%6%3%Giving others some of your wealth

5%6%5%5%10%Giving others some of your profit

ABCE

48%60%48%48%37%Caring about others

17517517620030Base

Talent
Pool (e)

Teaching Community
NON USP (d)

Parent
Receiver (c)

Parent Non
Receiver (b)

Journalist
(a)

Segment

Across various groups the key dimension that defines charity is care about others
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What is Philanthropy

2%2%2%1%0%Seeking out of the root causes of
social problems and solving them

8%13%8%9%13%Providing relief from suffering

AB+De

12%10%19%10%3%
Addressing disadvantage/ needy
people

5%5%2%3%3%
Providing solutions to tackle
social issues

CCCC+

5%4%1%4%7%Producing impactful programs

27%29%27%28%30%Giving others some of your wealth

17%13%12%12%20%Giving others some of your profit

DE

24%25%30%35%23%Caring about others

17517517620030Base

Talent
Pool (e)

Teaching Community
NON USP (d)

Parent
Receiver (c)

Parent Non
Receiver (b)

Journalist
(a)

Segment

As far as philanthropy is concerned we see the 2 main aspects by which is it defined is
• Sharing a part of your wealth and profits

NPO Scope of Work

73%100%40%10%57%27%63%17%87%77%

48%87%44%2%21%8%24%2%51%49%

51%86%27%2%14%7%20%2%55%52%

58%95%54%3%41%16%52%9%75%47%

74%97%50%11%43%15%61%13%91%67%

PovertyEducationHealth
Gender

issues
Youth

Preventing

drugs

Environment/

nature

conservation

Justiceand

good

governance

Children's

welfare

Natural

disaster
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Overall Opinion of various NPO

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

Sampoerna

Foundation

UNICEF UNESCO Ford

Foundation

Oxfam Save the

Children

Dompet

Dhuafa

Yayasan

WWF

Indonesia

WALHI Yayasan

Budha Tzu

Chi

Indonesia

Bakrie Untuk

Negeri

Journalist (a)

Parent Non Receiver (b)

Parent Receiver (c)

Teaching Community NON USP (d)

Talent Pool (e)

III. “Food for Thoughts”

CSR & Communications

Collaboration

Collaboration Demonstrates CSR Commitment: Third party partnerships,
endorsements and verifications are critical to demonstrating social responsibility. While
companies can credibly communicate about their social responsibility programs on
their own, their social responsibility practices are perceived as more effective when in
partnership with third-parties.
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CSR Framework

Employee Motivation
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Ideal CSR

 The key factors that define an Ideal CSR are:

– Trust

– Sincerity

 Other important factors are:

– Transparency

– Accountability

– Professionalism,

– Impactful programs

– Strong financial background.

IV. About Sampoerna Foundation

About Sampoerna Foundation

As one on Indonesia’s leading philanthropic organizations, Sampoerna Foundation is
dedicated to improving the quality of, and access to, children’s education. Sampoerna
Foundation believes that children are the future of the nation, and each of them has the
potential to bring something unique and special to the world. We will relentlessly help
children to get their chance for education, and to give children the tools to cultivate their
own gardens of knowledge.

Every child is a unique individual that needs a secure, caring, and stimulating
atmosphere in which to grow and mature emotionally, intellectually, physically, and
socially. Our aim is to fulfill those dreams specifically for the academically gifted but
economically and financially disadvantaged Indonesian students and at the same time
improving the quality of education throughout Indonesia.

Sampoerna Foundation since its inception in year 2001 have provided more than
25,000 primary, secondary, and tertiary level scholarship through our own funding as
well as through partnership with various donors and corporations.

Our Vision

Robust scholarship program

Make significant contribution to the betterment of Indonesia’s future
through education

Our Mission

Committed to helping Indonesia’s educators produce citizens who will
function effectively and ethically in a global environment

Actively seek the participation, cooperation and assistance of other
concerned public and private sector organizations, both domestic and
international

Contribute in a significant way to the prosperity of the Indonesian nation
and to the well being of each and every citizen

Message from our founder:

All Indonesians – businessmen, politicians, social leaders, parents, and families –
share equal responsibility for the current state of our nation’s education system.”
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Putera Sampoerna

Why Partnering with Sampoerna Foundation

 Accountability. Our experience in managing various national programs over the
past few years and financial audit by Deloitte ensures the transparency and
liability of Sampoerna Foundation.

 Flexibility. As a growing medium-sized entity, we are dynamic and available to
tailor products that would suit both your company’s preferences and local
needs.

 Efficiency. From the early brainstorming process until the final desired end, our
professional and dedicated staff are at their service for your ease and time
efficiency.

 Visibility. As a leading non-profit organization with strong public relation
expertise, we are able to meet your company's desire for media and public
relations opportunities in the nation.

 Experience: Sampoerna Foundation has over 140 full time staffs that are
experienced in program management, financial planning, marketing and
communication, outreach and fundraising, and research. The learning
experience in program development and implementation is an advantage that
we have to enable effectiveness and efficiency of the programs.

 Sustainability: Each programs are measured and analyzed enabling them to
have long-term impact and sustainability. A clear and well define key
performance indicator at the beginning of the program is set and measured
rigorously to ensure the outcome are as per expectations.

 Exit Strategy: A strategy of multi-stakeholder ownership will be implemented
from the initial phase of the programs to help sponsoring partners exit from the
program without creating significant impact to the sustainability of the program.

Our Programmes - Scholarship

Sampoerna Foundation offers programs to address access and quality of education.
Sampoerna Foundation believes there is no single group of people or only certain part
of community can address education problems solely. Collaborating is one way to
provide education opportunity to deserving Indonesian students in more effective and
efficient manner

Sampoerna Foundation Scholarship Program

Sampoerna Foundation offers an integrated scholarship program service, which will be
customized according to the CSR need of the company. Donors can tap into
Sampoerna Foundation Scholarship program expertise to have their custom made
scholarship program

Integrated Scholarship Program ServiceIntegrated Scholarship Program Service

Step 1:Step 1:
ScholarshipScholarship

ProgramProgram
CriteriaCriteria

Step 2:Step 2:
ScholarsScholars
RecruitmentRecruitment

and Selectionand Selection

Step 3:Step 3:
ProgramProgram

AdministrationAdministration

Step 4:Step 4:
ProgramProgram

MonitoringMonitoring
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Scholarship

1. Scholarship Support Package[1]

In accordance to the sponsor’s wishes, Sampoerna Foundation will also be able
to tailor form of assistance scholars receive, making the most effective use of
the sponsors’ funds:

Total package (tuition fee, living cost, book allowance etc.)

a) Tuition fee and book allowance only

b) Tuition fee only

c) Book allowance and living cost

d) Book allowance only

e) Living cost only.

1. Payment Methods

a) Direct Scholarship, or

b) Sampoerna Foundation to Manage Scholarship Funds

2. Selection Criteria

a) Scholar’s Academic Potential

b) Scholar’s Persona

3. Penalties Implementation

a) Scholarship Suspension

b) Scholarship Reduction

Step 2: Scholars Recruitment and Selection[4]

At this stage Sampoerna Foundation will implement the criteria set on the step one to
the recruitment and selection stage. There are three steps in the recruitment and
selection process:

1. Paper screening process

2. Panel Interview

3. Presentation and Group Discussion

Step 3: Program Administration

Sampoerna Foundation will provide program administration supports which include the
following:

1. Pre-program Orientation

2. Scholarship Agreement

Step 4: Program Monitoring

Scholars are expected to participate in various non-academic programs and activities
which Sampoerna Foundation has developed, such as:

• Annual Gathering*

• Home Base Social Activities*

• Professional Development*

Monitoring will include the following activities

1. Scholar’s Academic Performance Assessment

2. Scholar’s Activities Assessment (if applicable)
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Upon successful graduation, scholars will become partner’s Alumni, who will also be
joining the rest of Sampoerna Foundation Family. They are invited to join Sampoerna
Foundation Alumni Association (SFAA).

Our Programmes – Adopt a School

Objective

 Show significant improvement in the students’ academic performance which
include implementing the national and additional international curriculum

 Properly manage the classes, activities, and other resources

 Effectively involve the parents and community in the planning

 Improving quality of teaching, through teachers training, knowledge
enhancement, computer training, teacher exchange, pedagogic skills,
professional development, etc.

 Programs for principals, such as principals visioning, English language,
professional advice and monitoring, financial management, school
management, creating vision, mission, and core values, working with external
stakeholders, etc.

Expected outcome from this program:

Higher graduation rate : 80 – 100%

Higher exam scores, (percentage UAN of >=7) : >75%

Tertiary matriculation rate at Top university : 80 – 100%

Since year 2005, Sampoerna Foundation will continue to adopt 3 senior state high
schools, current schools adopted and funded by Sampoerna Foundation are:

• SMAN 3 Depok, West Java
• SMAN 2 Sekayu, South Sumatra
• SMAN 2 Balikpapan, East Kalimantan
• SMAN 11 Bandung
• SMAN 5 Bukit Tinggi
• SMAN 4 Denpasar

Meantime, schools adopted and funded by various partners:

• SMAN 13 Surabaya
• SMAN 19 Surabaya
• SMAN 1 Pandaan
• SMAN 10 Malang
• SMAN 1 Pundong
• SMAN 1 Tanah Luas (NAD)
• SMAN 2 Syamtalira Aron (NAD)
• SMAN 1 Matang Kuli (NAD)

The programs offers a multi-stakeholder ownership, sustainability, and exit strategy.
With this in mind, new partnership is currently being explored at various locations and
they are showing their interest in the school adoption program as it shows improvement
of human resources quality in the community.
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Our Programmes – Teachers Training

Program Objective

 Paradigm change about teacher’s profession.

 Increase teacher’s competency to think scientifically and critically.

 Significantly improve teacher’s leadership, communication, pedagogic skills,
and class room delivery.

 Be the agent of change in the school and trainer for other teachers.

 To have a long term and sustainable impact to improving the quality of teachers
and hence the quality of students.

 Involvement of all teachers and principals in the district (up to 350 teachers and
principals

Program Characteristics

Comprehensive: the training objective is to improve the teacher’s overall quality in
three important areas: subject content knowledge, pedagogical method and
professional development.

Non-disruptive: the training will be conducted after school hours and during Saturday or
during the monthly teachers meeting session (MGMP = Musyawarah Guru Mata
Pelajaran)

Wide impact: on average a teacher teaches 40 students per class, and a teacher is
responsible for at least six classes.

Sustainable: the project will create champions or key teachers in each regency who
will be able to mentor other teachers

V. Our Track Record

School Construction : Lab School, N.A.D

School Reconstruction & Rehabilitation : N.A.D

The School Renovation Project will assist the following schools:

1. SMAN 4, Kuta Alam, Kota Baru, Banda Aceh

- Fence Rahabilitation

- Classroom Rehabilitation

- Rehabilitation Parking area

- School painting

- School furnishing

2. SMPN 8, Syiah Kuala, Banda Aceh

- Fence Rahabilitation

- Roof rehabiliation

- Pincipal room rehabilitatation

- Voley court rehabilitation

- Rehabiliation on drainage system

- School painting

3. SMAN 1, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

- Fence Rahabilitation

- Roof rehabiliation
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- Classroom and Lab rehabilitation

4. SMPN 2, Mesjid Raya, Aceh Besar

- Fence Rahabilitation

- Roof rehabiliation

- Classroom and Lab rehabilitation

- Voley court rehabilitation

5. SMAN 5, Syiah Kuala, Banda Aceh

- Fence Rahabilitation

- Roof rehabiliation

- New parking space

- Classroom and Lab rehabilitation

- Fan for Principal Room

6. MIN Mukim Arusan, Kembang Tanjong, Pidie

- New construction: 3 building (Administration Office, Library, Mushalla)

- Reconstruction : 2 classroom

- Rehabilitation: 4 classrooms

- Fence construction

- School furnishing

School Reconstruction & Rehabilitation : SMA 2 Bantul

Project Highlights:

• Demolish 6 classrooms

• Demolish 1 senate room

• Demolish 2 laboratories

• Demolish 1 motorcycle park

• New construction 4 laboratories (two floors)

• New construction 6 classrooms (two floors)

School Reconstruction & Rehabilitation : SMA 1 Pundong

Project Highlights:

1. Minor rehabilitation of:

• 8 classrooms
• 1 teacher room
• 1 library

2. Major rehabilitation of 3 classrooms

3. New construction of 1 biology lab

4. Reconstruction of 1 mosque

5. Reconstruction of 1 guard house

6. Reconstruction of 1 pendopo (assembly hall)

As of Dec. 2006

Nanggroe Aceh Darusalam :

• Freeman Foundation : Reconstruction and rehabilitation of 6 schools SMAN 4
Kuta Alam, SMPN 8 Syiah Kuala, SMAN 1 Krueng Barona Jaya, SMPN 2
Mesjid Raya, SMAN 5 Syiah Kuala, MIN Mukim Arusan

• Freeman Foundation : Scholarship to 213 students
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• HM Sampoerna : Reconstruction and rehabilitation of Provincial Library

• USINDO : Construction of new lab school

• Deutsche Bank : Teachers Training Program for 480 teachers

• Credit Suisse Foundation Group : Teachers & Principals Training for 320
teachers and principals

• Credit Suisse Foundation Group : Scholarship for 20 students to undertake
teachers degree

• ExxonMobil: SF USP schools: SMA1 Matangkuli. SMAN 1 Syamtalira, SMAN 1
Tanah Luas

Sumatera Barat : SF USP: SMAN 5 – Bukit Tinggi

Sumatera Selatan :

SF USP: SMA 2 – Sekayu and Lien Aid : USP School Support  Community
Radio, Internat Café, Sanitation, Language Lab

Kalimantan Timur : SF USP: SMAN 2 – Balikpapan

Depok : SF USP: SMAN 3

Jawa Barat : SF USP: SMAN 11 – Bandung

Jawa Timur :

• SF USP: SMA N 10 – Malang
• SF USP: SMAN 1 - Pundong
• SF USP: SMAN 1 - Pandaan
• SF USP: SMAN 13 & SMAN 19 – Surabaya
• School recontruction for SMAN 1 Pundong & SMAN 2 Bantul

Supported by HM Sampoerna

Sulawesi Selatan : SF USP: SMA YPS, SMAN Towuti, Nuha, Malili – Sorowako

Program is currently under review by INCO

New Program Plan Year 2007

United Schools Program
Teachers & Principal Training and Development
Scholarships
Special Programs
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VI. List of References

► Freeman Foundation
» Name : Felix Aristo Ardian* (Business Process Mgr)
» Phone : (021) 5299 8200
» Email : Aristo.Ardian@ace-ina.com

► Credit Suisse Foundation Group
» Name : Dawn Emling (VP Community Investment)
» Phone : (852) 2101 6359 (Hong Kong)
» Email : dawn.emling@credit-suisse.com

► Deutsche Bank
» Name : Jaya R. Azhairie (Senior Implementation Manager)
» Phone : (021) 3904 792
» Email : jaya.azhairie@db.com

► Exxon Mobil Oil Indonesia
» Name : Miswar (Community Relations Coordinator)
» Phone : (021) 574 0707 Ext. 1337
» Email : x.miswar@exxonmobil.com

► International Finance Corporations
» Name : Thresiana Lie (Investment Analyst)
» Phone : (021) 52993001
» Email : tlie@ifc.org

► Lien Foundation
» Name : Lee Poh Wah (Executive Director)
» Phone : (65) 6535 6217 (Singapore)
» Email : pohwah@lienfoundation.org

► Lien Aid
» Name : Hassan Ahmad (Chief Executive)
» Phone : (65) 6793 0910 (Singapore)
» Email : hassan@lienaid.org

► USINDO (United States Indonesian Society)
» Name : Katy Rys (Executive Director)
» Phone : (202) 232 1400 (Washington DC)
» Email : krys@usindo.org

► Harley Owners Group (HOG)
» Name : Kasih Hanggoro (Assistant Director HOG)
» Phone : 7590 6606
» Email : aang@cbn.net.id

► Rabo Bank
» Name : Widya Lestari (Assistant to the President Director)
» Phone : 252 0876 ext. 101
» Email : widya.lestari@rabobank.com
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III.1.2. Pemakalah 2 (Dua)

Pemakalah : Dr. Arif Budimanta (Direktur Eksekutif Indonesia Center for
Sustainable Development)

Judul : Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan

Moderator : Syafarudin, SH.

I. Pendahuluan

Corporate social responsibility merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka

sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Corporate social responsibility merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya

dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal (pekerja,

shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan

umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain),

dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya

sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan

kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Adapun alasan penting mengapa

harus melakukan Corporate Social Responsibility, yaitu untuk mendapatkan

keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan

usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan

sebagai License to Operate. Jadi implementasi Corporate Social Responsibility (CSR),

perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial

dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya

konflik.

II. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Terdapat berbagai definisi tentang CSR, dimana definisi ini juga semakin berkembang

seiring dengan perkembangan dunia global. World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD) in Fox, mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para

karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut masyarakat setempat

(lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kehidupan.

Sementara itu, Laurel Grossman, Reputex, menngartikan konsep CSR sebagai alat

untuk menciptakan nilai-nilai hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para

stakeholders dan sekaligus pada saat yang sama mendorong penciptaan nilai-nilai

sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Tetapi pada dasarnya CSR merupakan

sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dalam

interaksi dengan berbagai stakeholders, yang berdasarkan pada prinsip sukarela

maupun kemitraan.

Corporate Social Responsibility dalam pemaknaannya tidak dapat dipisahkan dari

maknanya secara filosofis, yang terdiri dari ethics, power, recognition dan governance

yang terkait terhadap aspek social, ecology/environment, actor and economic. Makna

filosofis ini harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan,

baik dari aspek konsep maupun dari aspek pelaksanaannya.
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Di wilayah Asia, konsep CSR berkembang sejak tahu 1998, tetapi pada waktu tersebut

belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman yang baik tentang konsep CSR.

Sementara itu, di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun

2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR

sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tentang konsep

CSR pun pada dasarnya semakin meningkat lebih baik, ditinjau dari segi kualitas

maupun kuantitas. Terdapat tiga gambaran umum tentang pelaksanaan CSR di

Indonesia, yang pada kenyataannya masih perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Konsep pelaksanaan CSR masih bersifat Pendekatan “Top Down” dengan
frekuensi community engagement yang lebih banyak.

2. Penerapan CSR lebih banyak bersifat sukarela (bukan mandatori berdasarkan
UU/PP)

3. Oranganisasi pengelola CSR masih belum terpadu (unsur-unsur sosial,
lingkungan, etika bisnis, profit.

III. Model Pelaksanaan CSR

Sedikinya terdapat empat pola/model pelaksanaan Corporate Social Responsibility

yang umumnya diterapkan di Indonesia (Saidi dan Abidin, 2004) :

1. Melalui Keterlibatan Langsung

Program CSR dilakukan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri

berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung

kepada masyarakat.

2. Melalui Yayasan ataupun Oranganisasi Social

Terdapat sebuah yayasan ataupun oranganisasi sosial yang didirikan sendiri untuk

mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini merupakan aplikasi dari

kegiatan CSR.

3. Bermitra dengan Pihak lain

CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain baik itu lembaga

sosial/oranganisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan

lain-lain. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh kegiatan maupun dalam

pengelolaan dana.

4. Bergabung Dalam Konsorsium

Bergabung, menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga sosial yang

berbasis pada tujuan sosial.

Dari keseluruhan model tersebut, di Indonesia pada umumnya terdapat model

pelaksanaan CSR dengan bermitra dengan pihak lain ataupun oranganisasi lain.

Adapun kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial

pendidikan dan pelatihan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya.
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Selain hal tersebut diatas, terdapat tiga prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan

dalam pelaksanaan CSR (Tripple Bottom Lines CSR), prinsip ini harus menjadi

pemahaman secara menyeluruh dalam pengaplikasian program CSR.

• Profit berarti bahwa pada konsep dasarnya tetap pada pencarian keuntungan
secara ekonomi yang tetap dapat trus beroperasi dan berkembang

• People berarti harus tetap memiliki kepedulian sosial terhadap kesejahteraan
manusia.

• Plannet berarti peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman
hayati.

Ketiga hal in merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap

konsep pelaksanaan CSR sehingga pemahaman yang keliru terhadap konteks

pelaksanaan CSR dapat dihindari.

IV. CSR dalam Fakta dan Data

Terdapat berbagai contoh keuntungan pelaksanaan CSR yangdilakukan oleh berbagai

perusahaan maupun instansi. Di Inggris, sebuahsurvei membuktikan, bahwa 86%

konsumen merasa melihat suatu citra positif sebuah perusahaan jika mereka melihat

perusahaan tersebut benar-benar “melakukan sesuatu untuk menjadikan dunia suatu

tempat yang lebih baik” (Acces Ommibus Survei 1997). Selain itu, Di Amerika, tahun

1999, survei lembaga Environic menyatakan sepertiga konsumen di Amerika Serikat

yang menyukai produk-produk dari perusahaan yang memiliki visi bisnis pembangunan

masyarakat yang lebih baik. Sedangkan di Indonesia, data riset majalah SWA atas 45

perusahaan menunjukkan CSR bermanfaat.

memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen), hubungan baik

dengan masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28

persen) (Sinar Harapan 16/03/2006). Hal ini membuktikan bahwa sudah saatnya bagi

setiap perusahaan maupun instansi untuk memperhatikan CSR karena banyak

manfaat positif yang dapat diperoleh dalam pengaplikasiannya. Diharapkan bagi

seluruh stakeholders dapat bersama-sama bekerjasama mengembangkan CSR,

sehingga sustainability (human, economic, social maupun environment) dapat

terwujud.

V. Referensi

Budimanta, Arif dkk. 2004, Corporate Social Responsibility : Jawaban Bagi Model
Pembangunan Indonesia Masa Kini, Jakarta : ICSD

Suharto, Edi. 2006. “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev “. Makalah workshop
tentang Corporate Social Responsibility

Salim, Emil dkk. Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu
Seputar Wacana Pemikiran, Jakarta : ICSD

Suparlan, Parsudi. 2003 ”Pembangunan Komuniti dan Tanggung Jawab Sosial
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and Getting Corporate Contributions. San Fransisco: Berten-Koehler Publisher,
Inc.
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III.1.2. Pemakalah 3 (Tiga)

Pemakalah : Prof. Amzulian Rifai, SH. LLM. Ph.D (Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya)

Judul : Corporate Social Responsibility (CSR): Solusi Masalah Sosial
Disekitar Perusahaan

Moderator : Syafarudin, SH.

Sifat Dasar Perusahaan

1. Mencari keuntungan

2. Berdagang

3. Non-sosial

Hal Ini Mengacu Kepada

 Prinsip-prinsip Ekonomi

 Profit-Profit-profit

 Time is money

Sifat Dasar Perusahaan Dihadapkan pada Kondisi Realistis Berikut :

:

4

SISTEM YANG KORUPSISTEM YANG KORUP

HukumHukum

AparatAparat HukumHukum

AturanAturan HukumHukum

Penyelenggara Negara

-Tidak jujur

- Diskriminatif

- Tidak Responsif

-Suka mempolitisir

IMAGEIMAGE

- Tidak jujur

- Diskriminatif

- Tidak Responsif

-Suka mempolitisir

Penyelenggara Negara

HukumHukum

AparatAparat HukumHukum

AturanAturan HukumHukum

PERUSH:Cenderung jalan sendiri

SIFAT DASAR PERUSAHAAN

((DihadapkanDihadapkan padapada……))

Korupsi disegala liniKorupsi disegala lini…
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Pada tahun 2006 Indonesia salah satu negara terkorup didunia (TI).

Indeks Prestasi Korupsi skala 1-10 (makin kecil makin jelek)

No Negara Indeks

1 Singapura 9,4

2 Hong Kong 8,3

3 Jepang 7,6

4 Taiwan 5,9

5 Korea Selatan 5,1

6 Malaysia 5,0

7 Thailand 3,6

8 China 3,3

9 India 3,3

10 Sri Lanka 3,1

11 Filipina 2,5

12 Indonesia (Ranking 133 dari 146 negara) 2,4

Sifat Dasar Perusahaan Dihadapkan pada Masyarakat Sekitar Perusahaan

- Masyarakat miskin

- Pendidikan rendah

- Kesadaran hukum rendah

Perusahaan Menyesuaikan Pada Posisi Indonesia saat Ini dan masa lampau

Indonesia Saat Ini

 Civil Society mulai menguat (DPRD, LSM, Media)

 Negara dikelola secara lebih transparan

 Kekuasaan pemerintah tidak lagi absolut

Indonesia sebelum tahun 1 9 9 8

 Perusahaan sangat dekat dg Pemerintah yang absolut

 Negara/Perusahaan dikelola secara tidak transparan

 Lemahnya Civil Society (DPRD, LSM, Media)

Terjadi Berbagai Permasalahan

1. Sengketa tanah

 Kepemilikan

 Ganti Rugi

 Batas tanah

2. Minimnya tenaga kerja lokal

3. Sengketa plasma

4. Sengketa akibat land clearing

5. Kerusakan lingkungan

6. Sabotase terhadap perusahaan
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Perusahaan pada posisi Menyesuaikan (“No choice..!”), Menerapkan CSR:
Corporate Social Responsibilit (CSR).

People
(Kesejahteraan

Masyarakat)

Planet
(Keberlanjutan

Lingkungan hidup)

Profit
(Keuntungan
Perusahaan)

Gambar: TRIPLE BOTTOM LINES DALAM CSR

Lima Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Hak Asasi Manusia, bagaimana perusahaan menyikapi.

2. Masalah HAM dan strategi Untuk menghindari terjadinya Pelanggaran HAM di
perusahaan.

3. Tenaga Kerja, kondisi, sistem penggajian, kesejahteraan, hari tua, keselamatan
dan sebagainya.

4. Lingkungan Hidup, memperhatikan penggunaan SDA yang berkelanjutan dan
minimalkan tingkat kerusakan lingkungan.

5. Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Pengembangan masyarakat (CD) serta
dampak operasi perusahaan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.

Intinya:

Keterlibatan perusahaan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat.

Dampak Produk dan jasa

Apa saja yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan
jasa bebas dari dampak negatif, misalnya mengganggu kesehatan, produk
terlarang dan mengancam keamanan.

Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat :

- Pelayanan kepentingan masyarakat

- Pemberdayaan masyarakat

- Kegiatan kehumasan.
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NNoottaa KKeesseeffaahhaammaann

PPeerruussaahhaaaann
MMaassyyaarraakkaatt

PPeemmeerriinnttaahh

Motif Perusahaan Menjalankan Program CSR

1. Motif keamanan.

- Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya
diwujudkan melalui demonstrasi.

- Program tidak dilakukan setelah kontrak di tanda tangani. Kecenderungan
program dijalankan disaat kebebasan masyarakat sipil semakin besar
pasca desentralisasi.

2. Motif memenuhi kewajiban kontraktual.

Pertanggungjawaban program CSR bukan kepada pemerintah daerah dan
masyarakat lokal tetapi pada Pemerintah pusat. Propaganda kegiatan CSR
melalui media massa.

3. Komitmen Moral.

Bagaimana agar CSR Menjadi Solusi Bagi Masalah Sosial Disekitar Perusahaan ?

I. CSR jangan hanya karena kewajiban hukum.

1. UU No 19/ 2003 tentang BUMN Pasal 88 (Penyisihan sebagian
laba….selanjutnya diatur PP).

2. UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Harus mengutamakan
pemanfaatan tenaga kerja SETEMPAT Ikut bertanggung jawab
melaksanakan pengembangan wilayah Dan pemberdayaan masyarakat
setempat…).

3. Undang-undang bidang HAM.

4. UU Bidang Perburuhan.

5. UU Pengelolaan Lingkungan.

6. UU Perlindungan Kosumen.

II. CSR bukan hanya karena tuntutan reformasi.

III. Harus memiliki model yang jelas dalam penerapan.

IV. Harus ada konsorsium/ kelembagaan gabungan.

Komitmen untuk melaksanakan praktek CSR yang partisipatif, transparan dan
akuntabel guna pembangunan yang berkelanjutan.

Semua perusahaan wajib menyampaikan program CSR secara jelas. Apa
kegiatan dan dimana tempatnya. Berapa dananya dan apa manfaat yang dicapai.
Jika mungkin bersama-sama DPRD disahkan sebagai mana program CSR
(contoh di Kabupaten Kutai Timur. Total tahun 2007: Rp 57,9 milyar.
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V. CSR Justru membuat perusahaan sustainable

Kepentingan Stakeholders Dalam Pelaksanaan Program CSR

Perusahaan

• Keamanan

• Fasilitas

• Produksi

• Kewajiban kontrak/hukum Pemerintah Daerah

• Mendukung Pembangunan daerah

LSM

• Fungsi kontrol

• Menjadi mitra kerja perusahaan masyarakat penerima program yang
diberdayakan

Hasil Survey Terhadap Pelaksanaan CSR

 Memelihara dan meningkatkan sustainable perusahaan (37,38%)

 Terciptanya hubungan baik dengan masyarakat (16,82%)

 Mendukung operasional Perusahaan (10,28%)

 Sarana aktualisasi perusahaan dan karyawan (10,82%)

 Untuk memperoleh bahan baku & alat-alat produksi (7,48%)

 Untuk memperoleh bahan baku & alat-alat produksi (7,48%)

Kebanyakan program CSR :

1. Tidak menyentuh permasalahan lingkungan

2. Tidak berbasis pada kepentingan masyarakat

3. Manajemen tidak transparan (eksklusif)

4. Elit lokal dan LSM hanya memperjuangkan kepent sendiri

5. Lemahnya mekanisme kontrol program CSR
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III.2. Kebijakan dan Komitmen Penerapan CSR

III.2.1. Pemakalah 1 (Satu)

Pemakalah : Ir. H. Ruslan Bahri (BAPPEDA Kabupaten OKI)

Judul :
Pemberdayaan Masyarakat Desa Disekitar Perusahaan Melalui
Corporate Social Responsibility

Moderator : Dedi Permana, S.Si.

KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH

PETA SEBARAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN OKI
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VISI PEMBANGUNAN OKI 2004-2009 : MANDIRI & SEJAHTERA 2009

OKI Mandiri

Mandiri merupakan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan yang didasarkan atas kemampuan pembiayaan sendiri dengan
didukung oleh dana non APBD sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata
sekitar 5,5 %.

OKI Sejahtera

Sejahtera merupakan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan
oleh peningkatan pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia dan
pemenuhan gizi

Misi OKI Membangun 2004-2009

 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

 Mengembangkan aksesibilitas serta memelihara prasarana dan sarana fisik
pembangunan

 Mengembangkan perekonomian wilayah kecamatan dan perdesaan
berdasarkan potensi SDA dan SDM dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan

 Mengembangkan zona perdagangan dan industri kerakyatan yang berbasis
lokal dengan kemitraan dan kerjasama antar wilayah

 Meningkatkan pelayanan masyarakat yang transparan, efektif, efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan

Pembangunan OKI 2004-2009

Sasaran Pembangunan

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

2. Meningkatnya aksesibilitas

3. Terbangunnya daerah rawa

4. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik

5. Berkembangnya industri pariwisata daerah

6. Mantapnya ketahanan pangan

7. Berkembangnya kawasan sentra produksi, industri, dan perdagangan

8. Terkelolanya lingkungan hidup

Memperhatikan

Prioritas Pembangunan Nasional (yang diselaraskan dengan MDGs)

1. Pengurangan kemiskinan

2. Pengurangan pengangguran

3. Peningkatan pendidikan

4. Peningkatan kesehatan

5. Peningkatan pembangunan infrastruktur

6. Peningkatan pelayanan publik

7. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi
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Milenium Development Goals

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Menurunkan angka kematian anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

Agenda Pembangunan Propinsi

1. Mewujudkan Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional

2. Mewujudkan Sumsel sebagai Lumbung Pangan

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

4. Mewujudkan Sumsel Bersatu Teguh

PETA STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN OKI

KAWASAN KAYUAGUNG:
 Kawasan Wisata Danau

Tlk Gelam
 Kasiba – Lisiba
 Penataan Kota
 Jalan Lingkar

 Balai Latihn Kerja
 Industri Rumah Tangga

Kerupuk Keramik Gerabah
 Penataan Lingkungan dan

Permukiman

KAWASAN PAMPANGAN :
• Pengembangan Ternak Kerbau dan Sapi

• Kanalisasi dan reservoir
• Industri Rumah Tangga Tikar Purun, Ikan Asin,

Susu Puan, Kerupuk Kemplang
• Jalan Kayuagung – Palembang (via Jakabaring)
• Pencadangan dan Penyiapan Lahan Kawasan

Transmigrasi
KAWASAN TULUNG
SELAPAN - CENGAL:
• Perikanan Laut dan
Budidaya Air Tawar

• Pengembangan PPI
Sungai Lumpur

• Pengerukan Sungai
Lumpur

• Jalan Tlg. Selapan-
Simpang Tiga

• Pengembangan
Kerjasama Antar

Daerah dan Kemitraan
TIR – Trans

• Pembinaan dan
Pengemb. Masy. Serta

Kawasan Trans
• Kerjasama Antar

Daerah dan Kemitraan
TIR-Trans

KAWASAN GAJAH MATI :
 Pelabuhan Mesuji

• Pembangunan Jalan
Sepucuk – Wahyu Mandira

• Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat
dan Kawasan Transmigrasi
• Peningkatan Kerjasama

Antar Daerah

KAWASAN
TUGUMULYO:
 Pertanian (dalam

arti luas)
• Penataan Kota

Tugumulyo
• Industri Rumah
Tangga Keramik

Gerabah
• Peningkatan

aksesibilitas dan
infrastruktur

kawasan
transmigrasi

KAWASAN AIR SUGIHAN:
 Perkebunan, Peternakan, Pertanian Tanaman

Pangan
 Industri Rumah Tangga Minyak Kelapa Murni

 Jalan Riding-Air Sugihan
 Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Transmigrasi
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Fokus 2004-2009

 Tahun 2004 ; Transisi

 Tahun 2006 : Perkuatan Otonomi Desa

 Tahun 2008 : Pembangunan Agribisnis

 Tahun 2005 : Pengembangan Infrastruktur dan SDM

 Tahun 2007 : Industri Kecil dan Rumah Tangga Berbasis Pertanian

 Tahun 2009 : MANDIRI DAN SEJAHTERA

Strategi Anggran Tahun 2007

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan keterisolasian wilayah.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

3. Peningkatan perekonomian daerah.

Kebijakan Kabupaten OKI untuk Percepatan Otonomi Desa

1. Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2007.

2. Rekrutment Sarjana Pendamping.

3. Melaksanakan Fasilitasi Perencanaan APB-Desa TA. 2007.

4. Mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2007.

Kebijakan Kabupaten OKI untuk Percepatan Otonomi Desa

1. Alokasi Dana Desa (ADD).

• Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2007 sebesar 34,8 M untuk 290 Desa.

• Setiap Desa rata-rata mendapat + 120 juta.

2. Rekrutmen Sarjana Pendamping.

• Bekerjasama dengan KNPI Kabupaten OKI.

• Sarjana yang direkrut sebanyak 72 orang dari 432 pelamar.

• Fungsi Sarjana Pendamping untuk membantu perangkat desa dalam
penyusunan, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan APB-
Desa TA. 2007.

3. Fasilitasi Perencanaan APB-Desa TA. 2007.

 Bekerjasama dengan Bandiklat dan Ditjen PMD Depdagri.

 Dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s/d 25 Mei 2007.

 Peserta fasilitasi terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Kaur
Pembangunan berjumlah 870 orang.

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa.

• Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati OKI Nomor 05/2007
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

• Dana ADD digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat.
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Operasional Pemerintahan Desa

ADD untuk operasional desa digunakan untuk :

- Belanja Pegawai/personalia antara lain :

Tunjangan BPD :

Ketua (1 orang) Rp. 150.000,- perbulan.

Wakil Ketua (2 orang) Rp. 100.000,- perbulan

Sekretaris (1 orang) Rp. 75.000,- perbulan

Anggota Rp. 75.000,- per orang/bulan

Tunjangan Lembaga Adat

Ketua (1 orang) Rp. 100.000,- perbulan

Sekretaris (1 orang) Rp. 75.000,- perbulan

Anggota Rp. 50.000,- perorang/bulan

Tunjangan RT/RW Desa

Tunjangan RT Rp. 50.000,- perorang/bulan

Tunjangan RW Rp. 75.000,- perorang/bulan

- Belanja Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Saranan
Pemerintahan Desa.

Pemberdayaan masyarakat

a. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan,
pendidikan, perekonomian dan pemerintahan sesuai dengan sasaran
pelaksanaan ADD.

b. Penguatan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti PKK,
LPM-LKMD, Karang Taruna dan lain-lain.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA MELALUI CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Tujuan Program

 Tujuan Umum

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kesempatan kerja
dilingkungan perusahaan melalui CSR

 Tujuan Khusus

 Meningkatnya kapasitas perusahaan dalam proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan serta pemeliharaan pembangunan desa.

 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses produksi perusahaaan
pembangunan desa.

 Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, pemerintah
desa melalui CSR dalam menanggulangi kemiskinan.

Sasaran

 Masyarakat desa-desa disekitar lokasi perusahaan.

 Kerjasama aparat pemerintahan desa & perusahaan.

Komponen Program

 Corporate Social Responsibilty – (Dana).

 Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa (dukungan).

 Pengembangan masyarakat (program konkrit).

Program Pro Poor Non APBD Desa

 Sustainable Aquaculture for Food Security and Poverty Reduction (1000 kk).

 PBB Gratis bagi Masyarakat Miskin.

 Asuransi Kematian Bagi Masyarakat Miskin.

 Padat Karya Pembangunan Jalan Desa.

 Pembukaan Lahan Terlantar 1200 ha.

 Pembangunan Akses Jalan Poros Desa.

 Desa Mandiri Pangan – Desa Miskin.

 Alokasi Anggaran Pendidikan 20% dari APBD.
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Good Governance

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Kewajiban Perusahaan Pasal 15 UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

1. Menerapkan prinsif tata kelola perusahaan yang baik;

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman modal; dan

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Tanggung-Jawab Perusahaan Pasal 16 UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

• Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam
modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan
usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

• Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli,
dan lain-lain yang merugikan negara;

• Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

• Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan
pekerja; dan

• Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

• Perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan
wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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III.2.2. Pemakalah 2 (Dua)

Pemakalah : Ir. Sambusir (FPD-PR PT. Sinarmas Forestry Division)

Judul : Kebijakan Perusahaan dan Implementasi CSR dalam Rangka
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Moderator : Dedi Permana, S.Si.

Visi

“To be a world class Forestry Company, practicing sustainable forest management,

which is socially compatible, economically viable, and environmentally acceptable”

(Menjadi sebuah perusahaan kehutanan berkelas dunia yang mempraktekkan

pengelolaan hutan secara lestari dengan mengembangkan hubungan sosial yang

harmonis layak secara ekonomis dan ramah lingkungan).

Misi CSR

Memanfaatkan sumber daya secara produktif dan efisien dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan/ kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan

(stakeholder) dan biaya yang dikeluarkan merupakan social investment bukan social

cost sehingga kehadiran perusahaan mendapat pengakuan (Social License).

Tujuan

 Mewujudkan kualitas hidup yang baik bagi karyawan dan keluarganya

 Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat
sekitar

 Berkontribusi secara positif dalam pembangunan kapasitas individu masyarakat
dan mengentaskan kemiskinan

 Menjadi mitra Pemerintah dan LSM dalam pembangunan masyarakat lokal

 Menjaga keseimbangan dan memperbaiki kualitas lingkungan disekitar
perusahaan

Dasar Pijakan

 Legal (mandatory):

 Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL); (SK No. 177/Kpts-II/2003
tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari pada Hutan
Tanaman)

 Kesukarelaan (voluntary):

 Sustainability Report

 SFM Certification

 ISO 26000
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Strategi

 Membangun komitmen manajemen dalam implementasi Misi dan Tujuan CSR

 Menjadikan CSR sebagai bagian integral dalam operasional perusahaan

 Membangun organisasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan
kompeten dalam mendukung implementasi CSR

 Menyusun program yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat (studi
diagnostik), melakukan Monitoring dan Evaluasi dan melaporkan sesuai
dengan standar Sustainability Reporting.

 Menyesuaikan program dengan kriteria dan indikator PHTL serta aspek & pilar
ISO 26000 mengenai CSR

Karyawan

Mewujudkan Kualitas Hidup Yang Baik Bagi Karyawan Dan Keluarganya

1. Scope of Concerned

1. Gaji, THR

2. Jamsostek

3. Bonus/Premi

4. Jaminan Kesehatan

5. Pensiun

6. Tunjangan

7. Asuransi jiwa (diluar JK Jamsostek)

8. Fasilitas Pokok:

a. Tempat Tinggal :
- Mess
- Perumahan

b. Air bersih (menurut standar mutu air bersih)

c. Listrik : 24 jam sehari, 7 hari seminggu (Kulkas & referigerator)

d. Transport

e. Komunikasi dan Informasi

9. Fasilitas Sosial:

a. Sarana Olah raga

b. Sarana Rekreasi dan hiburan

c. Community Center (Club House)

d. Sarana Ibadah

e. Sarana Pendidikan

f. Sarana komersial (penyediaan barang dan jasa)

10. Kegiatan Sosial dan Kegamaan

a. Kunjungan orang sakit, melahirkan dsb

b. Ucapan selamat dan hadiah: Ultah, Perkawinan dsb.

c. Pemberian hadiah

d. Uang duka/bantuan musibah

e. Kegiatan Sosial (Hari besar nasional, oranganisasi istri
karyawan, malam keakraban)

f. Kegiatan keagamaan (perayaan hari besar keagamaan)

g. Kegiatan Olah Raga (pertandingan persahabatan antar bagian)
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Lingkungan

Memperbaiki dan Menjaga Keseimbangan Kualitas Lingkungan.

Kondisi Lahan Rawa :

- Pada musim hujan tergenang air

- Pada musim kemarau kering dan mudah terbakar

Kondisi awal lokasi perusahaan

Setelah 1,5 tahun
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Perubahan Signifikan

Memberdayakan Masyarakat Peluang Kontribusi Hutan Tanaman Kepada
Masyarakat

Memberdayakan Masyarakat

Transportasi

Logistik

HTR

Program
CD

Pemb. Infrastruktur

Pembibitan

Pembukaan lahan

Penanaman

Pemeliharaan

PELUANG KONTRIBUSI HUTAN TANAMAN KEPADA MASYARAKATPELUANG KONTRIBUSI HUTAN TANAMAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan
Pokok

H T I



53

Kegiatan Pokok HTI

- Kondisi Awal

- Pembibitan

- Penanaman

- Umur 5 tahun

Transport Dukung Operasional

Keperluan transportasi untuk tiap Distrik (Perusahaan & Kontraktor) tiap bulan:

• 4 – 6 unit speed Rental harga @ Rp. 1.800.000 x 6 = Rp. 10.800.000,-

• 20-30 unit ketek Rental harga @ Rp. 1.000.000 x 30 = Rp. 30.000.000,-

Total = Rp. 40.800.000,-/bulan

Rental speed atau ketek diutamakan milik masyarakat sekitar dengan jumlah distrik
yang sudah beroperasi 12 distrik. (12 x Rp 40.800.000,- = Rp 489.600.000,-)

Supply Logistik

Kebutuhan rata-rata logistik untuk tiap distrik (12 Distrik yang sudah beroperasi) :

- Perusahaan : Rp. 10 – 15 juta/bulan = 12 x Rp 15.000.000,-

= Rp 180.000.000,-

- Kontraktor : Rp. 15 – 20 juta/bulan = 20 x Rp 20.000.000,-

= Rp 400.000.000,-

Program CD

 Bantuan saprodi dan bibit jeruk.

 Penyiapan lahan.

 Padi siap panen.

 Tanaman palawija.

 Panen jeruk.

• Produksi jeruk: 200 batang = 4 – 5 ton per tahun.

• Perusahaan telah memberikan bantuan bibit 2.700 batang namun belum
semuanya berbuah. Target akan menjadi sentra produksi jeruk.

• Pasar : pabrik minuman di Bangka.

Study Banding Antar Desa

 Pendidikan dan bantuan bea siswa.

 Pendirian CD Acasia 3 unit 6 lokal di Teluk Pulai, Sungai Riding dan Sungai
Batang total siswa 180 siswa.

 Pemberian beasiswa kepada murid berprestasi.

 Rehab fisik sekolah.

 Rekrut guru honor SD dan guru ngaji.
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Kesehatan

Kalender tahunan

 Kegiatan Sunatan Masal setiap libur anak sekolah dengan peserta sebanyak
25-31 orang

 Pengobatan gratis

 Melaksanakan kegiatan PIN dan Imunisasi bagi anak karyawan, tenaga
borongan dan anak-anak masyarakat desa (400 anak)

Lingkungan

 Tahun 2005 Penanaman bibit Acasia crassicarpa dan Eucalyptus 1000 Batang
di lingkungan PONPES Tulung Selapan.

 Tahun 2006 Mendukung Program Indonesia Menanam yang dicanangkan oleh
Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perusahaan memberikan
bantuan bibit Acasia crassicarpa kepada 5 (lima) kecamatan sebanyak 5.000
batang,

 Tahun 2007 perusahaan membagikan 30.000 bibit dalam program sosialisasi
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Kepemudaan

 Telah menjadi kalender tahunan dalam rangka HUT RI pada setiap kecamatan
memperebutkan Trophi bergilir SBA Cup, BMH Cup dan BAP Cup dalam lima
kecamatan yang terdiri dari 110 Desa. Untuk cabang olah raga volly ball, sepak
bola, dayung dan bulu tangkis serta Lomba Rebana untuk bidang kesenian.
Akan ditingkatkan pada tingkat Kabupaten. Memperebutkan Trophi Sinarmas
Forestry cup.

 Mengadakan seminar kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Palembang, KNPI
Kabupaten OKI dan Konsorsium LSM

Potensi Ekonomi Masyarakat yang Belum Dikelola

 Home Industry

Komoditi Desa Simpang Tiga Sakti

 Produksi kerupuk dan kemplang Desa Simpang Tiga Sakti bahan dasarnya
ikan lele, sapil, sepat, gabus atau toman

 Ikan sepat mata merah diasinkan menjadi primadona produk Desa
Simpang Tiga Sakti

 Ikan sapil menjadi ciri khas Desa Buntuan

 Perikananan

 Budidaya ikan toman

 Ikan betutu merupakan ikan yang sudah hampir punah dan memiliki nilai
ekonomis dan cita rasa yang sangat tinggi perlu program budidaya
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Hutan Rakyat

Potensi lahan untuk HTR di Kecamatan Sugihan

Tanah kas desa @ 60 ha x 18 desa …………………… = 1.080 ha

Tanah masyarakat bersertifikat………………………….. = 17.000 ha

Tanah ristan/cadangan bersertifikat @192 ha x 18… = 3.456 ha

Tanah ristan/cadangan belum bersertifikat ……….. = 1.410 ha

T o t a l …………………………………………. = 22.946 ha

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan :

1. Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjalankan CSR sesuai dengan visi

dan misi perusahaan.

2. Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

3. Diharapkan perusahaan maju masyarakat sejahtera.

Saran

1. Untuk menjalankan CSR yang berhasil perlu ada kerjasama semua pihak

(pemerintah, perusahaan, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi).

2. Perlu ada lembaga/forum yang menjembatani antara pihak yang terkait dalam

menjalankan CSR.
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III.2.3. Pemakalah 3 (Tiga)

Pemakalah : Syamsir Syahbana

Judul : Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS)
Business Plan 2006 - 2009

Moderator : Dedi Permana, S.Si.

Lokasi : Sumatera Selatan, Indonesia

V i s i : Menggalang kerjasama antara semua perusahaan perkebunan di
propinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan usaha perkebunan ke
arah kemajuan dalam rangka pembangunan ekonomi dan kemakmuran
Negara.

M i s i : Layanan pelanggan, profesionalisme, kerjasama, efisiensi biaya.

Tujuan

1. Mempererat hubungan antar anggota dan mempertinggi disiplin, dalam rangka
memperjuangkan kepentingan bersama untuk pengembangan perkebunan di
Sumatera Selatan.

2. Mengembangkan usaha dalam bidang pengelolaan produksi, penelitian,
penyuluhan, konsultasi dan diskusi serta segala usaha yang meningkatkan
produktifitas dan efisiensi.

3. Membantu pemerintah sebagai mitra kerjasama dalam hal memberikan saran-
saran dalam merencanakan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam sektor
perkebunan.

4. Meningkatkan pengetahuan anggota yang berhubungan dengan sistem
manajemen perkebunan.

5. Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi profesional lain (APINDO, KADIN, SP,
GAPKI, dan lain-lain).

6. Menjadikan organisasi sebagai pusat informasi bagi anggota, instansi pemerintah
dan pihak lain.

7. Memperkenalkan/mempromosikan organisasi di kalangan dunia bisnis, pemerintah
dan LSM.

Uraian Bisnis

Menjadikan organisasi profesional, diakui dan dibutuhkan dikalangan dunia bisnis,
pemerintah dan LSM serta asosiasi profesional lainnya. Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan anggota dalam bidang peraturan teknis dan manajemen perkebunan
maupun peraturan lainnya.

Posisi Kompetitif

Lemahnya penegakan hukum dan pengamanan, masalah sosial kemasyarakatan,
peraturan yang selalu berubah (Perda/Pemda), birokrasi perizinan, maupun rate of
interest (Bank).
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Pelanggan
Perusahaan Perkebunan, Pemerintah, LSM, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesional lain.

Kompensasi dan Tunjangan : Survei penggajian dan tunjangan di sektor
perkebunan

Serikat Pekerja : Kerjasama dengan Serikat Pekerja

untuk mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis

Pelatihan dan Pengembangan SDM : Membuat kalender pelatihan untuk periode
2006 – 2009

Penegakan Hukum & Pengamanan : Kerjasama dengan pihak Kepolisian–
membuat MoU

Pusat Informasi : Menjadikan organisasi sbg pusat informasi
perkebunan

Tingkat Pengawasan Organisasi/ Bisnis

2006 2007 2008 2009

Pemerintah Medium Medium Medium Medium

Keamanan High High High High

Serikat Pekerja High High High High

LSM Medium Medium Medium Medium

Asosiasi Profesional Lain Medium Medium Medium Medium

Faktor-faktor Dominan

2006 2007 2008 2009

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) / UMP High High High High

Peraturan Pemerintah (Perda) High High High High

Sistem Teknologi Informasi High High Medium Medium

Sumber Daya Manusia High High Medium Medium

Aspek-aspek Kunci

Etika : Kode Etik Organisasi (AD/ART)

SDM : Sekretaris Eksekutif – Handal dan Berpengalaman

Teknologi : Sistem Informasi yang Efektif

Pemerintahan : Perizinan dan Birokrasi

Matriks Performa

2006 2007 2008 2009

Jumlah Anggota 50% 60% 70% 80%

Iuran Anggota 100% 100% 100% 100%

Pemecahan Masalah 100% 100% 100% 100%

Jumlah Anggota yang Keluar 0% 0% 0% 0%
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Aspek-aspek Kunci untuk Program 2006 – 2009 :

1. Mempersiapkan kantor organisasi.

2. Mengadakan Annual Meeting Perkebunan se-Sumatera Selatan.

3. Memperkenalkan organisasi ke instansi terkait dan masyarakat perkebunan.

4. Merekrut kembali Sekretaris Eksekutif.

5. Laporan keuangan per kwartal.

6. Pengembangan struktur organisasi (pembentukan Departemen/Divisi).

7. Survei tentang sistem penggajian dan tunjangan.

8. Membuat sistem informasi yang efektif dan terpadu.

9. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah, LSM, Serikat pekerja dan
organisasi lainnya.

10. Membuat Kalender Pelatihan, seminar bidang perkebunan dan manajemen.

11. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui kerjasama dengan pihak
Pemda dan pihak terkait lainnya.

Taktik dan Strategi

Keuangan Efisiensi biaya operasional dan maksimalisasi
kerjasama dengan mitra perkebunan

Operasional Mempercepat proses rekrutmen Sekretaris Eksekutif

Manajemen Proyek Survei gaji dan tunjangan, PKB Perkebunan,
Membangun Plantation Information System yang terpadu

Sumber Daya Manusia Training Needs Analysis untuk Kalender Pelatihan
Tahunan

Eksternal Mempromosikan kegiatan organisasi melalui media cetak
& elektronik, pertemuan, selebaran, seminar, dan lain-
lain.

PROGRAM KERJA GPPSS TAHUN 2007
AGENDA SEMINAR/DISKUSI/WORKSHOP/MEETING TH. 2007 GABUNGAN

PERUSAHAAN PERKEBUNAN SUMATERA SELATAN (GPPSS) TAHUN 2007

NO. BULAN
ESTIMASI
WAKTU

PROGRAM
KEGIATAN / ACARA

1. Februari Minggu ke-4 Workshop

2. April Minggu ke-4 Seminar

3. Juni Minggu ke-3 Annual Meeting dan Expo

4. Agustus Minggu ke-2 Pameran dan Sports Event

5. Oktober Minggu ke-3 Seminar

6. Desember Minggu ke-3 Diskusi Akhir Tahun
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III.3. SEMINAR PANEL III; Implementasi/Pengalaman Teknis

III.3.1. Pemakalah 1 (Satu)

Pemakalah : Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
(P3EM), Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Judul :
Pelibatan Multi-Pihak Dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, Sebuah Pengalaman Dalam Penerapan Model Multi-
Stakholder dalam Corporate Social Responsibility (CSR) di
Kabupaten Musi Banyuasin

Moderator : Erwin Ronel, S.Ag.

APA CSR ?

CSR : Corporate Social Responsibility

Merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan
berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas
hidup dari karyawan dan keluarganya, kelompok masyarakat lokal dan masyarakat
secara lebih luas.

Poin Penting:

- Perhatian pada hal di luar perolehan profit

- Etika Bisnis

Mengapa CSR ?

Perusahaan yang berlandaskan pada Profit Motive dan Kepentingan Pemilik Modal,
selayaknyalah juga mengedepankan tanggung jawab sosial perusahaan, mengingat
“Laba” yang diperoleh Perusahaan juga didapatkan dari upaya :

1) Manajer dan Karyawan,

2) Pengorbanan Masyarakat sekitar (dampak lingkungan dan penggunaan sumber
daya alam masyarakat),

3) Pemerintah.

Mengapa Multi-Stakeholder ?

Istilah stakeholders muncul 1963 di Stanford Research Institute, yang dapat
didefiniskan sebagai “Pihak yang berkepentingan; pihak-pihak yang dipengaruhi
(terkena dampak) kegiatan bisnis dan pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis”.

Sehingga, disini pendekatan ‘stakeholders’ merupakan perspektif baru dalam
menelaah tujuan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi semua stakeholdersnya.
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Hambatan dalam Pelibatan Multi-Pihak

PERUSAHAAN MASYARAKAT PEMDA

Perusahaan Banyaknya usulan
masyarakat yang ditolak
dan tidak jelas alasan
penolakannya. Dan
operasional perusahaan
berdampak negatif pada
kegiatan ekonomi
masyarakat

Tidak terkoordinasinya
program CSR dari
perusahaan.

Program CSR hanya
terfokus pada wilayah
sekitar perusahaan

Masyarakat Banyaknya usulan
program dari
masyarakat yang tidak
terarah, tidak mandiri,
dan mencerminkan
kepentingan
sekelompok masyarakat
saja

Mental masyarakat
yang belum mandiri
menyebabkan banyak
program
pembangunan yang
tidak jalan.

PEMDA Banyaknya oknum-
oknum Pemda yang
memanfaatkan dana
CSR untuk kepentingan
pribadi

Program Pemda belum
aspiratif dengan
keinginan masyarakat.

Apa Penyebabnya ?

1. Program pengembangan masyarakat yang sudah atau pernah dilakukan
banyak menimbulkan keadaan tidak berkelanjutan, tidak terarah, dan tidak
berdasarkan kebutuhan serta potensi masyarakat

2. Belum adanya arena komunikasi antara Perusahaan dan Stakeholder lainnya
(Pemerintah dan Masyarakat), sebagai akibatnya menimbulkan persoalan mis-
komunikasi dan mis-koordinasi dalam program-program CSR.

3. Program yang dikembangkan belum menghasilkan suatu masyarakat yang
berdaya, untuk mampu mengatasi persoalan mereka sendiri

Sumberdaya masing-masing stakeholder

BISNIS PEMERINTAH MASYARAKAT

Akses kepada permodalan
(Bank,etc)

Kebijakan Publik Modal Sosial

Pengetahuan teknis Penegakan peraturan - Modal / asset

- ke- sukarelawan-an

Jejaring komersil Pendapatan negara Kepemimpinan

Keterampilan manajemen Legalitas Nilai-nilai
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Apa yang harus dibuat??

1. Membangun Mekanisme dan implementasi CSR yang transparan dan
memenuhi prinsip akuntabilitas.

2. Mengimplementasikan program CSR berkelanjutan yang mampu
mengakomodir kebutuhan semua stakeholder.

Inisiasi Awal Model Multi-Stakeholder Engagement dalam CSR di Kab. Muba

Bagaimana Caranya ?

Langkah I

KEGIATAN METODE HASIL KELUARAN

Identifikasi
Stakeholder dan
Permasalahan dari
masing-masing
stakeholder dalam
CSR

- Diskusi dengan
Bupati dan Pihak
Pemda

- Diskusi dengan
pihak PT. Medco
E&P

- FGD-Tujuh Desa

- Stakeholder
Mapping

- Conflict Mapping

- Identifikasi
lembaga terkait
CSR (di Pemda
dan di PT.Medco)

- Identifikasi tokoh-
tokoh stakeholder
terkait yg dapat
diajak
bekerjasama.

- Terbentuknya
Forum Desa dan
Forum Warga
yang diharapkan
akan menjadi
“agent of change”

PPrrooggrraamm PPeenneerraappaann
MMooddeell CCoorrppoorraattee SSoocciiaall RReessppoonnssiibbiilliittyy ((CCSSRR)) MMeellaalluuii PPeennddeekkaattaann

MMuullttii--SSttaakkeehhoollddeerr ddii KKaabbuuppaatteenn MMuussii BBaannyyuuaassiinn
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Langkah II

KEGIATAN METODE HASIL KELUARAN

Memberikan
Pemahaman kepada
semua stakeholder
akan pentingnya
peran Multi-
Stakeholder dalam
Penerapan CSR
untuk Pembangunan
Berkelanjutan

Workshop Model CSR
untuk Pembangunan
Berkelanjutan

Pemahaman
mengenai konsep
CSR serta peran
masing-masing
stakeholder dalam
CSR

- Masyarakat
memahami
proporsi CSR
dalam konstelasi
pembangunan
daerah.

- Aparat Pemda
mengerti akan
batasan-batasan
dalam program
CSR.

- Perusahaan,
terutama Medco,
berkomitmen
untuk mendukung
program

Langkah III

KEGIATAN METODE HASIL KELUARAN

Capacity Building
pada Masyarakat
untuk dapat mandiri
dan membuat
program-program
CSR unggulan

- Pendampingan
pertemuan berkala
terhadap forum
desa.

- Pelatihan teknis
untuk peningkatan
kapasitas
masyarakat.

- Scoring usulan
program.

- Pelatihan
Pembuatan
Proposal

Teridentifikasinya
program-program
CSR unggulan yang
mencerminkan
pembangunan
berkelanjutan

- Masyarakat
memahami potensi
dan masalah desa.

- Dokumen renstra
desa yang
dijadikan panduan
untuk
pembangunan
desa.

- Proposal usulan
program desa,
yang didukung
oleh PT. Medco
E&P.
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Langkah IV

KEGIATAN METODE HASIL KELUARAN

Membangun
komitmen masing-
masing stakeholder,
dan membangun
koordinasi antar
stakeholder dalam
pelaksanaan CSR

- Rapat Koordinasi
Multi-Stakeholder

- FGD-Penyusunan
SOP/ Buku
Panduan.

- Lokakarya-
sosialisasi SOP.

- Penandatanganan
MoU

- Komitmen masing-
masing stakeholder
untuk
melaksanakan CSR
bagi pembangunan
berkelanjutan.

- Terbangunnya
arena komunikasi
dan koordinasi antar
stakeholder dalam
pelaksanaan CSR

- Draft SOP, yang
akan dilegalkan
dengan SKB
antara Bupati dan
GM Medco.

- Naskah MoU yang
sudah
ditandatangani.

- Agenda
pertemuan berkala
dan Rakor CSR
antar stakeholder
(masyarakat,
perusahaan, dan
pemda).

- Akan dibentuknya
komite CSR yg
berangotakan para
stakeholder

Langkah V

KEGIATAN METODE HASIL KELUARAN

Sosialisasi dan
publikasi hasil dan
proses dari program.

- Sosialisasi media
massa (talkshow-
multistakeholder
mengenai
pelaksanaan
program).

- Dokumentasi
proses penerapan
model CSR, dan
mempublikasikan
dalam 2 buku.

- Tersosialisasinya
program.

- Adanya dokumen
buku yang dapat
menjadi panduan
atau referensi untuk
pelaksanaan
program sejenis.

- Acara talk-show di
TVRI Sumsel, dan
talk-show di dua
Radio

- Penerbitan 2 buku
“handbook” dan
“best-practices”
sebagai acuan
atau pedoman
dalam
menerapkan
Model CSR ini
sehingga dapat
direplikasi di
tempat lain.
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Manfaat Bagi Perusahaan

• Menjamin keberlanjutan usaha:

– ketersediaan bahan baku
– kepuasaan karyawan,
– produktivitas tinggi
– kontrol resiko
– mencegah konflik
– tahu keinginan masyarakat
– identifikasi peluang pasar
– dukungan masyarakat.

• Meningkatkan reputasi

• Pembangunan berkelanjutan

Manfaat Bagi Pemerintah

• Pemerintah:

– Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Badan Perencana Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten, manfaat yang dirasakan dari

munculnya Multi-Stakeholder Engagement dalam penerapan CSR ini

adalah :

• Pertama, partisipasi akan mendukung keberhasilan dari
pelaksanaan kebijakan yang dibuat.

• Kedua, memperoleh legitimasi dari masyarakat. Untuk itu,
kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah sangat
diperlukan.

Manfaat bagi Masyarakat

• Bagi Masyarakat:

– Bagi Masyarakat, pelibatan mereka dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan daerah akan membangkitkan semangat
kebersamaan dan rasa memiliki, yang pada akhirnya bisa mendukung
pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah.

– Sebagai edukasi bagi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pembangunan Berkelanjutan.
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III.3.1. Pemakalah 2 (Dua)

Pemakalah : Masrun Zawawi (Sekretaris Jenderal Konsorsium PSDAB-SS)

Judul : Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Moderator : Erwin Ronel, S.Ag.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) menjadi isu sentral dalam

pembangunan saat ini. Kondisi ini diawali dari perubahan paradigma pembangunan

yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pengalaman

membuktikan bahwa paradigma pembangunan yang hanya bertumpu pada

pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan kemiskinan masyarakat, oleh karena itu

muncul paradigma pembangunan yang lain, yaitu paradigma pembangunan

berkelanjutun, dimana paradigma ini berupaya untuk mensinergikan kebutuhan akan

keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi kemiskinan

dengan startegi pendekatan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kegiatan

pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk tujuan membangun dan meningkatkan

peran serta, kesadaran dan tarap hidup. Secara umum peran serta masyarakat dapat

diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat

dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan

program hingga monitoring dan evaluasi, dilakukan atas kesadaran masyarakat itu

sendiri dalam membangun tarap hidupnya.

Perberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap

kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui

pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan

mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dengan demikian

Pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan

masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan

memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Pada tahap Implementasi dilapangan pemberdayaan masyarakat memerlukan sebuah

“Pendampingan”, yaitu kegiatan memfasilitasi proses pembelajaran secara nonformal

untuk mencapai keberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pemdampingan inilah

biasanya banyak melibatkan LSM atau ORNOP.
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Potensi yang dimiliki oleh LSM

secara umum potensi yang dimiliki oleh LSM adalah :

 Berbentuk organisasi

 Mempunyai waktu yang cukup dalam bekerja dilapangan;

 Biasaya mempunyai kemampuan dalam hal sistem dan substansi kegiatan
(mempunyai fokus kegiatan);

 Mempunyai keterampilan dalam menjalankan kegiatan (umumnya sering
mengikuti dan melakukan pelatihan);

 Biasa berada diantara masyarakat (fungsi pendampingan);

 Mempunyai sikap responsif terhadap isu yang berkembang;

 Negara (pemerintah) semakin memberikan ruang terhadap keberadaannya;

 Sebagian besar masyarakat, negara dan lembaga donor masih menaruh
kepercayaan.

Peran LSM

Dengan potensi yang dimiliki, maka Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM)

mempunyai peran yang krusia dalam pengembangan masyarakat. Gerakan LSM

bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya serta

meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Memang berbagai pola (style) mewarnai keberadaan LSM, ada yang menutup pintu

untuk bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan karena mereka menganggap

pemerintah dan perusahaan perusak lingkungan, ada yang bersedia bekerja sama

dengan badan pemerintah dan atau perusahaan yang berkelakuan pro-lingkungan.

Tapi menurut hemat kami keberadaan LSM harus dapat melakukan peran mediasi,

tidak hanya berperan mengkritisi pemerintah, melainkan juga bersedia duduk bersama

dengan pemerintah dan perusahaan untuk mencari solusi yang menguntungkan

semua pihak. Dengan kerja sama bukanlah berarti LSM menutup pintu untuk

melakukan kritik, daya kritis LSM tetap diperlukan dan merupakan masukan penting

bagi koreksi terhadap jalannya pembangunan. Sekarang ini masih banyak LSM yang

terpercaya, masih banyak LSM tergabung dalam forum-forum yang didalamnya

beranggotakan berbagai pihak.

Dalam melakukan kegiatan penyadaran dan peningkatan kapasitas sudah barang

tentu para aktivis LSM tersebut dituntut untuk memahami dengan baik dan benar suatu

persoalan, harus mempunyai kemampuan, keterampilan serta kapasitas terhadap

sistem dan substansi yang menjadi fokus kegiatan, karena dari kegiatan yang

dilakukan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk sikap dan prilaku

masyarakat.

PENDAMPINGAN OLEH LSM

Tujuan pendampingan pada dasarnya mencakup 3 elemen pokok, yaitu tumbuhnya

peran serta, kesadaran dan kemandirian masyarakat.
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Partisipasi merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan

keputusan yang dibimbing oleh cara berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka

dapat melakukan kontrol efektif.

Kesadaran merupakan peningkatan kepedulian masyarakat dalam melakukan

kegiatan atas keinginan sendiri.

Kemandirian merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan, atau

kemampuan untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah hilang

karena adanya ketergantungan, exploitasi, dan sub ordinasi. Kemandirian merupakan

cermin adanya kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang menjadi suatu

kekuatan pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk mengambil keputusan,

bertindak berdasarkan keputusan sendiri,dan memilih arah tindakan yang tidak

terhalang oleh pengaruh luar seperti keinginan orang lain.

Kemandirian dapat dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu kemandirian material,

intelektual, dan pembinaan. Kemandirian Material tidak sama dengan konsep sanggup

mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif

guna memenuhi kebutuhan materi dasar dan cadangan serta mekanisme untuk dapat

bertahan pada waktu krisis. Kemandirian intelektual adalah kemampuan pembentukan

dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka

menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus dari luar kontrol terhadap

pengetahuan itu. Kemandirian pembinaan adalah kemampuan otonom masyarakat

untuk membina diri mereka sendiri, menjalani serta mengelola tindakan kolektif agar

ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka.

FUNGSI PENDAMPING

Pendamping dalam program–program pengembangan masyarakat atau sering pula

disebut ”Community Development (CD) worker” memiliki fungsi yang kompleks, yakni

sebagai edukuator, motivator, fasilitator, dinamisator, mediator, dan konselor. Peran

mana yang perlu lebih ditonjolkan sangat tergantung dari kondisi masyarakat. Namun,

dalam peran yang dilakukan, pendamping harus memposisikan dirinya sejajar atau

setara dengan masyarakat. Beberapa fungsi pendampingan sebagai berikut :

Fungsi Edukator

Inti pendampingan adalah mendidik masyarakat dengan cara yang tidak oteriter,

dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas

masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh

dari dalam. Ketika sedang menjembatani hubungan antar masyarakat dengan instasi

teknis lembaga keuangan, dan mitra usaha, pendamping melatih masyarakat untuk

memanfaatkan potensi layanan pemerintah dan melatih kemampuan masyarakat

dalam menjalin kerja sama.

Fungsi Motivator

Sebagai motivator, pendamping berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan

kepercayaan diri masyarakat. Pendamping memotivasi masyarakat untuk melakukan

aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan, seperti melakukan pengembangan

usaha, pelestarian lingkungan, membangun kelompok dan sebagainya.



68

Fungsi Fasilitator, Dinamisator, dan Inspirator.

Pendamping juga dapat berfungsi sebagai fasilitator. Istilah ”fasilitator” berasal dari

kata ”fasilitasi” yang berarti sarana. Maka ”memfasilitasi” berarti memberikan sarana

agar tercapai tujuan. Serana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan,

seperti memfasilitasi proses agar kegiatan diskusi berjalan lancar. Sedangkan

berfungsi sebagai Dinamisator dan Inspirator, yakni mendorong masyarakat dan

kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fungsi Konselor

Dalam hal- hal tertentu, masyarakat akan berkonsultasi dan meminta bimbingan

pendamping. Misalnya dalam hal mengelola kelompok. Sejauh mana masyarakat

menguasai materinya , pendamping dapat langsung membimbing masyarakat.

Fungsi Mediator

Sebagai mediator, peran pendamping diantaranya adalah menjembatani masyarakat

dan kelompok dengan instansi teknis untuk memperoleh bimbingan teknis atau fasilitas

lainnya, menjembatani dengan lembaga keuangan untuk memperoleh fasilitas

permodalan usaha, menjembatai dengan mitra usaha,serta menjadi perekat hubungan

antara anggota masyarakat sehingga tercipta iklim yang kondusif.

Fungsi Advokasi

Masyarakat dapat saja mengalami sengketa dengan berbagai pihak dalam kaitannya

dengan hal-hal yang masih dalam spectrum pembinaan. Sengketa ini dapat terjadi

antara penduduk dan dapat pula dengan pihak-pihak lain diluar komunitas yang

didampingi seperti dengan mitra usaha atau bahkan dengan instasi pemerintah. Dalam

kondisi tingkat keberdayaan yang masih terbatas, masyarakat sering tidak memiliki

posisi tawar, sehingga sering kalah bila bersengketa dengan pihak yang lebih memiliki

kekuasaan. Tapi sebaliknya juga keinginan dan tuntutan masyarakat sering tidak

realistis. Untuk itu, pemdamping dapat melakukan pembelaan dalam batas-batas

kebenaran dan kewajaran.

KOMPETENSI PENDAMPING

Kompetensi pemdamping sangat mempengaruhi kesuksesan dalam proses

pendampingan kelompok masyarakat. Individu pendamping Kelompok Masyarakat

dipengaruhi faktor fokus dan oriantasi lembaga pendamping. Tentu saja untuk LSM

yang fokus kerjanya dibidang Lingkungan hudup dan Pemberdayaan Masyarakat

harus mempunyai kemampuan terhadap kedua bidang tersebut.

Kompetensi pendamping dapat dilihat dari dua sisi yaitu atitude atau sikap serta

penguasaan ilmu pengetahuan.

1. Sikap pendamping

Seorang pendamping harus mampu menumbuhkan motivasi dan meraih

kepercayaan masyarakat. Untuk itu pendamping harus mempunyai sifat dasar dan

kemampuan sebagai berikut:

 Jujur dan ikhlas
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 Ramah, tapi tegar dan tegas

 Demokratis.

 Rendah Hati

 Mempunyai komitmen kuat pada kemajuan masyarakat

 Mengenali dan menghormati adat istiadat setempat

 Semangat belajar

2. Pengetahuan Keterampilan

Pendamping bukanlah manusia super yang memiliki kemampuan dalam semua

aspek kehidupan. Namun,ia perlu memiliki sebagian pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat.

 Pengetahuan dan keterampilan teknis.

Dalam hal ini pendamping harus memiliki keterampilan untuk mengenali konsep

pembangunan berkerkelanjutan yang mensinergiskan unsur sosial, ekonomi

dan lingkungan.

 Wawasan konseptual dan praktis tentang metode pemberdayaan

masyarakat.

Pendamping diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep

pemberdayaan dan memiliki keterampilan seperti keterampilan psikologi sosial,

keterampilan dalam penumbuhan, pembentukan, pendampingan, pengelolaan,

dan pengembangan kelompok, serta keterampilan animasi (penyadaran dan

penumbuhan motivasi).

Pengalaman Konsorsium Melakukan Kegiatan Bersama Masyarakat

Konsorsium LSM Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjtan Sumatera Selatan

(PSDAB SS) merupakan wadah berhimpunnya berbagai LSM di Sumatera Selatan

yang bergerak pada bidang Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan

Sosial Kemasyarakatan. Sampai dengan saat ini keanggotaanya terdaftar sebanyak 25

lembaga dari Kabupaten OKI, OI, Muba, Banyuasin dan Palembang. Berdiri pada

bulan Mei 2004 melalui perencanaan dan pembahasan yang dilakukan lebih kurang 6

(enam) bulan, didirikan atas dasar komitmen bersama yang didasari oleh kesadaran

untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan komponen kegiatan yang dilakukan oleh

masing-masing lembaga, dan adanya komitmen untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di Sumatera Selatan. Dilihat dari

pendiriannya memang lembaga ini relaitf baru, akan tetapi keberadaan lembaga-

lembaga anggota telah ada sebelumnya.

Dalam perjalanannya kami telah melakukan berbagi kegiatan baik yang diinisiasi oleh

lembaga-lembaga anggota maupun yang diinisiasi secara bersama-sama oleh

konsorsium. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan berbagai pihak baik

Pemerintah, Swasta, Proyek International dan Lembaga Donor. Kegiatan semakin

intensif setelah menjalin kemitraan bersama South Sumatra Fores Fire Mangement

Project (SSFFMP) dalam menjalankan proyek pengendalian kebakaran hutan dan

lahan di 3 (tiga) kabupaten prioritas, yaitu OKI, Muba dan Banyuasin.
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Kegiatan pokok yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir:

Bidang Lingkungan Hidup

Penyuluhan lingkungan pada masyarakat di 15 desa prioritas proyek SSFFMP;

Fasilitasi pendidikan lingkungan hidup, pendampingan dan School Outreach di 6 desa,

masing-masing : 2 SDN desa di kabupaten OKI, 2 SDN desa di kabupaten Muba dan 2

SDN desa di kabupaten Banyuasin.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 2005 melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dan kelompok

usaha di 15 desa prioritas proyek SSFFMP yang responsif gender.

Bidang Perencanaan Tata Guna Lahan Desa

Studi kesesuaian lahan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan Perdes dan

RPJMD.

Bidang Pengembangan LSM

Selama 4 tahun, secara rutin melakukan pelatihan bagi anggota Konsorsium dan

masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas.

Bidang Kampanye

Menerbitkan buletin Warta Hijau per triwulan.

Kegiatan lain anggota konsorsium

Melakukan kegaitan pendampingan kelompok usaha di wilayah programnya masing-

masing.

INTISARI

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Non Pemerintah (ORNOP),
merupakan komponen penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan peran kritis masyarakat dalam berkontribusi terhadap Pelestarian
lingkungan Hidup.

 Masyarakat memiliki pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungannya, karena
sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berada di lingkungannya. Meskipun
sering belum menyadari dan belum mampu mengidentifikasi permasyalahan
tersebut, tetapi dengan di dampingi oleh Fasilitator, mereka terbukti akan mampu
mengenalinya.

 Masyarakat memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki, meskipun belum
mampu mengidentifikasinya secara eksplisit. Melalui pendampingan, mereka
mampu mengidentifikasi kemampuan tersebut secara jelas dan tepat sesuai
dengan kemampuannya.

 Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisifasi dalam memilih arah
serta melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyakut dirinya dan
lingkungannya. Sebagaimana Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang
bersih dan sehat.
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IV. DISKUSI

IV.1. Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR)

Pertanyaan

1. Ahmad (Camat Pampangan)

Pertanyaan :

Saya lihat kebanyakan program CSR yang ada di Pampangan hanya
memperjuangkan diri sendiri, bagaimana caranya supaya perusahaan bisa
berintegrasi dengan pihak terkait secara aman, termasuk SBA, sehingga kesannya
LSM tidak menjatuhkan perusahaan.

2.Amal Wahyudi (Sampoerna Agro)

Pertanyaan :

Kalau kita hitung dalam bulan ini, hanya berapa investor yang masuk ke Sumatera
Selatan dan hampir semua investor datang dari luar, seperti dari Medan Jakarta
dan lain-lain. Tetapi pada saat mereka datang dengan membawa misi ingin
membangun Sumsel untuk mensejahterakan masyarakat, mereka menjadi jera
karena tidak ada jaminan keamanan dan lemahnya hukum yang berlaku. Yang saya
tanyakan, kedepan jaminan apa yang dapat diberikan pada para investor dan
bagaimana supaya invesor tidak jera masuk Sumsel ?

3. Muhammad Yamin (LPPM Unsri)

Pertanyaan :

a) Apa kegiatan konkrit yang telah dilakukan oleh Sampoerna Foundation di
Kabupaten OKI ?

b) Di LPPM Unsri ada kerjasama dengan YK Mandiri (yayasan pak Harto) untuk
pengentasan buta aksara, dan melakukan pendampingan pada UKM, Bisakah
Sampoerna Foundation memberikan Sharing untuk kegiatan skil life di desa
binaan kami ?

Tanggapan

1.Prof. Amzulian Rivai, PhD

Tanggapan :

Elit lokal yang saya temukan adalah kepala desa yang membuat runyam masalah.
Ada kasus bahwa perusahaan sudah merasa dibantu oleh LSM tetapi masyarakat
tidak merasa dibantu oleh perusahaan dan ada lagi kasus bahwa selama 3 tahun
masyarakat pemilik kebun sawit tidak bisa memanen kebunnya karena dipanen oleh
premen. Melihat hal seperti ini menurut saya program CSR harus segera dibuat
secara terbuka dengan melibatkan LSM, Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan
jadi bukan hanya program dibawah tangan. Untuk menghindari terjadinya konflik,
program CSR yang telah dirumuskan bersama perlu diumumkan di masyarakat

Memang kalau kita amati di Indonesia jaminan keamanan dan hukum sangat rawan.
Di Republik ini jaminan hukum sangat rendah. Hukum di Republik ini terpinggirkan
secara budaya dan anggaran. Yang paling serius di negara ini adalah watak korup.
Dengan korup hukum tidak akan jalan dan yang lainnya juga tidak akan jalan.
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Kuncinya adalah pimpinan harus punya komitmen. Program yang ada harus tepat
sasaran. Jika jaminan keamanan dan aturan hukum dapat dijalankan dengan baik,
kami yakin hal-hal yang ditakutkan di Republik ini tidak akan terjadi.

2. Arif Budimanta

Tanggapan :

Yang saya harapkan adalah ketika dilapangan jangan sampai CSR menjadi bias.
Intinya adalah program CSR harus dimulai dari basis sosial di masyarakat. Jika
yang ada adalah masalah pencemaran, maka masalah lingkungan yang harus
diselsesaikan dahulu. Dan dalam CSR harus ada kaitan antara perusahaan,
pemerintah dan masyarakat, masing-masing harus mempunyai komitmen yang
sama. CSR harus dijalankan oleh orang yang mempunyai komitment dan
kompetensi yang mumpuni.

Saya pernah tanya sama Bapak Yunus (seorang Doktor dari salah satu Universitas
di Banglades) ”bagaimana anda bisa bekerja dengan masyarakat miskin di
Banglades”. Jawab Bapak Yunus. Semua teks yang saya baca tidak bisa dijalankan
di banglades. Yang jelas CSR tidak perlu dijalankan secara seremonial/diiklankan
tetapi perlu dijalankan dengan hal-hal yang kecil.

Supaya investor lebih nyaman untuk menanamkan investasinya di Indonesia, saya
melihat memang kondisi iklim bisnis yang kurang memungkinkan bagi investor.

3. Rizal Algamar

Tanggapan :

Program Sampoerna Foundation hanya fokus pada pendidikan. Apabila desa
binaan LPM Unsri memang fokus pada bidang pendidikan, kita bisa kerjasama.

IV.2. Kebijakan dan Komitmen Penerapan CSR

Pertanyaan :

1. Dendi Satria Buana (FLEGT)

Pertanyaan :

Tadi disebut HTR seperti yang diamanatkan dalam PP bahwa SBA Wood akan
bermitra dengan masyarakat, ketiaka menyusun HTR waktunya mungkin cukup
panjang, berapa lama waktuyang dibutuhkan untuk itu ?.

2. Agus Bandrio (DPRD OKI)

Pertanyaan :

Saya kadang teringat masa lalu sebelum Sinarmas masuk ke OKI, tapi
persoalannya tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Sambusir, semakin tinggi
tingkat status manusia, saya lihat semua pembangunan yang diharapkan oleh
perusahaan adalah fisik, coba dilatarbelakangi apa landasan hukumnya.
Sejauh mana kerja GPPS dan SBA bisa meningkatkan penghasilan daerah ?.
Dan sejauh mana GPPS melihat adanya sengketa tanah yang belum selesai
sampat saat ini ?.
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3. Atmojo Dadas (Dinas kehutanan Kabupaten OKI)

Pertanyaan :

Kehutanan sudah lama mewajibkan perusahan perkebunan untuk menerapkan

CSR, tetapi apa kenyataannya, seperti yang dikemukakan oleh Bapak

Sambusir, HPH gagal dalam melakukan pembinaan masyarakat sekitar hutan,

karena setelah HPH-nya lari pembinaan kepada mayarakat ditinggalkan.

Jaman HPH dulu sebenarnya perusahaan sudah menerapkan CSR namun

sifatnya hanya seremonial dan tidak mengarah pada peningkatan pendapatan.

Seperti : membangun sekolah, sumbangan pembuatan jalan, bantuan alat

olahraga dan sejenisnya. Nah setelah HPH tidak ada disitu masyarakat menjadi

mati. Kedepan program yang akan kita lakukan seyogyanya mengarah pada

peningkatan pendapatan. Kita jangan bicara secara seremonial tetapi

bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya sangat

setuju jika kegiatan yang diberikan berkaitan erat degan peningkatan

pendapatan masyarakat. Dan ini hanya sekedar sharing saja, karena zaman

HPH belum ada pendamping dan sekarang sudah ada pendamping dari LSM,

dan harapan saya LSM bisa menuntun masyarakat agar pendampingan yang

dilakukan mengarah pada peningkatan pendapatan...?.

Tanggapan

1. Ketua BAPPEDA OKI

Tanggapan :

Tidak memberi tanggapan karena sudah keluar dari ruangan (sudah

kepentingan yang mendesak).

2. Ir. Sambusir

Tanggapan :

Menanggapi masalah pola kemitraan, kita berpatokan dengan pola kemitraan
yang sudah diterapkan di Jambi. Akan tetapi pola kemitraan yang diterapkan di
Jambi tidak bisa diterapkan di Sumatera Selatan (OKI) hal ini disebabkan
karena coss yang dibutuhkan terlalu tinggi. Di Jambi biaya transportasi untuk
mengangkut hasil kayu tidak terlalu tinggi karena lokasinya dekat dengan
pabrik sedangkan di OKI lokasinya jauh dari pabrik sehingga membutuhkan
biaya yang cukup tinggi. Pola kemitraan yang diterapkan di OKI masih dalam
bentuk memberikan bantuan bibit dan kita akan menjamin untuk membeli
hasilnya nanti. Sekarang kita masih merumuskan model kemitraan yang
bagaimana yang pas untuk diterapkan di OKI. Tentunya hal ini dikaitkan
dengan tanaman yang ditanam dilahan rakyat dan tanaman yang ditanam di
lahan konsesi.

Menanggapi pertanyaan Bapak Agus, kami datang dengan hamparan lahan
yang kosong dan tidak ada kayunya seperti yang kita lihat pada layar tadi, di
OKI tidak satu batangpun kami dapatkan kayu, hanya kayu tenggelam yang
ada dan itupun diambil oleh masyarakat.

Mengenai izin, dulu terbagi atas beberapa HPH, tahun 1997-2002 terjadi
kebakaran sehingga HPH tidak beroperasi lagi karena kayunya habis terbakar
dan daerah tersebut menjadi lahan yang tidak produktif. Ada kebijakan dari
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Menhut bahwa areal yang tidak produktif bisa dilelang secara terbuka. Waktu
itu ada 11 perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang. Dari 11 perusahaan
ada 4 perusahaan yang menang dan hasil seleksi terakhir hanya 2 perusahaan
yang lolos seleksi termasuk SBA Wood. Disini SBA harus bersaing dengan 1
perusahaan. Sebagai kriteria untuk memenangkan lelang, perusahaan harus
mempunyai modal, kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Karena SBA
pernah berada disitu, didukung dengan pengalaman SBA di Riau dan di Jambi,
akhirnya SBA ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dan izinnya bukan izin
kepemilikan tetapi izin pemanfaatan.

Diharapkan Program CD perusahaan dapat diarahkan untuk meningkatkan
pendapatan masyarkaat dan kami setuju sekali. Karena itu kita ada kelompok-
kelompok dimasyarakat. Kami harapkan program ini ada yang memfasilitasi.
Kami pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 300 juta tapi hasilnya nol. Kami
dari perusahaan tidak bisa melakukan pendampingan, melalui semiloka ini kami
harapkan akan ada kerjasama untuk melaksanakan pendampingan di
masyarakat dan dana yang telah kami siapakan sebesar 5 Milyar bisa
dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan SBA.

3. (GPPS)

Tanggapan :

Saya nyatakan bahwa incame daerah GPPS konsen tentang itu tetapi posisi
kita hanya pada posisi mengkritisi dan memberi masukan. Kami akan
mengkritisi aturan aturan yang ada di OKI, kadang kala ada aturan yang
tumpang tindih antara yang ada dibawah dan yang ada diatas.

Setiap sengketa tanah ada historisnya sendiri-sendiri dan yang akan
menyelesaikan adalah perusahaan yang bersangkutan dan bagaimana supaya
mereka bisa menyelesaikannnya.

IV.3. Implementasi dan Pengalaman Teknis

Pertanyaan

1. Jumain (PT SBA)

Pertanyaan :

Saya belum mengetahui secara pasti apa dasar hukum penerapan CSR bagi
perusahaan dan berapa besar proporsi dana yang harus dikeluarkan
perusahaan untuk CSR (misal berapa persen keuntungan perusahan untuk
program CSR) ?.

2. Atmojo Dadas (Dinas kehutanan Kabupaten OKI)

Pertanyaan :

Bahwa dalam penerapan CSR yang terpenting adalah fasilitatornya. Jika
fasilitatornya salah/keliru dalam memfasilitasi kelompok, maka apa yang akan
terjadi pada kelompok/masyarakat. Untuk itu faktor perencanaan menurut saya
sangat penting untuk diperhatikan. Tadi saya melihat ada beberapa langkah
yang dilakukan tim dari FE Unsri dalam menerapkan CSR di kabupaten Muba
dan saya setuju demikian karena ini bukan merupakan hal yang mudah untuk
dilakukan. Yang saya tanyakan untuk dapat menerapkan langka demi langkah
ini butuh waktu dan dana berapa ?. Saya setuju dengan model seperti ini
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karena kalau dilaksanakan dengan terburu-buru mungkin hasilnya akan sia-sia.
Saya pikir seperti itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh
perusahaan. Kalau selama ini sifatnya hanya seremonial saja seperti
pembangunan masjid, membantu memperbaiki sarana jalan, memberikan alat-
alat olah raga dan lain-lain. Hal ini sangat tidak menyentuh akar
permasalahannya.

3. Eris Akhyar (SSFFMP)

Ada yang menarik mengenai peran berbagai pihak. Multi pihak sangat tepat
diterapkan jika isu yang berkembang pada pihak-pihak terkait sama, tetapi
bagaimana jika isu yang berkembang tidak sama. Bagaimana dengan hal ini ?.

Tanggapan

Tim LP3EM - FE Unsri

Tanggapan :

 Undang-undang atau peraturan yang mengatur CSR dinegara kita
belum ada dan ini bagaikan makan buah simalakama. Jika dibuat UU
atau peraturan maka investor bisa mundur karena banyak biaya yang
harus dikeluarkan. Tetapi jika tidak dilaksanakan maka perusahaan
akan menanggung segala resiko yang akan terjadi. Saya beranggapan
bahwa bisnis harus punya etika.

 Waktu kita menjalankan program CD di Kabupaten Muba hanya 7 bulan,
karena kontrak kita hanya 7 bulan. Dana yang dengan jumlah dana 740
juta.

 Mengenai isu supaya program bisa berjalan terus kita mengutamakan
keberlanjutan. Identifikasi stakeholder haruslah pihak yang netral.
Mengenai perencanaan CSR tidak serta merta perusahaan bisa
memutuskan. Memang kebanyakan berhasil tapi rasa memilikinya tidak
ada. Contoh tambak ikan.

 Di Kalimantan (Kutai Timur) dibuat nota kesepahaman bersama dan
dibawa dalam forum CSR kabupaten.
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V. DISKUSI KELOMPOK

V.1. Persiapan Diskusi Kelompok

I. Pengantar Dan Arahan Diskusi Kelompok

Sebelum diskusi kelompok diberikan pengarahan oleh Bapak Rusdi Zarman Ramon

(NGO Specialist SSFFMP) untuk pelaksanaan diskusi kelompok.

Pada hari ini bapak-bapak akan masuk bengkel untuk membuat csr yang sudah
diseminarkan kemaren bisa direncanakan secara bersama-sama.
Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok dan masing kelolmpok akan merumuskan
berssama bagaimana csr kedepan di kabupaten OKI.
Sebelum masuk kelompok kerja ada beberapa hal yang akan saya kemukakan, dan
ini nanti akan membantu kita dalam keja kelompok, kita nanti akan menggunakan
metode visualisasi.
Dari beberapa narasumber kemaren, bisa kita lihat secara sederhana apa itu csr dan
bagaimana csr itu dibuat, disitu ada:
1. Perusahaan swasta
2. Pemerintah
3. Dan yang paling penting adalah masyarakat

csr perlu dibuat karena ke3 aspek tersebut belum terintegrasi. Kalau sudah
terintegrasi/terpadu, mungkin csr tidak akan diperlukan lagi. Csr masih gencar dan
diisukan secara besar karena ke3 aspek tersebut belum berintegrasi dengan baik
sehingga csr akan berperan. Suapya ke3 ini mencapai titik temu, maka perlu kita
rumuskan melalui csr. Bagaimana kita bisa menyikapi/membangun csr dedepan.
Tentunya harus ada kaitannya dengan kemiskinan, pengelolaan sda dan mempunyai
hubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nanti akan kita uji ada tidak
kaitannya dengan ke3 hal diatas (kemiskinan, pengelolaan sda, pembangunan
berkelanjutan).

LSM

Perusahaan
Swasta

Masyarakat

CSR

- Pembinaan
- Pendampingan
- Motivator
- Fasilitator

Pemerintah

Comdev

Pengelolaan
SDA

Kemiskinan

Pembangunan
berkelanjutan

Model
Sistem

Perencanaan
Terpadu

Siapa melakukan apa,
kapan, dimana

Berapa banyak, seberapa
bagus, jumlah dan sumber

dana
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Yang perlu disepakati dalam kelompok adalah apa tujuan kita kedepan dalam
membangun csr, bagaimana model dan sistem yang akan diterapkan. Untuk
membangun csr kedepan harus ada model dan sistem yang jelas. Dan nanti akan
kita sepakati bersama model dan sistem yang bagaimana yang akan disepakati.
Tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam membuat model dan sistem
tsb yang diperlukan adalah kita bangun secara bersama-sama antara perusahaan,
pemerintah dan masyarakat. Untuk bisa mencapai kesepahaman bersama, perlu
dibuat perencanaan terpadu dengan melibatakan ketiga komponen diatas. Sebagai
hasil perencanaan terpadu, nanti akan keluar siapa melakukan apa kapan dan
dimana, berapa banyak akan dibuat dan seberapa bagus itu dilakukan dan sumber
dananya dari mana. Kerangka inilah yang bisa menjadi lem/perekat supaya csr
kedepan bisa berjalan. Untuk mewujudkan hal ini tentunya harus ada pihak yang
berperan sebagai pendampingan, motivator, vasilitator. Disinilah LSM akan berperan.
Jadi nanti kita tidak akan berbicara csr untuk karyawan perusahaan tapi kita akan
berbicara tentang CD.

II. Langkah Kerja kelompok

Bagaimana langkah-langkah kerja dalam kelompok?. Berikut alur pikir dalam
melakukan kerja dikelompok :

1. Tentukan model CSR yang akan dibuat ex. Sektor kehutanan, sektor perikanan
dan lain-lain dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing sektor (ex.
Kehutanan akan membuat kemitraan dengan membuat korporasi dan lain-lain),

2. Lakukan identifikasi masalah utama yang ada kaitannya dengan model yang
ditentukan,

3. Tentukan pihak-pihak yang akan menyelesaikan permasalahan (sebutkan dengan
jelas perusahaan apa/dinas apa dan lain-lain),

4. Susun daftar kegiatan prioritas (apa sebenarnya penyakit yang diidamkan),

5. Tentukan target, jadwal, lokasi dan sumber dana dengan jelas.

I. Aturan Main Dalam Kelompok

Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam kelompok kerja/aturan main dalam
kelompok kerja :

1. Banyak kerja sedikit bicara

2. Tidak boleh memaksakan kehendak

3. Menghargai pendapat orang lain

4. Hindari debat kusir

5. Gunakan teknik visualisasi

V.2. Pembagian Kelompok

Sistem yang digunakan dalam pembagian kelompok adalah distributif partisipatif.

Artinya peserta diberi kebebasan untuk memilih masuk pada kelompok mana sesuai

dengan kemampuannya dan apabila terjadi kelebihan dalam jumlah kelompok pada

salah satu kelompok, maka peserta akan berpartisipasi kepada kelompok yang

anggotanya masih kurang. Kelompok dibagi menjadi 4 berdasarkan topik yang telah

ditentukan yaitu :

 Kelompok I : Strategi

 Kelompok II : Kehutanan
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 Kelompok III : Perkebunan

 Kelompok IV : Perikanan

V.2.1. Kelompok I (Strategi)

Difasilitasi oleh Dedi Permana, S.Si. Anggota Kelompok 1 adalah sebagai berikut :

1. Eris Achyar SSFFMP
2. Dendi Satria Buana (EC-Indonesia Flegt SP)
3. Dedi Permana (NGO Konsorsium)
4. AR. Hartanto (PT. SBA)
5. Jumain (PT SBA)
6. Sofyan (PT. PHA)
7. Ediman. K (PSM OKI)
8. Habiburrahman (Bappeda Muba)
9. Kanang Sobar (Ketua Kelompok Tani Kuala Dua Belas)

V.2.2. Kelompok II (Kehutanan)

Difasilitasi oleh Adiosyafrie, S.Si. Anggota Kelompok 2 adalah sebagai berikut :

1. Atmodjo Dadas (Dishut Sumsel)
2. Ahmad (Camat Pampangan)
3. Taredi (Cengal)
4. Amang Wahyudi (PT SWA)
5. Ali (ORB)
6. Heri subagiyo (kantor kelurahan Sungai Menang)
7. Ismed Inoni ( ESDM)
8. A. Karim (Kecamatan Cengal)
9. Hamka (Masyarakat Riding)

V.2.3. Kelompok III (Perkebunan)

Difasilitasi oleh Syafarudin, S.H. Anggota Kelompok 3 adalah sebagai berikut :

1. Suyoto (Disbun)
2. Edison (PT. SMI)
3. Mulyadi (PT. TS)
4. Leonard. R (Sampoerna Agro)
5. Saimin (TMM)
6. Saipul (Kelompok Tani)
7. Saiman (Kades Condong)

8. Lani Mulyadi (Masyarakat Secondong)

V.2.4. Kelompok IV (Perikanan)

Difasilitasi oleh Masrun Zawawi. Anggota Kelompok 3 adalah sebagai berikut :
1. Adjid Ismail (Kades Ds. Sungai Batang)
2. Masrun (Konsorsium NGO)
3. Iqbal (Konsorsium NGO)
4. Kartono (Bappeda)
A. Rakhman (Staf kantor camat tulung selapan)
5. Masrun Zawawi (Konsorsium NGO)
6. Ichi Permato (SPSS)
7. Hasan Hasrul (DPD KNPI OKI)
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V.3. Hasil diskusi kelompok

V.3.1. Kelompok I Strategi

Dipresentasikan oleh Jumain.

Model CSR Permasalahan
Strategi dan model

penyelesaian
masalah

Langkah-langkah
Strategi

Inisiator dan
Pelaksanaan

Kebijakan daerah untuk
mendorong perusahaan
menerapkan CSR
belum tegas/belum ada
Kebijakan
Penetapan estándar
penerapan CSR berupa
perda dan SK
- perlu adanya

kejelasan secara
outentik kepada
masyarakat

- Perlu ada perda
khusus untuk CSR

- Kejelasan MoU dari
perusahaan ke
pererintah dan
masyarakat

Kebijakan
tentang CSR

- SK/Perda Bupati
tentang CSR

- Sinkronisasi program
pemerintah dengan
Company tentang
CSR

- Steering Commitee
yang terdiri dari
berbagai technical
expert dan
goverment
(bertingkat)

- MoU antar
pemeerintah,
perusahaan dan
masyarakat (semua
sektor usaha)

- Kewajiban, Hak,
Konsekuensi

- Mekanisme
monitoring-evaluasi
CSR

- Pemerintah
- LSM
- Perusahaan
- Masyarakat

Aksessibilitas kedesa-
kelompok sulit
Dalam implementasi
program pemberdayaan
masyarakat (ring I)
perusahaan dan
pemkab masih sendiri
(kurang koordinasi)

Mekanisme
Implementasi

Tidak ada komunikasi
dan integrasi program
antar komponen pemda,
perusahaan dan
masyarakat

Mengintensifkan
integrasi
perencanaan dan
koordinasi antara
Pemda, Swasta,
Masyarakat dalam
rangka
pengemplementasian
CSR di desa-desa
target

Rencana
pembangunan
desa dan
implementasi
secara terpadu

- Pemerintah
(instansi
terkait)

- LSM
- Perusahaan
- Masyarakat

Kelembangaan yang
belum kuat,
keterampilan teknis
terbatas, posisi tawar
rendah
Sering terjadi ketidak
seragaman
informasi/penyimpangan
yang diterima
masyarakat

Kesiapan
komponen
masyarakat

Komitmen masyarakat
terhadap CSR?

- Penguatan SDM
- Mempersiapkan

SDT, kelembagaan
masyarakat dan
desa sekitar
wilayah operasi
perusahaan

- Analisa
kebutuhan SDM

- Pelatihan
diskusi/FGD

- pendampingan

- Pemerintah
(instansi
terkait

- LSM
- Perusahaan
- Masyarakat
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Kebijakan CSR
UU........?
PP......? CSR (umum), per-sektor
Juklak...?
Juknis...?

Daerah

Perusahaan Pemerintah

Masyarakat

MoU / SKB

Langkah-Langkah/Strategi

Steering
Commitee

Rumusan MoU

MoU/kebijakan
CSR

Perushaan

Implementasi

Review

- Pemerintah
- LSM

- Masyarakat
- Perusahaan

Aspek legal terkait

Kebutuhan masyarakat

Aspek teknis

Unit
Control/Audit

- Unit kerjamasyarakat
- Pendampingan

- Media konsultasi
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V.3.2. Kelompok II (Sektor Kehutanan)

Dipresentasikan oleh Taredi.

Model CSR Masalah Utama
Pihak yang akan
menyelesaikan

masalah
Kegiatan Prioritas Target Waktu Lokasi

Sumber
Dana

Kesadaran masyarakat rendah

- Instansi/
dinas terkait

- Perusahaan
- Community
- LSM

- Penyuluhan
- Sosialisasi Hutan

Rakyat
Pemanfaatan lahan
untuk hutan rakyat

-modal kurang memadai
-Pengetahuan dalam membuka
hutan rakyat rendah

- Corporate
- Pemda OKI
- Dishut Prop

Sumsel
- LSM

Pembuatan proposal dan
diajukan ke Corporate
dan perusahaan

Saluran drainase/kanal kurang
memadai

- Corporate
- PU Pengairan/

Pemda
- Masyarakat

Pembuatan kanal
pengairan

Minimal 7 kanal
(10 KM)

Tipologi lahan gambut

- BPN
- Dinas Pertanian
- Perguruan

Tinggi

Survey dan pemetaan
lahan

Hasil survey 3
bulan

Desa
Riding

- PT SBA
- APBN
- APBD

Biaya produksi (pembukaan lahan
dan lain-lain) tidak tersedia

- Corporate
- Perusahaan

Pembentukan tim
pembuatan proposal

Kejelasan
nominal dana
yang
dibutuhkan

Desa
Riding

- APBD
- PT SBA

Kejelasan lokasi lahan yang dapat
dikelola rakyat belum jelas

- Camat
- Corporate
- BPN
- Dishut
- Pemdes

- Pembagian areal
- Survey lokasi dan

pemetaan

Patok tapal
batas

Desa
Riding

- APBD
- PT SBA

Lahan yang belum
produktif dapat
diproduktifkan
untuk rakyat

Belum ada pembinaan kelompok
tani yang akan mengelola lahan

- Distan
- LSM
- Perusahaan
- Disbun

Pembentukan kelompok
tani dan pendampingan
intensif

50 kelompok
tani

6 Bulan Desa
Riding

- APBD
- SBA

Kemitraan
mengembangkan Pengetahuan masyarakat rendah - Dinas

Peternakan
Penyuluhan dan
pembinaan

10 Kelompok
1 kali
perbulan

- APBD
- PT SBA
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- LSM
- PPL

- Swadaya
Kelompok

potensi perikanan
dan peternakan

Kurangnya modal
- Corporate
- Pemda OKI

- Pembentukan tim
pembuatan rencana
usaha kelompok

- Pembuatan dan
pengajuan usulan
proposal

- 1 kelompok
trpadu

- 2 buah
proposal
rencana
usaha

Oktober
2007

Desa
sekitar PT.
SBA
Wood

- APBD
- PT SBA
- Swadaya
Kelompok

Masyarakat lokal tidak diberik
akses/kesempatan dalam
pemanfaatan kawasan hutan
produksi

- Corporate
- Dishut OKI
- Dishut Propinsi
- Dephut RI/BPN

Sosialisasi kebijakan
yang memberikan
peluang dalam
pengelolaan hutan oleh
masyarakat

Belum ada kelompok pengelola
hutan pada desa-desa disekitar
lokasi kawasan hutan

- Corporate
- Dishut OKI
- Dishut Propinsi
- Dephut RI/BPN

Pembentukan kelompok
penguatan melalui
pendamppingan

Masyarakat memiliki keterbatasan
modal/biaya untuk mengelola
hutan yang tidak produktif sekitar
wilayah desa

- Corporate
- Dishut OKI
- Dishut Propinsi
- Dephut RI/BPN

Penyusunan dan
pengajuan proposal
usaha

Kemitraan
pemanfaatan
kawasan hutan
produktif dengan
pola Hutan
Tanaman Rakyat
(HTR)

Belum ada kejelasan tentang HTR
dan tata batas kawasan hutan
masih belum jelas

- Corporate
- Dishut OKI
- Dishut Propinsi
- Dephut RI/BPN

Dilakukan penyuluhan
dan pembuatan peta tata
batas kawasan
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V.3.3. Kelompok III (Sektor Perkebunan)

Dipresentasikan oleh Leonard.

Model CSR Masalah Utama
Pihak yang akan

menyelesaikan masalah
Kegiatan Prioritas Target Waktu Lokasi

Sumber
Dana

Plasma
- legalitas lahan
- Pendanaan

- Kades
- Camat
- Perbankan/perusahaan

Inventarisasi 3000 Ha,
Awal
2008

Tanjung
Sari

Bank BRI,
KUD

Kemitraan bagi
hasil

Pendapatan masyarakat
rendah

- Perusahaan
- BPN
- Masyarakat
- LSM

- Pembentukan wadah
koperasi

- Legalitas lahan
500KK/desa

Awal
2008

Tanjung
Sari

Bank BRI,
KUD

V.3.4. Kelompok IV (Sektor Perikanan)

Dipresentasikan oleh Jamaludin.

Model CSR Masalah Utama
Pihak yang akan
menyelesaikan

masalah
Kegiatan Prioritas Target Waktu Lokasi

Sumber
Dana

Koperasi SDM rendah Pemerintah Pengembangan budidaya
udang, ikan, lokal,
komersial dan
berkelanjutan

5 kelompok, 10-
20 KK

Agustus
2007-
2008

Simpang Tiga APBN,
Bank,
SBA, EU

Kemitraan Jaringan pasar
bellum terbangun

Perusahaan (SBA, dan
lain-lain), BUMN,
BUMD, lembaga
keuangan

Pengembangan jaringan
pasar

5 kelompok, 10-
20 KK

Agustus
2007-
2008

Simpang Tiga Sakti

Teknologi kurang Perusahaan (SBA, dan
lain-lain), BUMN,
BUMD, lembaga
keuangan

Pendidikan dan pelatihan 5 Kelompok Agustus,
2007-
2008

Sungai Batang

Permodalan belum
memadai

Masyarakat Peningkatan kapasitas 11 Kelompok, 1-
12 per KK

Januari
2008

Pematang
Panggang

Kelompok Usaha
Bersama

Pendampingan belum
memadai

LSM Pengembangan
peningkatan ikan secara
optimal dan lestari

10 kelompok,
10-20 KK per
kelompok

Januari
2008

Pematang
Panggang
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Peluang usaha belum
terbuka

Individu Membangun kemitraan
dengan lembaga
keuangan, BUMN, BUMD
dan perusahaan

20 kelompok
5-10 KK
perkelompok

Oktober
2007-
Oktober
2008

Desa Terate, Pantai,
Serdang menang,
Rengas Pitu, SP
Padang kec. SP
Padang

Lingkungan Lembaga Internasional Pendampingan secara
Kontinue

Kualitas tenaga
pendidik rendah

Diknas, LSM,
Perusahaan

Penataran dan pelatihan
guru

6 guru desa
Kuala 12, 7 guru
SMP 3 Sakti, 6
guru SD
Simpang 3
Induk, 5 guru
Sungai Baatang

Kurangnya sarana
dan prasarana

Diknas, Perusahaan Bantuan sarana dan
prasarana

Masyarakat merasa
berat untuk
membiayai sekolah
anaknya

Perusahaan Program beasiswa 6 SD (SD
Simpang 3
Induk, Sakti,
Kuala 12,
Sungai Batang
dan Pematang
Panggang)

Kemitraan dalam
peningkatan kualitas
pendidikan (formal
dan non formal

Kurangnya
pengenalan terhadap
lingkungan

Bapedalda, Diknas,
Perusahaan, LSM

Kegiatan ekstra kurikuler

Peningkatan
kesehatan
masyarakat

Kurang gizi



85

V. 4. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut :

 Dalam pelaksanaan CSR ada 3 pilar (perusahaan, Pemerintah,
Masyarakat), perlu dibangun komunikasi antara ketiga pilar tersebut
sehingga bisa nyambung. Usulan dibentuk forum komunikasi
ditingkat kabupaten CSR, dan dibentuk SC.

 Hasil Lokakarya didistribusikan ke perusahaan yang diundang.

 Diadakan sosialisasi ke perusahaan yang diundang dan dinas terkait,
sehingga akan tercapai kesepahaman bersama.

 Hasil semiloka akan didistribusikan pada akhir Juni.

 Pembentukan forum diusulkan pada saat Ishak Meki Cup.

 Diusulkannya Pembentukan forum CSR, tetapi perlu koordinasi
dengan dinas terkait.

 Peserta sepakat untuk membentuk forum CSR pasca sosialisasi hasil
SEMILOKA kepada perusahaan dan instansi terkait, dengan Bupati
yang akan melegalkan forum tersebut.

 Perlu waktu untuk mempelajari hasil semiloka dan pada saat
sosialisasi itu forum komunikasi bisa dibentuk.

 Panitia pelaksana diharapkan dapat menginisiasi pembentukan forum
komunikasi CSR tingkat kabupaten OKI

 Kegiatan ini kerjasama beberapa pihak, hasil ini akan dilaporkan ke
bupati dan inisiasinya kita serahkan sepenuhnya kepada bupati dan
kita tetap mengontrol.

 Dalam upaya meyakinkan dan mendorong pemerintah daerah dalam
pembentukan forum maka perlu dibuat jalan/terobosan dulu dan
diharapkan instansi terkait, perusahaan-perusahaan, dan LSM dapat
membuat terobosan/jalan tersebut sebagai bahan masukan untuk
pentingnya forum yang sesuai dengan arahan CSR yang ideal.

 Kalau kita bicara tentang masyarakat marginal tentunya ini
merupakan tanggung-jawab kita bersama. Sekarang konteknya
bagaimana supaya tidak berjalan sendiri-sendiri dan antara
pemerintah, perusahaan, masyarakat perlu dibangun komunikasi.
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VI. KESIMPULAN

1. Beberapa perusahaan memiliki minat komitmen untuk membantu masyarkat
di sekitarnya.

2. Pola-pola kemitraan perusahaan, khusunya di Kabupaten OKI perlu
disinergikan dengan program pemerintah kabupaten.

3. Beberapa perusahaan memiliki minat (interest) yang berbeda-beda dalam
implementasi CSR di prusahaannya. Sampoerna Foundation misalnya, lebih
memprioritaskan kegiatannya ke bidang pendidikan.

4. Dalam implemetasi CSR, perlu memperhatikan faktor ekonomi dan ekologi.

5. Perusahaan harus memperhatikan apakah pelaksanaan CSR di lapangan
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6. Ada 3 pilar penting dalam pelaksanaan CSR yaitu perusahaan, pemerintah
dan masyarakat.

7. Perlu dibangun komunikasi antara ketiga pilar tersebut sehingga bisa
berjalan dengan baik. Usulan dibentuk forum komunikasi ditingkat
kabupaten CSR, dan dibentuk SC.

8. Pembentukan forum CSR perlu dilakukan segera dengan berkoordinasi
dengan dinas terkait.

9. Hasil-hasil kerja kelompok masih perlu diperbaiki, dan sebagai bahan awal
untuk implimentasi CSR pada berbagai sektor sudah bisa dilakukan.
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VII. REKOMENDASI

1. Perlu dibangun komunikasi antara pihak perusahaan, Pemerintah dan
Masyarakat dalam pelaksanaan CSR.

2. Perlu dibentuk forum komunikasi ditingkat kabupaten CSR, dan dibentuk SC
sesegara mungkin.

3. Hasil Lokakarya didistribusikan ke perusahaan yang diundang.

4. Diadakan sosialisasi keperusahaan yang diundang dan dinas terkait,
pemerintah, sehingga akan tercapai kesepahaman bersama.

5. Pembentukan forum CSR perlu dilakukan segera dengan berkoordinasi
dengan dinas terkait.

6. Forum CSR perlu dilegalkan oleh Bupati.

7. Perlu bentuk implementasi yang bagus, untuk membentuk forum maka perlu
dibuat jalan/terobosan dulu oleh semua pihak (pinstansi terkait, perusahaan,
LSM) di OKI.
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Lampiran 1. Materi Presentasi “Perspektif Internasional & Nasional Mengenai CSR
(International & National Perspective on CSR)”.

© 2007 Sampoerna Foundation. All rights reserved.

International & National Perspective on CSR

June 20, 2007

SEMINAR DAN LOKAKARYA
IMPLEMENTASI KEMITRAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

“Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan SDA yang Lestari dan Berkelanjutan di
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sumatera Selatan

“Similarly, anyone can get angry – that is easy – or can
give away money or spend it; but to do all this to the right
person, to the right extent, at the right time, for the right
reason, and in the right way is no longer something easy
that anyone can do”

Page 2 © 2007 Sampoerna Foundation. All rights reserved.

Aristotle (384-322 BCE)



Lampiran 2. Materi Presentasi ”Corporate Social Responsibility : Realita dan
Perkembangan”.



Lampiran 3. Materi Presentasi ”Corporate Social Responsibility (CSR): Solusi Masalah
Sosial Disekitar Perusahan”.

Corporate Social Responsibility (CSR):Corporate Social Responsibility (CSR):

SolusiSolusi MasalahMasalah SosialSosial DisekitarDisekitar PerusahaanPerusahaan

Prof.Prof. AmzulianAmzulian Rifai,SH.LLM.Ph.DRifai,SH.LLM.Ph.D

KetuaKetua ProgramProgram StudiStudi IlmuIlmu HukumHukum
ProgramProgram PascasarjanaPascasarjana

UniversitasUniversitas SriwijayaSriwijaya

Hotel Dinesti: Kayu Agung, Rabu, 20 Juni 2007

2

- Dosen Tamu SESKO ABRI, 1997

-Konsultan Proyek MENKEH/HAM di Australia, 2000

-Konsultan Proyek Mahkamah Agung, 2000, Federal Court of Australia, 2001

-Konsultan Proyek United Nations on Drug and Crimes, 2005

- Pimpinan Proyek TPSDP Fak. Hukum UNSRI 2004-2007

-Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI, sejak 2004-

Bidang: Hukum Tata Negara dan Hukum HAM

Pendidikan:

• Sarjana Hukum,Universitas Sriwijaya, 1988.

• Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.

• Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.

DOSEN TAMU OHIO UNIVERSITYDOSEN TAMU OHIO UNIVERSITY –– ATHENS, USA, 2006ATHENS, USA, 2006--

Legal Training: Perancis, 1996, Oxford University - Inggris, 1997

Birmingham University -Inggris, 1998, Lund University-Swedia, 2003,

Pretoria University - Afrika Selatan, 2004

Prof.Amzulian Rifai,SH.LLM.Ph.D



Lampiran 4. Materi Presentasi ”Pemberdayaan Masyarakat Desa Disekitar
Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility”.

sinarmas
forestry

KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI
CSR DALAM RANGKA

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

REGION PALEMBANGREGION PALEMBANG

PT. SBA Wood IndustriesPT. SBA Wood Industries

PT.PT. BumiBumi MekarMekar HijauHijau
PT.PT. BumiBumi AndalasAndalas PermaiPermai

SEMINAR DAN LOKAKARYA
KAYU AGUNG, 20-21 JUNI 2007

sinarmas
forestry

BUKU PUTIHBUKU PUTIH
Corporate Social Responsibility (CSR)Corporate Social Responsibility (CSR)

SINARMAS FORESTRYSINARMAS FORESTRY



Lampiran 5. Materi Presentasi ”Kebijakan Perusahaan dan Implementasi CSR dalam
Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat”.

disampaikan pada acara

Semiloka Implementasi Kemitraan dalam Community csr

Kayuagung, 20-21 Juni 2007

• 18 Kecamatan
290 Desa, 11 Kelurahan

• Luas wilayah daratan
19.023,56 km2

• Luas wilayah laut
19.346,64 km2

• Panjang pantai
295,14 km

• Jumlah penduduk
697.776 jiwa

• Pertumbuhan Penduduk
1,48 %

• KK miskin
54.731 KK (262.709 jiwa)

Desa Miskin
192 desa/kel

Desa Tertinggal
149 desa/kel

• Pengangguran kentara
3,12 %

• Pertumbuhan ekonomi
5,48 %

• Income per kapita
Rp. 3.772.709



Lampiran 6. Materi Presentasi ”Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera Selatan
(GPPSS) Business Plan 2006 – 2009”.

GPPSS FileGPPSS File 11

WELCOME TOWELCOME TO

G P P S SG P P S S
SESSIONSESSION

GPPSS FileGPPSS File 22

Pandangan dan KomitmenPandangan dan Komitmen

GPPSS dalam MendorongGPPSS dalam Mendorong

ImplementasiImplementasi Corporate SocialCorporate Social

Resopnsibility (CSR)Resopnsibility (CSR) dalamdalam

Sektor Perkebunan diSektor Perkebunan di

Sumatera SelatanSumatera Selatan

S Y A M S I R S Y A H B A N AS Y A M S I R S Y A H B A N A

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan SumselKetua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumsel
(GPPSS)(GPPSS)



Lampiran 7. Materi Presentasi ”Pelibatan Multi-Pihak Dalam Menerapkan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan, Sebuah Pengalaman Dalam Penerapan Model
Multi-Stakholder dalam Corporate Social Responsibility (CSR) di
Kabupaten Musi Banyuasin”.

1

PelibatanPelibatan MultiMulti--PihakPihak DalamDalam
MenerapkanMenerapkan TanggungTanggung JawabJawab SosialSosial
PerusahaanPerusahaan

Rabin Ibnu Zainal, SE, MSc
P3EM-FE Unsri
Kayuagung, 20 Juni 2007

Sebuah Pengalaman Dalam Penerapan Model Multi-Stakholder dalam
Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Banyuasin

PusatPusat PengkajianPengkajian PengembanganPengembangan EkonomiEkonomi
dandan MasyarakatMasyarakat (P3EM)(P3EM)--FakultasFakultas EkonomiEkonomi,,
UniversitasUniversitas SriwijayaSriwijaya

2

Apa CSR??

CSR : Corporate Social Responsibility
Merupakan komitmen usaha untuk
bertindak secara etis, beroperasi secara
legal, dan berkontribusi untuk
peningkatan ekonomi bersamaan dengan
peningkatan kualitas hidup dari karyawan
dan keluarganya, kelompok masyarakat
lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Poin Penting:

-Perhatian pada hal di luar perolehan profit

-Etika Bisnis



Lampiran 8. Materi Presentasi ”Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat”.

PERAN LSM DALAMPERAN LSM DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

OlehOleh
MasrunMasrun ZawawiZawawi ((SekretarisSekretaris JenderalJenderal KonsorsiumKonsorsium PSDABPSDAB--SS)SS)

SEMINAR DAN LOKAKARYA
IMPLEMENTASI KEMITRAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
“Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan SDA yang

Lestari & Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

LatarLatar BelakangBelakang PerlunyaPerlunya
PemberdayaanPemberdayaan MasyarakatMasyarakat

 PerubahanPerubahan ParadigmaParadigma PembangunanPembangunan,,
paradigmaparadigma yangyang hanyahanya bertumpubertumpu
padapada pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi menjadimenjadi
pembangunanpembangunan berkelanjutanberkelanjutan

 KemiskinanKemiskinan dandan kurangkurang berdayaanberdayaan

 MembangunMembangun kapasitaskapasitas masyarakatmasyarakat
untukuntuk terlibatterlibat dalamdalam pembangunanpembangunan



Lampiran 9. Artikel Surat Kabar Mengenai ”Seminar dan Lokakarya Implimentasi
Kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR)” 20-21 juni 2007.

Advertorial Sriwijaya Post 25 Juni 2007 (14).



Lampiran 10. Daftar hadir peserta Semiloka.








