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strive mightily, but eat and drink as friend 
 

(William Shakespeare) 
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1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

 

Konsep CSR dianggap sudah mulai berkembang sejak abad ke-18, ketika 

perusahaan mulai menyadari pentingnya efisiensi. Kekurangan pangan, 

sandang, papan, dan kesehatan, mempengaruhi kualitas tenaga kerja 

sehingga menurunkan efisiensi. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan 

efisiensi, perusahaan memilih mendirikan fasilitas kesehatan dan 

menyediakan perumahan untuk para pegawainya. Pada masa ini, CSR timbul 

karena adanya kepentingan perusahaan. 

 

Sejak tahun 1950-an, CSR dipandang dari dua perspektif. Pertama, prinsip 

charity, yaitu pihak yang lebih makmur sudah seharusnya membantu pihak 

yang membutuhkan. Kedua, prinsip stewardship, yaitu karena kekayaan 

perusahaan berasal dari masyarakat sekitar, maka sebaliknya perusahaan 

juga wajib membantu masyarakat. 

 

Trend CSR terus meningkat, hingga diadakan konferensi CSR tahunan. Dalam 

beberapa kasus, laporan CSR perusahaan lebih diperhatikan daripada 

laporan keuangannya. Sekalipun demikian, definisi CSR sendiri belum ada 

yang berterima secara umum, dan dalam beberapa literatur CSR dianggap 

sebagai sebuah konsep. Namun biasanya CSR dipahami sebagai “doing more 

than required by law” – mengimplementasikan lebih dari sekedar yang 

dituntut dalam peraturan. 

 

Bagaimana perusahaan memandang dan berperilaku terhadap CSR dapat 

digambarkan dalam piramid Archie Carol’s CSR Pyramid berikut ini: 
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Piramida Archie Carol tersebut berkembang seiring perkembangan 

perusahaan. Bagi perusahaan baru, responsibility-nya baru pada tingkat 

ekonomi yaitu memperoleh keuntungan. Semakin lama perusahaan mulai 

masuk level lebih tinggi, di mana berbagai aturan harus dipenuhinya. Lama 

kelamaan perusahaan akan dituntut untuk makin berperilaku etis, hingga 

memposisikan diri menjadi good corporate citizen.  

 

Perusahaan yang mengimplementasikan CSR tentu mengeluarkan biaya 

untuk itu. Namun demikian keuntungan yang diperoleh dari implementasi 

CSR juga cukup banyak.  

 

 

 

Andriof dan McIntosh menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR 

akan memperoleh sukses berkesinambungan di dunia bisnis dan di 

masyarakat. Strategic Direction bahkan menyatakan lebih banyak lagi 

keuntungan, di antaranya reputasi meningkat, loyalitas karyawan dan 
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pelanggan, memperpanjang life-cycle produk, perbaikan inovasi, dan 

kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan.  

 

Menurut studi dari Cone Inc., 80% konsumen memilih produk dari 

perusahaan yang menerapkan CSR, dan 86% akan memilih produk tersebut 

jika harga dan kualitasnya setara dengan produk dari perusahaan yang tidak 

menerapkan CSR. 

 

2. PENGARUH INTERNAL MNC: NEO-LIBERALISME vs DEPENDENCY THEORY 

 

Menurut Rike Maria Former1, pada saat MNC memulai go international, 

setidaknya terdapat teori yang mempengaruhi pola pikir MNC dalam 

memandang CSR. Kedua teori itu adalah Neo-Liberalisme dan Dependency 

Theory. 

 

Menurut Neo-Liberalisme, MNC dipandang sebagai agen yang membawa 

peralihan modal dari negara kaya ke negara berkembang, dari tempat yang 

kelebihan modal ke tempat yang kekurangan modal. Transfer modal ini 

dianggap sebagai win-win situation, bagi negara kaya diuntungkan dari 

sumberdaya yang lebih murah, dan bagi negara berkembang diuntungkan 

oleh datangnya modal. 

 

Keuntungan lain yang sering disebutkan bagi negara berkembang adalah 

adanya modernisasi karena datangnya teknologi baru dari negara maju. MNC 

juga dianggap melakukan transfer of knowledge. Praktek MNC di negara 

berkembang juga diharapkan membawa budaya perusahaan di negara maju, 

seperti adanya hak pekerja yang lebih baik. 

 

                                                 
1 Global Consciousness - When Danish companies venture to India, An investigation into Corporate Social 
Responsibility implementation by Danish companies in India; 2005 
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Berdasarkan teori ini, MNC telah membawa perbaikan bagi masyarakat 

secara umum, terutama melalui penyediaan tenaga kerja. Bahkan jika 

dicermati, MNC seolah-olah memberi lebih banyak keuntungan bagi negara 

tujuan daripada negara asal perusahaan. 

 

Teori kedua adalah Dependency Theory, yang isinya sangat kontras dengan 

Neo-Liberalisme. Menurut Dependency Theory, meskipun MNC merelokasi 

produksinya ke negara tujuan, tetap saja modal milik MNC berada di negara 

asalnya. Lebih jauh lagi, negara tujuan sebenarnya tidak dalam posisi setara 

pada saat menentukan syarat beroperasinya MNC di negara tersebut, 

sehingga negara asal MNC tetap lebih diuntungkan. 

 

MNC dalam Dependency Theory dianggap sebagai agent of under-

development. Artinya, MNC pada dasarnya tidak membuat negara tujuan 

lebih maju, karena MNC cenderung berinvestasi pada sektor yang labour-

intensive, dan tidak banyak berkontribusi dalam melakukan transfer of 

knowledge termasuk keahlian teknis. 

 

Menurut Desai dan Potter, kedua teori ini sebenarnya sama-sama 

mengasumsikan bahwa sumber daya modal sangat mudah dipindahkan, 

namun kesimpulan kedua teori ini berbeda. Neo-Liberalisme menganggap 

penanaman modal dalam jangka panjang akan membawa negara tujuan 

sama kompetitifnya dengan negara asal. Sedangkan Dependency Theory 

menganggap penanaman modal dapat dialihkan kembali ke mana saja, 

sepanjang menguntungkan, sehingga kesetaraan tidak akan sempat 

tercapai. 

 

Dalam kaitannya dengan CSR, perusahaan MNC yang menganut neo-

liberalisme akan merasa telah berkontribusi pada CSR sejak awal operasinya 

di negara tujuan. Sedangkan bagi penganut dependency, CSR masih panjang 

dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan MNC. 
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3. FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI CSR BAGI MNC 

 

Bagi Multi-national Corporation, praktek CSR berarti memastikan 

operasional perusahaan di berbagai negara menguntungkan kedua pihak, 

menciptakan win-win situation antara negara asal perusahaan dengan 

negara tujuan. Terlepas dari sudut pandang perusahaan (Neo-Liberalisme 

atau Dependency), telah disadari pentingnya CSR bagi sustainability TNC. 

 

CSR di MNC juga dipandang sebagai sebuah konsep, hanya saja semakin 

banyak pihak yang mengawasi perilaku CSR perusahaan. Berbagai lembaga 

di lingkungan PBB seperti ILO, UNICEF, termasuk yang memantau perilaku 

CSR. Bahkan PBB menerbitkan rekomendasi mengenai CSR bagi MNC, melalui 

UN Norms on Corporate Human Rights Responsibilities. 

 

Menurut Galbreath, setidaknya ada tujuh faktor yang mempengaruhi 

implementasi CSR bagi MNC, yaitu:  

 

a. Cultural Factor 

Hofstede menyusun dimensi kultural untuk memudahkan memahami 

kultur di dunia. Melalui dimensi kultural ini, MNC dapat lebih efektif 

ketika melakukan bisnis internasionalnya. Menurut Hofstede, dimensi 

kultural tersebut dapat dilihat melalui: 

• Individualism and Collectivism 

MNC yang beroperasi di wilayah bersifat individualism, tidak 

terlalu dituntut untuk memaksimalkan CSR-nya. Namun studi dari 

Ringov dan Zollo menyatakan dimensi ini tidak terlalu 

berpengaruh pada kinerja CSR perusahaan. 

• Power Distance 
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Suatu wilayah yang memiliki power distance tinggi, lebih terbuka 

dalam aspek sosial dan lingkungan, sehingga praktek bisnis di 

iklim ini cenderung lebih etis. 

• Uncertainty Avoidance 

Perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan uncertainty 

avoidance tinggi, cenderung lebih sulit memenuhi tuntutan sosial 

dan lingkungannya.   

• Masculinity and Femininity 

MNC di wilayah yang masculinity-nya cenderung tinggi, akan 

memprioritaskan keunggulan dan kemampuan fisik/material 

daripada menjalin kerjasama dan keterikatan. 

 

Pemahaman kultur ini sangat penting, mengingat seringkali terjadi 

perbedaan yang sangat signifikan. Di negara berkembang, pekerja anak-

anak adalah hal yang wajar, namun tidak di negara maju. MNC harus 

memilih apakah akan menggunakan standar CSR di negara asalnya atau 

mengikuti standar di negara tujuan. MNC juga perlu mempertimbangkan 

perbedaan kultur yang ekstrim tersebut sebelum memutuskan masuk 

beroperasi ke wilayah tersebut. 

 

b. Cultural Systems 

Implementasi CSR dipengaruhi oleh banyak dimensi. Permasalahan akan 

makin kompleks bagi MNC yang memiliki stakeholder dari beragam latar 

belakang dan multi-kultur. 

Kampf menggambarkan faktor-faktor tersebut secara komprehensif 

melalui cultural system perspective sebagai berikut. 
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Menurut Kampf, sistem ini tidak terpisahkan dari sejarah, kebijakan, dan 

hukum. Pengaruh dari luar seperti globalisasi, mempengaruhi suatu 

negara, namun pengaruhnya tergantung faktor ekologis, norma, dan 

institusional dalam negara tersebut.  

Pendekatan culture system memudahkan pemahaman hubungan antara 

budaya di tempat asal MNC dengan pengaruh global. Pengaruh global ini 

makin penting mengingat derasnya arus globalisasi. 

 

c. Non-Governmental Organizations 

NGO atau LSM merupakan lembaga yang bukan afiliasi dari Pemerintah. 

LSM biasanya memiliki kesamaan ide atau kesamaan identitas sebagai 

dasar pendiriannya. Mereka bisa bersifat operasional, advisory, hingga 

advokasi. Belakangan ini NGO sebagai bagian cultural system menjadi 

pembahasan tersendiri bagi praktisi dan pemerhati CSR. 

Freeman menengarai NGO memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada 

pihak lain terhadap implementasi CSR bagi para MNC. Interaksi MNC dan 

NGO, hampir sama penting dengan relasi MNC dan investornya. 

Hubungan MNC dan NGO itu terutama pada sisi reputasi MNC dan public 

relation. NGO seringkali menekan MNC yang tidak berperilaku etis, 

maupun yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Mereka menuntut 

MNC menjadi “warga negara yang baik”. 

Pada umumnya benturan antara MNC dan NGO disebabkan karena 

kurangnya transparansi dan keterbukaan. Dua perusahaan besar, Nike 
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dan GAP, menyelesaikan konfliknya dengan NGO melalui publikasi 

mengenai supply-chain mereka, dan menjelaskan di mana benturan 

mereka dengan para supplier tersebut. 

 

d. Laws and Regulations 

Pemenuhan kewajiban hukum termasuk salah satu unsur dalam CSR, 

sebagaimana dalam piramida CSR. Hukum di suatu negara merupakan 

kodifikasi dari norma-norma yang membedakan hal-hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan. Ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum akan 

mengundang sanksi dan mempengaruhi citra MNC di negara tersebut. 

Selain hukum di suatu negara, ada juga hukum internasional yang harus 

ditaati oleh MNC. Bedanya adalah, hukum internasional merupakan 

kesepakatan berbagai negara, bukan ditetapkan oleh otoritas negara 

tertentu. Suatu negara yang telah meratifikasi sebuah hukum 

internasional, terikat pada hukum tersebut, dan MNC yang beroperasi di 

sana harus juga mematuhinya.  

Permasalahan lebih jauh akan timbul bagi MNC yang berusaha memenuhi 

peraturan di tiap negara. Apakah peraturan yang ada dan dipatuhi MNC 

di suatu negara, juga akan diterapkan di negara lain yang tidak 

mensyaratkan aturan tersebut? Jika tidak, apakah MNC tersebut 

melakukan inkonsistensi hukum? 

 

e. Global standards and codes of conduct 

Standar global sebenarnya bukan hal baru. Sejak 1948, berbagai 

perjanjian antar-perusahaan maupun pemerintah, ditandatangani 

sebagai bentuk kesepahaman etika moral yang perlu dikuti dalam 

operasional MNC. Hal ini juga berarti kesulitan besar bagi MNC untuk 

mempelajari dan memenuhi masing-masing standar tersebut. 

Untuk menjembatani hal tersebut, telah dibuat standar global (yang 

ironisnya masih beragam juga), di antaranya OECD Guideliness, Global 

Compact PBB, dan Sullivan Principles. Untuk standar yang lebih spesifik 
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tersedia SA8000, CERES Principles, Accountability 1000, OHSAS 18001, 

ISO 14001, dan sebagainya. 

 

f. National and regional standards 

Seperti diketahui, etika di tiap wilayah berbeda. Perbedaan tata nilai ini 

kadangkala telah dinyatakan dalam standar kode etik, namun di tempat 

lain belum. Masing-masing standar ini berbeda-beda, ada yang 

mengandung banyak persyaratan dan ada yang relatif sedikit sehingga 

lebih mudah dipenuhi. 

Menurut Fliess, negara Swedia dan Spanyol termasuk yang relatif mudah 

pemenuhan standarnya. Sedangkan Kanada dan Korea menuntut cukup 

banyak persyaratan dalam standar nasionalnya. MNC yang berniat 

beroperasi di negara-negara tersebut tidak punya pilihan selain 

memenuhi dan mematuhi standar yang ada. 

 

g. The state of responsible competitiveness  

Bahkan Al Gore menyatakan, tingkat responsible competitiveness di 

suatu wilayah turut mendorong perusahaan menerapkan CSR, melalui 

tuntutan stakeholder atas CSR suatu MNC di wilayah tersebut.  

Tingkat responsible competitiveness sendiri diidentifikasi melalui lebih 

dari 21 faktor, di antaranya adalah ratifikasi perjanjian lingkungan 

hidup, tenaga kerja, sistem perpajakan, tingkat korupsi, standar 

akuntansi beserta auditnya, serta kebebasan pers. 

 

4. PIRAMIDA CSR DI AFRIKA – SEBUAH CONTOH 

 

Bagaimana berbagai faktor tersebut mempengaruhi CSR pada satu 

komunitas, dapat dilihat dari piramida CSR Archie Carol, yang ternyata susunan 

piramida tersebut berbeda dengan piramida CSR negara-negara Afrika.  
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Perbedaan susunan piramida ini tidak lepas dari faktor sosio-kultural di Afrika yang 

berbeda dengan di negara Barat, dan masa pengembangannya yang relatif baru. 

Keterlambatan pengembangan CSR ini bagi Åsa Helg2 ternyata membantu negara-

negara di Afrika dalam memahami piramida CSR-nya sendiri, melalui yang disebut 

Helg sebagai hybrid CSR. 

 

Philanthropy bagi negara-negara Afrika sangat penting karena berbagai alasan. 

Pertama, hal tersebut sudah menjadi normatif, dan perusahaan TNC sadar mereka 

tidak mungkin sukses jika komunitas di sekitarnya tidak sukses juga. Kedua, banyak 

negara Afrika sudah terlanjur sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Ketiga, 

karena CSR masih relatif baru di Afrika, mereka mudah menentukan jalur yang 

lebih penting bagi Afrika. Selain itu kondisi kesehatan di Afrika yang tidak kondusif 

(seperti kasus HIV/AIDS), menuntut MNC untuk segera berbuat bagi masyarakat, 

karena jika tidak dapat berimbas negatif bagi sumberdaya perusahaan. 

 

Di sisi lain, faktor legal dan etika berada di prioritas berikutnya. Hal ini bukan 

berarti tidak penting, namun lebih pada perilaku masyarakat di Afrika yang belum 

terlalu peduli pada CSR. 

 

                                                 
2 Corporate Social Responsibility from a Nigerian Perspective, 2007 
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Perbedaan cara pandang negara-negara Afrika terhadap piramida CSR 

menggambarkan adanya perbedaan perlakuan dan prioritas CSR di tiap-tiap 

komunitas. Perbedaan tersebut menggambarkan prioritas di komunitas tersebut, 

yang perlu diperhatikan dengan serius oleh MNC untuk sukses. 

 

5. KESIMPULAN 

 

CSR tidak dapat dipungkiri telah menjadi kebutuhan perusahaan multi-

nasional, bukan lagi sekadar kewajiban.  

 

Secara internal, pendekatan neo-liberalisme maupun dependency, pada 

dasarnya mengakui peranan CSR bagi kesuksesan MNC, perbedaan lebih 

pada titik awal di mana MNC mulai berperan dalam CSR-nya. 

 

Dari sisi eksternal, tekanan terhadap MNC untuk menerapkan CSR makin 

besar karena selain dipantau di negara asalnya, di negara tujuan, juga 

berbagai lembaga di bawah PBB turut berkepentingan. 

 

Penerapan CSR bagi MNC tidaklah semudah yang dibayangkan. Begitu 

banyak faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, dan pengaruh masing-

masing faktor tersebut berbeda di setiap komunitas. 

 

Solusi paling mungkin bagi suatu MNC adalah mengikuti standar CSR global, 

namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

komunitas di mana MNC beroperasi. 
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