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Prolog
Covid-19 berawal dari adanya penyakit misterius pada bulan
Desember tahun 2019, bahwa ada virus “menyerupai SARS yang
muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di
Tiongkok, yang kemudian keberadaannya diumumkan oleh Badan
Dunia untuk Kesehatan ( WHO). Pada tanggal 30 Januari
kemudian WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi
Virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai
Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Hanya dalam waktu
singkat, virus ini menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea,
Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan, yang kemudian
menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan
banyak korban jiwa. Dari Asia, virus ini pada akhirnya menyebar
ke Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol
merupakan dua negara yang menyebarkan Covid-19 di hampir
seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang
Samudera Altlantik menuju Benua Amerika yang kemudian
menjadi pusat penyebaran baru dengan jumlah pe nderita
mencapai ratusan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.
Indonesia, yang pada awalnya merasa terbebas dari Covid-19,
ju ga t id a k d a pa t m e m be n te n gi d ir i d a ri s e r a ng a n v i ru s
mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama
kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus
Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 kemudian terus
menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Jakarta sebagai
episentrumnya. Berawal hanya ada dua kasus positif di Depok,
jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di
34 provinsi hanya dalam durasi waktu kurang dari satu bulan.
Dengan skala bencana yang begitu masif, pada tanggal 13 April
presiden kemudian me ngu mu mkan bahwa Covid-19 te lah
1
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menjadi bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun
2020. Sebagai sebu ah pa nd e m i , b a n ya k h a l y a n g b e lu m
dipahami tentang Covid-19 ini. Bukan hanya dari aspek medis
se pe rti: s tru ktu r viru s, me kanisme pe nyebarannya, cara
pengobatannya, cara mencegah penyebarannya, upaya untuk
mengembangkan vaksin guna menangkal virus ini, dan lain-lain,
namun ada banyak dimensi nonmedis yang perlu dipelajari.
Kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, telah
mengubah kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi, perubahan
struktural ini telah mengubah norma kebiasaan dalam berinteraksi.
Bersalaman yang selama ini menjadi norma pergaulan yang
memperlihatkan ikatan kekerabatan menjadi tabu untuk dilakukan,
menjaga jarak menjadi norma baru yang menggantikan kerekatan
dalam komunitas. Demikian pula dengan menampakkan wajah,
tak lagi utuh, kita tidak lagi melihat senyum ceria yang menyertai
salam tiap kali berjumpa, setiap orang diwajibkan bersembunyi
dibalik masker untuk melindungi diri dan orang lain.
Demikian pula dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
diperkirakan terus memburuk sepanjang tahun 2020 ini. Banyak
ekonom yang memperkirakan angka kemiskinan pada September
2020 naik menjadi 10,34% karena dampak pandemi Covid-19
(Berita Antara, 8 September 2020). Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), persentase angka kemiskinan periode
September 2019-Maret 2020 mencapai 9,78% atau sebesar 26,42
juta jiwa dan diperkirakan angka kemiskinan pada September 2020
naik 0,56% atau sama dengan pertambahan angka kemiskinan
dari periode September 2019 hingga Maret 2020 yang mencapai
1,63 juta jiwa.
Setidaknya terdapat dua sektor yang paling terdampak pandemi
Covid-19, yaitu dunia pendidikan dan dunia usaha. Untuk sektor
pendidikan, menurut UNESCO sampai dengan 1 April 2020,
berdampak terhadap setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah di
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188 negara, dengan sekitar 68 juta di antaranya adalah anak
Indonesia. Kondisi ini memaksa lebih dari 530.000 sekolah di
Indonesia tutup dan mengubah metode belajar siswa dari bersifat
konvensional (interaksi tatap muka antara pendidik dan peserta
didik) menjadi bersifat modern yaitu berbasis teknologi komunikasi
dan informasi melalui pengajaran daring ( e-learning ). Sektor kedua
adalah dunia usaha, sebagai salah satu kelompok yang sangat
terdampak dari pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pengendalian Covid-19
ini sangat berdampak terhadap dunia usaha, seperti pengunjung
mal yang berkurang hingga hanya 10-20% dibandingkan kondisi
normal. Demikian pula dengan pengusaha bus Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP) juga memprotes PSBB karena mengakibatkan
jumlah penumpang turun drastis hingga mencapai 50%.
Dalam kodisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, siapa pun
yang ingin tetap bertahan hidup perlu segera melakukan adaptasi
s ebagai s trate gi dalam me mpertahankan ke hidupan sosial
ekonominya, dan dapat dipandang sebagai hak kebebasan setiap
individu yang memungkinkan keadilan sosial dan solidaritas
diterapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan
prinsip-prinsip pasar dan sosial, untuk menciptakan mekanisme
perlindungan sosial di samping kekuatan pasar, yang dikontrol oleh
negara. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan dan
membangun kebijakan pembatasan sosial yang dapat diterima oleh
masyarakat yang memungkinkan berbagai kekuatan dapat terfokus
pada kondisi kehidupan dengan membangun perekonomian yang
didorong oleh konsep moral yang kuat.
Di tengah kondisi keprihatinan ini, tampil suatu komunitas,
yang disebut dengan Komunitas Tangan Di Atas, yang anggotanya
terdiri dari sekelompok pengusaha UMKM yang membantu
masyarakat dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan yang
mereka salurkan bukan program-program resmi yang diluncurkan
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pemerintah seperti Jaring Pengaman Sosial atau Bantuan Langsung
Tunai, termasuk mengamankan sektor informal yang penghasilannya
mungkin tidak cukup besar, namun bantuan yang diberikan berguna
untuk mengimbangi kemerosotan daya beli akibat krisis ekonomi.
Bantuan yang dilakukan oleh Komunitas Tangan Di Atas
dalam me mberikan bantu an sosial, tidak u bahnya seperti
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tidak
diformalkan. Mereka berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial
melalui bantuan-bantuan sosial yang mereka lakukan dan dapat
dipahami sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi
masyarakat. Hal ini merupakan pembelajaran yang berharga
mengenai apa makna ketimpangan sosial dan terjadi di dimensi mana
saja. Setidaknya, upaya Komunitas Tangan Di Atas merupakan
suatu fenomena partisipasi masyarakat sebagai upaya yang dilakukan
untuk mengatasi ketimpangan sosial serta perlu ditindaklanjuti
de ngan ke bijakan program sosial yang tepat. Me ngingat
ketimpangan sangat terkait dengan kohesi sosial, maka dalam upaya
untuk mengubah situasi menjadi lebih baik diperlukan keterlibatan
dunia usaha, tidak terkecuali UMKM.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan
usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha perusahaan besar
maupun usaha yang bergantung pada kehadiran usaha tersebut
di suatu lokasi, misalnya warung kecil atau warung nasi untuk para
pegawai di perusahaan tersebut. Meskipun skala kegiatan UMKM
relatif kecil, namun peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia
tidak dapat diabaikan. Berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan
UMKM, pada tahun 2018 sektor UMKM menyumbang 57,17%
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga
Konstan 2010. Selain itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja
yang sangat banyak, mencapai 116 juta jiwa. Sektor ini pun mampu
memberikan sumbangannya terhadap ekspor Indonesia sebesar
14,37% dari total ekspor nonmigas.
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Begitu besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia,
menjadikan sektor ini menjadi prioritas untuk dikembangkan.
Namun demikian berbagai permasalahan masih dihadapi oleh
sektor UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bekerja sama dengan
Badan Pu sat Statistik dike tahui bahwa te rdapat beberapa
permasalahan utama yang dihadapi UMKM, yakni permasalahan
permodalan yang meru pakan permasalahan te rbesar yang
memberikan kontribusi share dari seluruh permasalahan yang di
hadapi sebesar 51,09%, selanjutnya permasalahan pemasaran
s ebesar 34,72%, permasalahan bahan baku sebesar 8,59 %,
permasalahan ketenagakerjaan sebesar 1,09%, permasalahan
distribusi transportasi sebesar 0,22% dan lainnya sebesar 3,93%
(Sulaeman, 2004).

Corporate Social Responsibility (CSR) yang berarti tanggung
jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder yang terdiri
dari 3P ( Profit, People, Planet ) merupakan salah satu bagian dari
strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Pada intinya CSR
adalah suatu konsep di mana sebuah perusahaan memiliki tanggung
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat ( people ) dan kelestarian
lingkungan hidup ( planet ) di sekitar mereka dengan tetap tidak
lupa memperhitungkan keuntungan ( profit ) jangka panjang yang
akan didapat dengan tetap memperhatikan keamanan produk dan
tenaga kerja. 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,
komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Namun demikian
kumpulan tulisan ini, memperlihatkan perspektif yang beragam.
Pertama, UMKM dengan potensinya yang besar, baik sendiri
maupun berkelompok menghimpun dana sebagai bentuk tanggung
jawab sosial mereka. UMKM yang tergabung dalam Komunitas
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Tangan di Atas (TDA) dengan tegas menolak penaturan CSR bagi
mereka. Kedua CSR ormal yang dilakukan oleh perusahan yang
berbentuk perseroan yang diwajibkan menyisihkan laba usahanya
untuk kegiatan sosial. Kepada mereka tetap diwajibkan dalam
kondisi apapun menyalurkan dana CSR mereka, termasuk untuk
membantu pemerintah menanggulangi dampak Covid-19.
Program CSR ini pun tetep mempertimbangkan program
pemberdayaan perempuan yang ditujukan untuk menstimulasi
pengembangan usaha perempuan serta menggugah partisipasi
stakeholder dalam pe nge mbangan u saha pe re mpu an dan
penanggulangan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat
kaum perempuan dan dunia usaha dalam pengembangan
perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan,
meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin
di berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,
meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi,
teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan, serta
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan
produktivitas ekonomi perempuan.
CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia
sangat bervariasi, baik sektor yang disasar maupun penerima
manfaat (aktor yang terlibat) dan lokasi pelaksanaannya. Terdapat
beberapa kategori yang dapat digunakan untuk mengelompokkan
CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Antara lain yang dilakukan
oleh the La Tofi School of CSR yang mengelompokkannya menjadi:
(1) pemberdayaan ekonomi komunitas; (2) peningkatan ekonomi
komunitas; (3) peningkatan mutu kesehatan; dan (4) peningkatan
mutu pendidikan. Selain itu ada kategori khusus, yaitu Zamrud
CSR. Dari beberapa kategori tersebut, sebagian besar kategori telah
melibatkan perempuan sebagai penerima manfaat program CSR,
terutama kategori pemberdayaan ekonomi komunitas, peningkatan
ekonomi komunitas, dan peningkatan mutu kesehatan.
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Setiap tahun the La Tofi School of CSR memberikan penghargaan
berupa Nusantara CSR Awards kepada perusahaan yang dinilai
berhasil melaksanakan program CSR. Berikut adalah uraian
mengenai beberapa program CSR yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan tersebut pada tahun 2018 yang didokumentasikan
oleh the La Tofi School of CSR dan terdapat dalam buku CSR untuk
Komunitas: Nusantara CSR Awards 2018. Beberapa program
terse bu t menyasar kepada pe rempu an dan te rkait dengan
pemberdayaan ekonomi perempuan.
Demikian pula dengan Progam CSR yang mengatasi persoalan
lingkungan. Seiring dengan adanya isu-isu lingkungan baik itu
berupa pemanasan global, perubahan iklim, maka CSR juga turut
memberikan perhatian dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan
maupun pemeliharaan lingkungan. Selain isu peningkatan sumber
daya manusia di bidang pendidikan, peningkatan usaha ekonomi,
dan dukungan kesehatan. Beragam cara implementasi CSR
diterapkan dengan berbagai jenis inovasinya masing-masing demi
manfaat bagi lingkungan sekitar. Perusahaan yang beroperasi
dengan memanfaatkan sumber daya alam lebih banyak yang
melakukan upaya CSR pelestarian lingkungan untuk meminimalisir
dampak kerusakan yang timbul pada kerusakan kelestarian
lingkungan, yang mungkin dapat mengganggu kehidupan sosial
masy arakat. Apabila e kosiste m te rganggu dan komu nitas
masyarakat juga mendapat dampak buruk dari eksploitasi sumber
daya alam, maka keberlangsungan industri/perusahaan tersebut
juga akan terganggu.
Begitu pentingnya isu lingkungan, upaya sistematis dan terpadu
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan
dan pengawasan tampaknya menjadi sebuah kebutuhan oleh
perusahaan-perusahaan. Pada akhirnya timbul kesadaran bagi para
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pe mimpin dan pe milik pe rusahaan, bahwa se makin baik
lingkungan sekitarnya akan semakin menggairahkan iklim bisnis
dan perhatian serius kepada pelestarian lingkungan bukan
merupakan ongkos, tapi investasi. Terbatasnya sumber daya alam,
menyebabkan pelaku usaha juga dituntut untuk memelihara dan
menggunakan sumber daya secara lebih bijak.

114
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Pandemi Covid-19 adalah sebuah bencana sosial yang telah
mengubah norma kehidupan, tidak hanya dalam interaksi sosial mereka,
tetapi juga kondisi sosal ekonomi yang bersifat masif dan global.
Bagi dunia usaha bencana ini adalah suatu keniscayaan yang
dih adapi dari dua ke mu ngkinan me raih ke u ntungan atau
menghadapi bencana. Bagi dunia usaha yang jenis usahanya
terdampak sangat buruk maka langkah terbaik adalah dengan
menjadikan pegawai dan keberlangsungan perusahaan menjadi
prioritas utama kebijakan. Sementara bagi perusahaan yang
kondisinya lebih aman secara finansial maka masa pandemi ini
adalah momen yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan
perusahaan yang orisinil.
Bencana sosial ini tidak hanya dihadapi oleh perusahaan besar,
tetapi juga UMKM. Meski dalam kondisi yang penuh dengan
ketidakpastian, terdapat sekolompok pengusaha yang tergabung
dalam Komunitas TDA menempatkan nilai dasar yang disepakati
bersama, yaitu silaturrahim, integritas, berpikiran terbuka, orientasi
pada tindakan, dan keseimbangan dalam hidup, dan mengumpulkan
sejumlah uang untuk kegiatan sosial merreka.
Secara tegas Komunitas TDA ini, melalui nilai yang disepakati
bersama, menolak utilitarianisme sebagai paradigma individualisme
radikal, yang memandang individu sebagai aktor yang berusaha
untuk memaksimalkan utilitasnya, yang secara rasional memilih
sarana yang terbaik untuk melayani tujuan-tujuannya sendiri.
Tidak dapat disangkal, bahwa dalam dunia usaha setiap pelaku
usaha berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (apakah berupa
kesenangan, kebahagiaan, konsumsi, atau sek adar pendapat
formal tentang tujuan bersama), namun dengan tanggung jawab
sosial orang mengejar sekurang-kurangnya “utilitas” moral.
114
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Berkumpulnya individu-individu di dalam Komunitas TDA yang
kompetitif, yang sama sekali tidak mengakibatkan konflik yang
menyeluruh, untuk menciptakan efisiensi dan kesejahteraan
maksimum.
UMKM sebagai salah satu komunitas yang umumnya ada di
sekitar lokasi usaha perusahaan-perusahaan besar merupakan salah
satu elemen yang perlu mendapatkan perhatian seebagai salah satu
tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas melakukan
pemberdayaan dan pengembangan UMKM bukan hanya sematamata tugas dari pemerintah, tetapi dari pengusaha besar juga harus
ikut terlibat di dalamnya peranan UMKM yang cukup signifikan
bagi perekonomian Indonesia.
Program pengembangan UMKM melalui CSR perusahaan
besar perlu diarahkan pada, pertama, program peningkatan kualitas
produk UMKM. Hal ini menjadi penting karena umumnya pelaku
UMKM tidak memiliki standar kualitas yang sama sehingga
kualitas produk yang dihasilkan antarpelaku usaha yang sejenis
menjadi beragam. Kedua, pengembangan UMKM juga diarahkan
kepada pembinaan untuk membuka akses pasar dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi. Program CSR perlu difokuskan
pada pelatihan bagaimana memanfaatkan website , media sosial,
maupun melalui e-commerce sebagai media pemasaran. Dengan
mengintegrasikan UMKM pada rantai bisnis perusahaan besar
maka keberlanjutan kemitraan antara perusahaan dengan UMKM
binaan akan terus berjalan karena satu sama lain akan saling
membutuhkan.
Dari beberapa praktik CSR yang telah dilaksanakan memiliki
kaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan
pengusaha UMKM masih memiliki hambatan, baik yang bersifat
internal maupun eksternal. Untuk itu berbagai hambatan tersebut
juga harus diatasi, agar perempuan yang menjadi pelaku usaha
sektor UMKM semakin fokus pada usahanya, termasuk adanya
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pendampingan dan penguatan secara psikologis, sehingga mereka
lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan mampu
mengatasi kendala faktor sosial budaya yang mereka hadapi.
Sementara itu, kegiatan CSR bidang lingkungan, belum
banyak diimplementasikan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi
kare na se lama ini ke ce nde ru ngan peru sahaan dalam
penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan
ekonomi, program CSR yang dilakukan perusahaan lebih banyak
ke dukungan infrastruktur yang jelas terlihat secara fisik, sehingga
program CSR dalam mendukung kualitas lingkungan kadang
terabaikan. Namun, tanpa peran serta dunia usaha dalam menjaga
lingkungan maka lingkungan akan semakin rusak
Praktik CSR untuk bidang lingkungan banyak dilakukan
dalam program pengelolaan sampah, baik itu dalam pembentukan
komunitas pengelolaa sampah, dukungan kepada bank sampah,
maupun dalam pengelolaan berbagai jenis sampah (sampah rumah
tangga, sampah plastik, bahkan sampah B3). Bidang lainnya yang
kerap menjadi fokus kegiatan CSR adalah penghematan energi.
Sosialisasi dan uji coba penghematan energi dilakukan di beberapa
desa percontohan. Demikian juga pembangunan alternatif energi
terbarukan seperti mikrohidro telah dikembang kan dengan
dukungan dana CSR di beberapa wilayah.
Kreativitas dalam perumusan program CSR bidang lingkungan
sangat penting agar program yang dilakukan bisa tepat sasaran
dan berkelanjutan. Bukan hanya kegiatan insidentil/incidental yang
berjalan sesaat saat dukungan dana masih mengalir. Pemberdayaan
dan kemandirian masyarakat perlu dibangun agar program dalam
rangka kelestarian lingkungan hidup dapat terus berjalan dengan
berkesinambungan.
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