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BANGKIT DARI PANDEMI

Implementasi keberlanjutan (Sustainability) terus

mengalami perkembangan dalam dekade ini, terutama

setelah melewati tahun-tahun yang berat selama tahun

2020-2021 dengan perjuangan melawan pandemi dan

bagaimana perusahaan dan industri berlomba-lomba

merespon keadaan dunia selama pandemi. Kita telah
melihat bersama bahwa di tengah situasi pandemi global,
praktik baik yang dilakukan oleh sektor privat melalui
program tanggung jawab sosialnya (Corporate Social
Responsibility) tidak hanya meringankan tugas pemerintah,
namun juga berperan aktif dalam penanganan, perbaikan
hingga pemulihan keadaan global pasca pandemi. Di
Indonesia sendiri, praktik baik sektor privat yang tidak
terbatas pada area-area operasinya juga terus melahirkan
inovasi untuk mendorong pemulihan ekonomi regional,
ditambah lagi, komitmen dunia yang semakin kuat
terhadap upaya penanganan krisis iklim dan pelestarian
lingkungan juga menjadi perhatian tersendiri untuk
mendorong keberlanjutan (Sustainability) yang berusaha
menyelaraskan praktik industri terhadap pertumbuhan
ekonomi, keseimbangan sosial dan pelestarian lingkungan.
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Tahun lalu, kita juga membaca bahwa perubahan-
perubahan fundamental dalam praktik keberlanjutan sudah
terjadi baik di skala nasional maupun global. Dalam skala
nasional, penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021,
Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. 5 Tahun
2021 dan SE OJK No. 16 Tahun 2021 yang semakin
mengatur tata kelola keberlanjutan perusahaan baik itu
berupa peraturan pengelolaan lingkungan, peraturan
tanggung jawab sosial dan lingkungan hingga peraturan
tentang prinsip keuangan berkelanjutan. 

Prospect Institute 



Dalam skala global, pelaksanaan COP 26 di Glasgow dan implementasi penilaian

risiko dalam konsep ESG (Environment, Sosial & Governance) yang semakin dikenal

luas oleh publik ikut mendorong sektor privat untuk terus menunjukkan komitmennya

dalam tata kelola keberlanjutan. Berbagai regulasi yang mulai diterapkan baik di skala
nasional maupun global ini turut berperan dalam praktik CSR yang dilakukan oleh sektor
privat untuk mendukung keberlanjutan. 

Untuk itu, terdapat 7 hal yang perlu diperhatikan oleh sektor privat dalam pelaksanaan
CSR agar semakin selaras dengan pencapaian keberlanjutan:
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Dunia pasca pandemi merupakan wajah baru yang belum pernah kita lihat

sebelumnya. Berbagai dampak negatif yang disebabkan pandemi selama dua tahun
bertutut-turut dan mungkin saat ini masih berlangsung dengan kemunculan varian baru
mengharuskan kita untuk terus waspada dan responsif terhadap kondisi global, untuk itu
sektor privat perlu mengedepankan respon dan daya tanggap kebencanaan untuk
beradaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Sektor privat perlu terus didorong untuk
responsif terhadap lingkungan terutama masyarakat di sekitar area operasi mereka
yang paling terdampak pandemi. Kehadiran program CSR perusahaan melalui inovasi
sosial yang ditujukan untuk merespon kondisi pasca pandemi dan pemulihan ekonomi
sangat diperlukan bagi masyarakat terdampak. 

Inisiatif perusahaan untuk menyediakan tempat isolasi terpusat dan dapur umum bagi
masyarakat terkena COVID-19, memberikan pelatihan kerja mandiri bagi masyarakat
yang terkena pemutusan hubungan kerja selama pandemi dan mendorong usaha skala
mikro milik masyarakat untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat bisa menjadi
alternatif dalam merespon kondisi pasca pandemi.

RESPONSIF1.
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Penanganan pandemi dan pemulihan dunia pasca pandemi jelas bukan merupakan

hal yang bisa dilakukan sendirian. Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan
untuk bersama-sama menangani krisis global merupakan keharusan yang tidak bisa
terelakkan lagi. Maka memetakan pemangku kepentingan dan melibatkannya
(stakeholders mapping & engagement) dalam upaya dan inisiatif sosial menjadi praktik
baik yang perlu didorong untuk dilakukan oleh sektor privat sebagai bagian dari
percepatan pemulihan kondisi global.

Apa yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan minyak yang berkolaborasi dengan
perusahaan eksplorasi minyak dan gas untuk menyediakan air bersih dan jaringan air
bersih ke sejumlah perkampungan di Sorong, Papua Barat sehingga masyarakat bisa
mengakses air bersih dan berdampak signifikan terhadap penerapan gaya hidup sehat
di tengah pandemi merupakan satu praktik partisipasi dalam pelibatan pemangku
kepentingan yang bisa contoh oleh berbagai pihak dalam rangka kolaborasi. 

2. PARTISIPATIF

Pola CSR yang hanya berfokus pada donasi dan hibah telah mendapat kritik dari

sejumlah pakar karena ketidakmampuannya untuk meningkatkan kemandirian

masyarakat dan justru membuat masyarakat menjadi bergantung terhadap

keberadaan perusahaan. Kritik itu lantas diikuti dengan dorongan untuk menerapkan
skema pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada upaya untuk memberi
keberdayaan (empower) masyarakat sehingga mereka bisa lebih mandiri dalam
mengupayakan kesejahteraan mereka sendiri. Pilihan untuk menerapkan skema
pemberdayaan masyarakat dalam upaya CSR merupakan bentuk komitmen dari sektor
privat untuk mendampingi masyarakat secara konsisten hingga mencapai kemandirian.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di
lahan gambut di wilayah Sumatera untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola gambut secara berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana kebakaran
gambut, sehingga mereka tidak hanya terhindar dari risiko bencana kebakaran gambut
namun juga bisa mengolah lahan gambut menjadi lebih produktif dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat bisa menjadi salah satu contoh praktik pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh sektor privat. Upaya pemberdayaan ini telah
melahirkan banyak inovasi dan keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat yang
berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Melalui praktik pemberdayaan
masyarakat, sektor privat didorong untuk memberi kapasitas dan kompetensi kepada
masyarakat terdampak agar mampu mengelola sumber daya mereka sendiri guna
menghasilkan kemandirian masyarakat.

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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Kompetensi yang dimiliki perusahaan, tidak terbatas pada bisnis inti yang dijalankan,

adalah aset besar yang bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan banyak pihak.

Kemampuan perusahaan untuk mengelola bisnis, berekspansi, dan berinovasi adalah
keunggulan yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi
perusahaan sehingga memberikan dampak yang lebih optimal bagi kesejahteraan
masyarakat. 

Perusahaan yang memproduksi petrokimia misalnya, selama pandemi bisa membagikan
kompetensi inti untuk menghasilkan alat dan cairan disinfektan yang kemudian oleh
masyarakat dapat memunculkan usaha baru seperti jasa disinfeksi ruangan yang
kemudian mampu memperkuat ketahanan masyarakat dari dampak negatif pandemi,
bisa menjadi salah satu contoh integrasi nilai utama dan kompetensi perusahaan untuk
menciptakan inovasi sosial.

Inovasi sosial dalam hal ini menjadi semakin diperlukan mengingat kebutuhan dan
karakteristik satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, maka keberadaan sektor
privat atau perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut sangat didorong untuk
melahirkan inovasi sosial yang sesuai dengan permasalahan dan karakteristik yang ada
di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan integrasi nilai-nilai utama perusahaan
ke dalam praktik CSR yang dilakukan, maka perusahaan dapat menciptakan nilai
tambah (Creating Shared Value) yang dapat memberi dampak positif tidak hanya bagi
perusahaan, namun juga bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya.

4.  INTEGRASI NILAI UTAMA UNTUK MENCIPTAKAN INOVASI

SOSIAL 

Dengan semakin berkembangnya paradigma keberlanjutan dalam pelaksanaan CSR,

maka setiap aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja keberlanjutan

akan semakin dituntut untuk terukur dan objektif. Hal ini mengingat keberlanjutan dan
konsep-konsep turunannya seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) dan ESG mendorong penggunaan metrik-metrik tertentu untuk
mengukur keberhasilan inisiatif dalam keberlanjutan. 

Berkembangnya metode Social Return on Investment (SROI) dalam pengukuran
keberhasilan dampak program CSR misalnya, menjadi penanda bahwa pelaksanaan
program CSR akan semakin dituntut untuk lebih terukur dan bertanggung jawab dalam
memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu baik, dalam konteks memberi
kepastian bagi penyelenggara program CSR tentang seberapa besar dampak yang
mereka hasilkan dalam menjalankan sebuah program, mengingat sebelumnya program
CSR sering kali dianggap sebagai kegiatan yang hanya mengeluarkan anggaran saja
tanpa bisa diukur keberhasilannya.

5. PENGUKURAN YANG SEMAKIN OBJEKTIF
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Memasuki era digital yang semakin meniadakan batas-batas fisik

mendorong komunikasi dan pelaporan lebih transparan, akuntabel dan

terdigitalisasi, termasuk pada program CSR yang dijalankan oleh sektor

privat. Masyarakat kini menjadi lebih ingin tahu tentang apa saja yang
telah dilaksanakan oleh masyarakat, dan apakah perusahaan telah
memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan operasinya, hal ini
berkaitan dengan semakin menguatnya peran lisensi sosial untuk
beroperasi yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Untuk itu,
saat ini telah berkembang berbagai cara komunikasi dan pelaporan yang
terstandarisasi yang tidak hanya membantu sektor privat dalam menyusun
laporannya, namun juga menyelaraskan praktik-praktik keberlanjutan ke
dalam setiap tindakan perusahaan.

Setidaknya, saat ini terdapat beberapa standar penyusunan laporan yang
memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan tindakannya, mulai
dari Global Reporting Initiative (GRI), SASB, AA1000 hingga ISAE3000
yang semuanya memberikan standar pelaporan yang memudahkan
perusahaan untuk mengkomunikasikan tindakan keberlanjutannya. Selain
itu, era digital juga telah memudahkan perusahaan untuk
mengkomunikasikan aktifitasnya kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan, mulai dari penggunaan media sosial hingga pesan instan
yang memangkas jarak dan waktu komunikasi sehingga kegiatan
keberlanjutan perusahaan dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan
berkembangnya model pelaporan dan komunikasi yang semakin standar,
diharapkan inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mewujudkan komitmennya terhadap keberlanjutan dapat berlangsung
secara terus-menerus.

6. PELAPORAN DAN KOMUNIKASI YANG TERSTANDARISASI

Enam inisiatif tersebut dapat menjadi wacana baru yang perlu

dipertimbangkan dalam implementasi CSR dan Keberlanjutan dalam

dunia pasca pandemi. Harapannya, sektor privat dapat menjadi motor
dalam memulihkan ekonomi regional dan terus berperan aktif dalam
melestarikan lingkungan setelah kita bersama-sama berhasil melewati
tantangan abad ini dalam menghadapi pandemi. 
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