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1    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan (Handjaja, 2013). Suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan finansial tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya, karena itu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan dan keuntungan belaka, tetapi juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Susiloadi, 2008). Salah satu aturan dasar dari pemerintah Indonesia yang membuat konsep CSR harus direalisasikan dan diimplementasikan oleh setiap perusahaan di Indonesia karena diberlakukannya Undang-Undang No.40 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT). Salah satu pasal dalam UU-PT 2007 tersebut, yakni dalam pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan kini wajib mengeluarkan dana 



2    perusahaannya untuk membuat program CSR yang ditujukan bagi masyarakat dan linkungan sekitarnya. Lebih lanjut UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal: Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 36 ayat 1 huruf d: dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal tersebut mengatur salah satu sumber pendanaan untuk kesejahteraan sosial bersumber dari badan usaha. Sebagai Perusahaan yang besar Bosowa Corporation menyadari akan pentingnya tanggung jawab sosialnya, hal ini sejalan dengan misi perusahaan yakni “Menjadi Berkah Bagi Masyarakat Dengan Membangun Kepoloporan Ekonomi Nasional”. Bosowa mendirikan suatu lembaga berkekuatan hukum yakni Bosowa Foundation, yang mana melalui lembaga inilah segala kegiatan sosial dalam hal ini corporate sosial responsibilty (CSR) dilaksanakan. Segala kegiatan CSR ini diharapkan mampu mewujudkan misi perusahaan. Sejalan dengan itu CSR mampu membuat masyarakat mempunyai pandangan yang positif terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat membentuk citra yang positif pula. Pembentukan citra positif perusahaan itu sendiri merupakan bagian strategi jangka panjang Bosowa Corporation.  Bosowa Corporation memegang teguh prinsip “doing well‟ dimana Perusahaan dengan slogannya “memberi kembali” kepada masyarakat. Bosowa Corporation telah lama menjalankan program bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan bencana alam, pemberdayaan usaha kecil dan pembangunan infrastruktur 



3    di daerah dimana unit-unit usahanya beroperasi. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh bosowa foundation, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (Bosowa Foundation), maka dianggap perlu untuk melakukan proses penyebaran informasi dan mengkomunikasikan program dan kegiatan Bosowa Foundation. Penyebaran informasi dan komunikasi ini ditujukan kepada stakeholder. Tujuan utamanya ialah agar stakeholder mengetahui bahwa perusuhaan dalam hal ini bosowa telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai apa yang diamanatkan undang-undang. Secara umum corporate social responsibility (CSR) merupakan peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan. Corporate social 

responsibility (CSR) meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi dalam upaya menciptakan standar hidup yang baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan (Ermawati, 2014:2). Tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dimana untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan pasti akan berdampak positif bagi perusahaan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kegiatan sosial juga akan membawa nama perusahaan menjadi terkenal dan diingat oleh masyarakat luas nantinya. Mapisangka, (2009) penerapan program Corporate social responsibility (CSR) diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perusahaan, hal ini karena 



4    perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Setiap manusia mendambakan untuk dapat hidup berdampingan selaras dan seimbang dengan manusia di sekitarnya, tidak ada satu orang pun yang ingin selalu hidupnya diwarnai dengan berbagai masalah. Hal itu dapat terwujud apabila manusia saling berperilaku baik, menghargai, dan menghormati orang lain atau manusia mampu bersikap seperti layaknya manusia dan memanusiakan manusia. Pada kenyataannya, sekarang ini sikap untuk memanusiakan manusia semakin tipis, rasa perikemanusiaan semakin berkurang. Manusia lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Kini banyak sekali persoalan muncul di masyarakat yang menjurus kepada tindakan kriminalitas akibat kurangnya rasa kemanusiaan yang dimiliki seseorang. Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi di negara ini pun tidak mau mendengarkan suara rakyat yang sedang kesusahan dan kelaparan. Mereka seolah tidak ingat lagi akan janji-janji orasinya.  Harta dan kedudukan yang membuat manusia semakin rakus dan tidak lagi mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Padahal sebagai manusia jika mampu hidup saling menghormati dan tolong menolong maka akan tercipta suasana kehidupan yang indah, rukun, damai, persatuan, dan kesatuan bangsa semakin kokoh. Keadaan seperti inilah yang harus disadari bahwa perlu adanya humanisme di tengah-tengah masyarakat. Humanisme sebagai suatu aliran dalam filsafat, memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pandangan ini disebut 



5    pandangan humanistis atau humanisme. Humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang baik (Depdiknas, 2008). Nilai humanisme dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan salah satu bentuk inovasi terhadap pengendalian internal. Nilai humanisme yang pada umumnya memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, hal ini dikarenakan besarnya pengaruh humanisme terhadap kelangsungan hidup manusia. Sejak awal abad 20 konsep humanisme merupakan konsep kemanusiaan yang paling berharga karena konsep ini sepenuhnya memihak pada manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia, dan semua potensi manusia yang melebihi dari makhluk lain. 
Humanisme yang syarat dengan nilai-nilai positif, sekiranya dapat ditanamkan oleh manusia dalam hal ini sebagai manusia yang berbudaya, khususnya dalam melaksanakan praktek akuntansi agar tidak hanya semata-mata memperhatikan unsur materi (profit) saja. Dimana nilai-nilai yang terkandung didalamnya juga terdapat dalam penerapan Corporate Social Responsibility yang berdasarkan prinsip triple bottom lines yakni berorientasi pada profit, people, dan 

planet. Sehingga mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “ Implementasi Nilai Humanisme Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility” mengingat besarnya pengaruh humanisme bagi kehidupan manusia serta pentingnya penerapan corporate social responsibility demi kelangsungan hidup suatu perusahaan.  



6    1.2. Rumusan Masalah 

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya dan merupakan wujud tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya atas dampak operasional yang telah dilakukan. Industri yang sangat menggantungkan kegiatan operasionalnya kepada sumber daya alam ini telah memiliki kesadaran akan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi nilai humanisme dalam penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Bosowa Corporation? 

1.3. Tujuan penelitian Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui nilai humanisme dalam penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Bosowa Corporation 
1.4. Manfaat penelitian  Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perusahaan mengenai persepsi masyarakat sekitar terhadap aktivitas perusahaan dan juga hubungannya dengan strategi perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. 2. Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan keberadaan perusahaan. 3. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya diwilayah tersebut dan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai aktivitas perusahaan. 



7    1.5. Sistematika Penulisan  Setelah penelitian ini dilakukan sistematika penulisan dalam penulisan ini sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi definisi corporate social responsility, sejarah singkat CSR, bentuk aktivitas dan program CSR, langkah-langkah pelaksanaan aktivitas CSR, manfaat CSR terhadap perusahaan, pengertian nilai, pengertian humanisme, nilai-nilai yang terkandung dalam humanisme, konsep triplle bottom lines, keterkaitan antara humanisme dengan CSR, penelitian terdahulu, kerangka pikir. 
BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yaitu lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini meliputi pembahasan gambaran umum objek penelitian serta analisis hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian    



8    BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.1.1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Umumnya CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholders, nilai–nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan karitatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum (Tanaya 2004 :44, 57). Corporate social responsibility merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk memajukan komunitas melalui praktek bisnis dan memberikan kontribusi dari sumber daya perusahaan itu sendiri yang dilakukan melalui penilaian yang baik (Kotler & Lee, 2005:3). Secara garis besar CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Suharto, 2007). The World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD), mempunyai suatu pemikiran awal mengenai definisi dari CSR yaitu: “CSR is the continuing commitment by 

business to behave ethically and contribute to economic development while 

improving the quality of live of the workforce and their families as well as of local 

community and society at large” (Holme et.al 2001:8). 



9    Salah satu yang cukup menarik adalah yang dibuat oleh lingkar studi 
Corporate Social Responsibility (CSR) Indonesia, yakni “upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang (Dinar, 2015). Dari pengertian beberapa sumber maka terdapat beberapa kata kunci untuk memahami CSR yaitu komitmen, pembangunan berkelanjutan, kesukarelaan, tidak terbatas hanya untuk pemenuhan hukum dan bukan hanya karitatif serta kewajiban etika, moral, dan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan yang tidak terbatas pada pemenuhan hukum saja. CSR bukan lagi dipandang sebagai kegiatan yang bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan suatu bisnis, melainkan sudah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan. Mengingat, perusahaan pun harus menunjukkan bahwa bisnis itu bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. 
2.1.2. Sejarah Singkat Corporate Social Responsibility Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul Social Responsibilities of Businessman karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan “Bapak CSR”. Gema CSR makin 



10    bertiup kencang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dikenal dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report mengembangkan tiga komponen penting 
sustainable development, yakni economic prowth, environmental protection, dan 
social equity. Tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Jeneiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.  Tahun 1998, konsep CSR semakin popular terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21th Century Business (1998) karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Pada tahun 2002, World Summit Sustainable Development di Yohannesburg memunculkan konsep Social Responsibility yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu economic and development sustainability. Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam Gudance on Social Responsibility. 

 



11    2.1.3. Bentuk Aktivitas dan Program Corporate Social Responsibility  CSR bisa dikatakan merupakan pilihan instrumen yang memungkinkan (possible) serta dapat diterima oleh berbagai pihak (plausible). Dalam pelaksanaannya, terdapat lima pilar aktivitas CSR yang dikemukakan oleh Prince of Wales International Business Forum yang dikutip oleh Yusuf Wibisono (2007:119), yaitu: 1. Building human capital, artinya secara internal perusahaan menciptakan SDM yang andal sedangkan secara eksternal, perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development. 2. Strengthening economics atau dengan kata lain memberdayakan ekonomi komunitas disamping ekonomi perusahaan itu sendiri. 3. Assessing social cohesion, maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. 4. Encouraging good governance, artinya bisnis oleh perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik. 5. Protecting the environment, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan. Terhadap pilihan program CSR yang akan dijalankan oleh perusahaan, dalam Kotler dan Lee (2006) yang dikutip oleh Ismail Solihin (2008:131-145) menyebutkan terdapat enam kategori program dimana pemilihan program yang akan dilaksanakan perusahaan, bergantung padacore business ataupun need assesment masing-masing. Keenam jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut: 



12    1. Couse Promotion Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. 2. Couse Related Promosing Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial dari besaran hasil penjualan produknya. Dasarnya adalah pada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan untuk aktivitas derma tertentu. 3. Corporate Social Marketing Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan terkait isu-isu seperti kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan ataupun kerugian, lingkungan serta keterlibatan masyarakat. 4. Corporate Philantrophy Dalam program ini, perusahaan membarikan sumbangan/hibah langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Program sumbanganbisa dalam bantuk tunai, paket bantuan, ataupun pelayanan secara cuma-cuma.  



13    5. Community Valunteering Dalam program ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, pemegang saham, franchise atau rekan pedagang eceran dan mitra bisnis untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program, seperti kegiatan amal, pemberian penghargaan (materi/non-materi). 6. Socially Responsible Business Practise (Community Development) Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup serta membantu dalam pemecahan masalah sosial tertentu. Bentuk dari program ini dapat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas, mengembangkan perbaikan proses produksi dan hasil produksi, pelaporan dan memberikan informasi terkait penerima dampak atas aktivitas bisnis perusahaan, serta mengembangkan program-program penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Adanya kegairahan yang mendorong praktik CSR di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan audit sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh sejumlah industri baik nasional maupun multinasional, termasuk audit terhadap program pengembangan masyarakat. Hal ini juga terlihat dari adanya pelaksanaan konsultasi, pendampingan, pelatihan ataupun pembuatan laporan pelaksanaan 



14    program dalamtema CSR. Terkait pelaksanaan praktik program CSR di Indonesia, umumnya terdapat empat model atau pola yang diterapkan, diantaranya Saidi dan Abidin, (2004:64-65): 1. Keterlibatan langsung Perusahaan melaksanakan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan langsung suatu sumbangan kepda msyarakat tanpa perantara. 2. Malalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Biasanya perusahaan menyiapkan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 3. Bermitra dengan pihak lain Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsiun atau lembaga bersangkutan dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya secara pro-aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. 



15    2.1.4. Langkah-langkah Pelaksanaan Aktivitas Program Corporate Social 

Responsibility Pelaksanaan CSR sesungguhnya merupakan suatu aktivitas yang dijalankan dalam jangka panjang dimana program CSR yang dijalankan hendaknya sustainable. Untuk mendukung terciptanya CSR yang sustainable, tentunya harus didukung oleh perencanaan yang baik dalam penerapannya. Suharto, (2007) berpendapat good CSR hendaklah mampu memadukan kepentingan shareholdersdan stakeholders. Oleh karena itu, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk Community Development, yaitu: 1. Engagement Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat. 2. Assessment Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs based approach (aspirasi masyarakat), 



16    melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat). 3. Plan of action Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak. 4. Action and Facilitation.Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program. 5. Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Bila ternyata program CSR dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. 
2.1.5. Manfaat Corporate Social Responsibility Terhadap Perusahaan Jika dikelompokkan, Suharto (2007) menyatakan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan atas penerapan CSR diantaranya:   



17    1. Brand Differentiation Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyality. 2. Human resources Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja. 3. License to operate Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan izin menjalankan bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. 4. Risk management Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap olehskandal korupsi, kecelakaan karyawan/kerusakan lingkungan. Membangunbudaya ”doing the right thing” berguna dalam mengelola resiko bisnis. Dalam Final Draft International Standard (DIS) ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility (2010), tanggungjawab sosial dapat memberikan berbagai manfaat potensial bagi organisasi, diantaranya: 



18    1. Mendorong lebih banyak informasi penganbilan keputusan yang didasarkan pada penyempurnaan pemahaman terhadap harapan masyarakat. 2. Meningkatkan praktek manajemen risiko organisasi. 3. Meningkatkan/mendorong reputasi dan kepercayaan publik yang lebih besar. 4. Meningkatkan daya saing organisasi terhadap para pesaing, termasuk akses terhadap keuangan dan status mitra utama. 5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitas untuk melakukan inovasi terhadap penemuan baru serta adanya kontak atau hubungan dengan beragam pemangku kepentingan. 6. Meningkatkan loyalitas, moral, motivasi dan mempertahankan karyawan, keselamatan pekerja, berdampak positif pada kemampuan untuk rekrutmen. 7. Pencapaian penghematan terkait peningkatan produktifitas dan efisiensi sumberdaya, konsumsi air dan energi, pengurangan limbah, perbaikan nilai harga berdasar produk, dan peningkatan ketersediaan bahan baku. 8. Peningkatan reliability dan fainess atas transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggungjawab, persaingan yang adil dan tidak adanya korupsi. 9. Mencegah/mengurangi potensi konflik dengan konsumen terkait produk/jasa. 



19    10. Berkontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan. 11. Kontribusi terhadap public good, memperkuat masyarakat sipil dan institusi. 
2.2. Nilai Humanisme 

2.2.1. Pengertian Nilai Nilai (value) dan sikap (attitude) merupakan dua konsep yang saling bersinambungan dan berkaitan erat. Nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian seseorang (individu) yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau lebih luasnya kepribadian bangsa. Menurut Depdiknas, (2008: 963) nilai adalah sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Bertens, (2001: 139) mengatakan nilai adalah suatu yang menarik bagi manusia, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Menurut Linda (dalam Elmubarok, 2008: 7), secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai memberi (values of giving). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Jadi dapat disimpulkan nilai adalah sesuatu yang berharga atau 



20    kualitas hidup terhadap sesuatu hal yang dilakukan seseorng untuk kesempurnaan hidup. 
2.2.2. Pengertian Humanisme 

Humanisme berasal dari akar kata homo yang berarti manusia dan memiliki arti manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Kebebasan dan otonomi manusia merupakan hal utama gerakan kemanusiaan. Tujuan humanisme adalah dihormatinya martabat manusia (Masruri, 2005: 98). Sebagai seorang manusia di dalam kehidupannya memerlukan adanya nilai kemanusiaan (human values). Dinyatakan oleh Sada, (2011: 6) mengemukakan nilai-nilai kemnusiaan (human values) mempunyai kata manusia yang berarti bahwa nilai-nilai ini adalah unik untuk umat manusia dan bukan untuk binatang, dan nilai kemanusiaan haruslah universal yang artinya tiak bergantung pada ras, kelompok, tradisi dan kebudayaan. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. Disamping itu, dilihat dari bahasa agama, konsep humanisme merupakan terjemahan kreatif dari amar al-ma’ruf, yang makna asalnya adalah menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Amar al-ma’ruf dimaksudkan untuk mengangkat dimensi dan potensi positif manusia, untuk mengemansipasi manusia kepada nur atau cahaya petunjuk ilahi dalam rangka mencapai keadaan fitrah. Fitrah adalah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai kodrat kemanusiaannya (Fahmi, 2005: 117). Pengakuan terhadap martabat manusia akhirnya merupakan hal keyakinan dan keterlibatan dasar. Sama halnya dengan pengakuan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib untuk 



21    mempertanggungjawabkan perbuatannya. Humanisme telah melindungi martabat manusia dari segala bentuk manipulasi, penjajahan, dan kewenangan sistem-sistem kekuasaan. Nurcholis, (1998) mendefinisikan humanisme sebagai sekumpulan gagasan, sikap dan kepercayaan yang didasarkan pada kemampuan diri manusia sebagai sumber penemuan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk membina kehidupan. Dengan demikian, humanisme dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap dunia yang menekankan pentingnya manusia beserta sifat dasar dan peran atau kedudukannya di dunia. Aspek kemanusiaan menurut Ali Syari’ati, (1996) menjadi bagian yang penting dalam humanisme. Ali Syari’ati sendiri mengartikan humanisme sebagai aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimiliki manusia adalah keselamatan dan kesempurnaan. Kesadaran terpenting yang harus dibangun dalam diri manusia, dalam hal ini adalah kesadaran akan dirinya sendiri. Kesadaran ini akan menjadi bekal penting menentukan arah kehidupannya menuju keadaan yang terbaik bagi dirinya dan lingkungan. Selanjutnya Franzs, (2007) menyatakan humanisme merupakan keyakinan bahwa: “Saya memperlakukan setiap orang sebagai manusia. Saya tidak boleh menyakiti mereka dan selalu mengembangkan sikap terbuka terhadap mereka. Saya harus mengembangkan sikap ini hingga saya yakin bahwa orang-orang yang ada di sekeliling saya selalu diperlakukan adil, penuh perhatian dan kasih sayang”. 
Humanisme dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada manusia atau kebudayaan. Sementara dari sisi aliran filsafat, humanisme diartikan sebagai paham yang 



22    menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat tinggi, sentral dan penting baik dalam perenungan teoritis-filsafat maupun dalam praktis hidup sehari-hari (Suyatno, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 
humanisme adalah sesuatu yang membuat perubahan pada diri manusia sendiri dan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik.  
2.2.3. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Humanisme Menurut Hardiman (2012: 7-67), nilai humanisme ada 7 yaitu; 1) tolong-menolong, 2) peduli terhadap orang lain, 3) solidaritas, 4) rendah hati, 5) melindungi martabat manusia, 6) empati, dan 7) rela berkorban.  Penjelasan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tolong-menolong Dalam menjalani kehidupan ini manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang yang kaya membutuhkan yang miskin dan begitu pula sebaliknya. Tolong-menolong berarti ikut serta dalam membantu meringankan beban. Orang yang suka menolong biasanya memiliki banyak teman dan disukai oleh banyak orang. Pentingnya hidup tolong-menolong yaitu karena manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan pertolongan orang lain. Menolong tidak hanya berupa materi saja, tetapi dapat berupa bantuan tenaga dan sebaiknya jangan mengharapkan imbalan. Menolong harus dengan senang hati dan ikhlas, dan menolong tujuannya 



23    meringankan beban orang lain dan menciptakan kerukunan (Sunarso, 2009: 17). Menurut Salam (2000: 78) tolong-menolong adalah mau membantu atau menolong, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk tenaga atau moral. Sikap tolong-menolong memiliki ciri sebagai berikut:a) mau menolong dan ditolong oleh siapa saja, b) atas dasar kemauan sendiri atau tidak diperintah oleh orang lain, c) mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tolong-menolong merupakan sikap humanisme yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain secara ikhlas, dan dengan kemauan sendiri, serta mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan sendiri. Dalam hal ini, mendahulukan orang lain yang dimaksud adalah seseorang dengan ikhlas menolong orang lain yang membutuhkan bantuan dengan meninggalkan apa yang sedang ia kerjakan saat itu juga. 2. Peduli terhadap orang lain Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita (Pratiwi, 2010). Orang-orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat suatu keadaan tertentu, ketika ia 



24    menyaksikan kondisi masyarakat maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan, dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Sikap peduli merupakan sikap yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Solidaritas Menurut Hardiman (2012: 57) solidaritas adalah kemampuan untuk mengabaikan perbedaan suku, agama, ras, dan adat karena mampu melihat dan ikut merasakan kesamaan dalam penderitaan dan pelecehan yang dialami orang lain. Solidaritas sosial merupakan cerminan dari kematangan manusia. Solidaritas sosial bukan merupakan perasaan belas kasihan yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal karena nasib buruk sekian banyak orang, dekat maupun jauh. Sebaliknya, solidaritas ialah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum; yaitu semua orang dan setiap perorangan. 4. Rendah hati Sikap rendah hati adalah sikap merendahkan hati dan simpatik tanpa harus merasa hina dan rendah. Yang dimaksud dengan sikap ini adalah memberikan apa yang menjadi hak setiap orang yang berhak mendapatkannya. Sikap ini berarti mengangkat orang yang hina dari derajatnya dan tidak menurunkan orang yang mulia dari kedudukannya. Sikap rendah hati merupakan slah satu faktor yang menyebabkan 



25    terangkatnya derajat seseorang dan menyebabkan seseorang mendapat kemuliaan (Mas’ud, 2005: 20). 5. Melindungi martabat manusia Martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Melindungi martabat manusia , sama saja kita melindungi harga diri manusia yang bebas bertindak, tidak tertindas, tidak susah atau patuh dan tersusahkan oleh manusia lain. Melindungi martabat manusia adalah melindungi mereka dari keterjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merdeka, bebas dan tidak terikat dengan faham atau perintah-perintah yang membuatnya tunduk. Sebagai manusia yang melindungi martabat dirinya, ia akan melawan dan bangkit dari ketidakadilan dan kesusahan yang melanda dirinya. Manusia seharusnya hidup rukun bersama-sama dan tidak saling menjatuhkan, selalu saling menghormati antarsesama. 6. Empati Empati merupakan perasaan haru atau iba manakala seseorang melihat orang lain mengalami sesuatu kesulitan yang menyedihkan dan memunculkan perasaan haru yang akan dirasakan berbeda oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Orang yang mudah merasa iba melihat kesedihan orang lain dapat digolongkan kepada orang yang memiliki perasaan yang halus dan peka terhadap ketidakadilan ( Soeroso, 2006: 68). 7. Rela berkorban Rela berkorban sebagai sesama manusia menjadikan kehidupan lebih baik dan damai. Sama halnya yang dijelaskan dalam Nusantara (2007: 



26    291) rela berkorban berarti bersedia mengorbankan dirinya bagi kepentingan orang lain. Seseorang akan mengorbankan kepentingan, pikiran, tenaga, harta, bahkan hidupnya sendiri. Rela berkorban di lingkungan keluarga biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, seperti orang tua yang rela mencari nafkah, memberi makan terhadap anaknya, mendidik dan mengasuhnya. Anak berbakti dan membantu orang tua tanpa pamrih. Rela berkorban juga ditemukan di lingkungan masyarakat demi kesejahteraan warga, masyarakat melakukan kerja bakti, memperbaiki jalan, melakukan ronda malam, dan membangun tempat ibadah. Sedangkan dalam dalam Sada (2010) http://jhv.sagepub.com mengemukakan lima macam nilai-nilai humanisme, yaitu: 1. Kebenaran Kebenaran adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dan kenyataan. Setiap pernyataan dianggap benar kalau apa yang dinyatakan di dalamnya berhubungan atau punya keterkaitan (correspondence) dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan itu. Jadi kebenaran adalah kesesuaian apa yang diklaim sebagai diketahui dan kenyataan apa yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya (Gea, 2005: 151). 2. Kedamaian  Kedamaian adalah suka cita dan ketenangan yang muncul dari dalam diri. Kedamaian membutuhkan kemampuan seseorang untuk berintrospeksi dan bersadar diri sehingga orang akan mampu menata 



27    pikiran, perkataan, dan kebutuhannya. Pikiran yang jernih membutuhkan kedisiplinan untuk melakukan instropeksi diri dan merenungkan pengalamannya. Oleh karenanya kedamaian sejati membutuhkan suatu usaha tanpa harus memperhitungkan untung atau rugi, berhasil atau gagal, kpedihan atau kebahagiaan (Gede, 2006: 115). 3. Cinta Kasih Cinta kasih adalah belas kasih murni yang memotivasi pelayanan tanpa pamrih demi kebaikan bagi orang lain. Cinta kasih mungkin lebih baik diungkapkan sebagai energi yang meresap pada seluruh jiwa manusia. Cinta kasih bukan sekedar perasaan emosi atau nafsu saja, melainkan sesuatu yang lebih mendalam dan lebih mendasar dari hakikat manusia. Dalam sejarah umat manusia, cinta memegang peranan yang utama dalam menyatukan keragaman yang ada di jagad ini. Unsur nilai-nilai cinta dan kasih antara lain, adalah toleransi, kepedulian, empati, dan kasih sayang. Cinta kasih dapat diartikan sebagai tindakan memberi dan memaafkan (Sony, 2017: 35). 4. Perilaku yang benar atau kebajikan Perilaku yang benar atau kebajikan adalah berperilaku yang benar atau bersikap yang benar. Perilaku tersebut adalah sikap yang diturunkan dari kemurahan hati atau cinta kasih seseorang pada orang lain. Perilaku yang benar dalam suatu tindakan akan menjadi kebajikan. Unsur nilai perilaku yang benar atau kebajikan adalah kebersihan, semangat juang, 



28    tujuan, kewajiban, kejujuran, dan pelayanan terhadap orang lain (Sony, 2017: 44). 5. Tanpa kekerasan Tanpa kekerasan adalah puncak dari semua nilai-nilai kemanusiaan yang telah disebutkan di atas. Wujud dari nilai tanpa kekerasan adalah taat dan menghormati hukum alam, dan peraturan. Nilai tanpa kekerasan merupakan cermin wujud daripada moralitas sehingga perdamaian dunia dan keharmonisa global akan tercapai. Unsur-unsur nilai tanpa kekerasan adalah kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara, kasih sayang, mempertimbangkan orang lain, tidak berbahaya, suka menolong, dan keadilan. 
2.3. Konsep Triplle Bottom lines Darwis, (2012) Triple Bottom Lines merupakan suatu konsep baru untuk menjawab kelemahan dari single bottom line yang sebelumnya hanya menyangkut keberlanjutan (sustainability) perusahaan. Dimana jika perusahaan ingin tetap eksis dan akseptable selain memperhatikan profit juga harus memperhatikan 
people (masyarakat) dan planet (lingkungan) karena kedua hal tersebut juga memiliki peranan yang penting dalam mendukung sebuah perusahaan. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholders penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Selain itu unsur ketiga yang juga harus diperhatikan adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin tetap eksis maka harus disertakan tanggung jawab kepada lingkungan. Antara 



29    lingkungan dan manusia terdapat hubungan sebab akibat, dengan merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat. Banyak yang kurang menyadari akan pentingnya hal tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung yang diperoleh didalamnya. Aktivitas perusahaan mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang sangat penting, namun perusahaan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan (Darwis, 2012). Disinilah perlunya penerapan konsep Tripple Bottom 

Lines yakni profit, people, dan planet. 
5.4. Keterkaitan Antara Humanisme Dengan CSR 

Humanisme diartikan sebagai cara pandang terhadap dunia yang menekankan pentingnya manusia beserta sifat dasar dan peran atau kedudukannya di dunia. Dalam humanisme manusia tidak diajarkan untuk serakah. Serakah merupakan sikap yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya yang dapat mengakibatkan seseorang menghalalkan segala cara demi terwujudnya apa yang dicita-citakan. Hal tersebut seiring dalam konsep Corporate Social Responsibility khususnya prinsip triple bottom lines yang tidak memungkiri bahwa profit (laba atau materi) merupakan hal yang penting dalam perusahaan karena salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap stakeholder. Walaupun kapasitasnya menjadi fokus utama bagi perusahaan, namun Profit bukan sebagai unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Dalam penerapan 
triple bottom line laba perusahaan merupakan laba yang dihasilkan setelah dikurangi biaya semua masukan, termasuk biaya modal diikat. Berbeda dari defenisi akuntansi tradisional keuntungan. Dalam konsep aslinya, dalam kerangka 



30    berkelanjutan, maka aspek “Laba” perlu dilihat sebagai manfaat ekonomi yang riil yang dinikmati oleh masyarakat sekitar. Ini merupakan dampak ekonomi riil organisasi tersebut terhadap lingkungan ekonomi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Humanisme merupakan perasaan solidaritas yang dapat berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, kebersamaan, bahkan dapat juga menjadi motivasi untuk berusaha kendatipun dalam kondisi memprihatinkan. Begitu pula dalam Corporate Social Responsibility, perusahaan juga menaruh perhatian besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Menurut Prinsip Triple Bottom Lines dalam 
Corporate Social Responsibility untuk mengukur keberhasilan perusahaan diperluas pada nilai-nilai ekonomi, ekologi, dan sosial. Perusahaan secara suka rela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Corporate Social 
Responsibility menjembatani keseimbangan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus dengan lingkungan. Corporate Social Responsibility merupakan suatu pandangan bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sikap kemanusiaan dalam pandangan hidup yang terkandung tidak terbatas kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk termasuk lingkungan. Dari uraian diatas dapatlah dinyatakan bahwa nilai humanisme yang terkandung didalamnya memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan 
Corporate Social Responsibility. Dimana keduanya memberikan pandangan bahwa orientasi utama kita didunia tidak hanya terfokus akan kepentingan pribadi 



31    yang kebanyakan di ukur dari sudut pandang materi, namun juga harus memperhatikan semua hal disekitar kita yang saling memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan kita. Nilai humanisme dapat menjadi alat kontrol manajemen, yang dapat digunakan untuk mengontrol perilaku karyawan secara langsung. Selain itu dari perspektif masa depan, bentuk kontrol dengan internalisasi nilai humanisme bisa membangun komitmen terhadap organisasi dan tujuannya serta bisa lebih murah dan dapat mengefisiensi biaya (Sun, 2008). Implementasi nilai humanisme umumnya berdampak positif terhadap perilaku manusia, karena berfungsi sebagai alat pengendalian diri, yang akan menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena itu nilai humanisme yang memiliki dampak positif bagi kehidupan perlu diimplementasi dalam dunia kerja agar efektivitasas pengendalian internal dan tanggung jawab perusahaan dapat lebih ditingkatkan (Made, 2017). 
2.5. Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Diana Tantri Cahyaningsih dan Djuwityastuti (2015),  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pt. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi dokumen atau 



32    bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tangung jwab sosial perusahaan/CSR PT. Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan bentuk kegiatan berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan, antara lain: kesulitan mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; tidak diperbolehkan sita angunan; salah presepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya yaitu kesulitan dalam survey tempat. Penelitian yang dilakukan oleh Andi faisal (2015),  Budaya Siri’ Dan Pesse’ Dalam Bingkai Akuntansi Makassar. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar selubung budaya kapitalisme dalam diskursus dan praktek akuntansi saat ini, dan menawarkan perubahan paradigmatic dengan memasukkan nilai nilai siri’ dan pesse’ budaya Bugis–Makassar ke dalam diskursus dan praktek akuntansi. Nilai budaya kapitalisme yang tertanam kuat dalam praktek akuntansi saat ini menyebabkan terjadinya praktek-praktek kecurangan. Kecurangan 



33    tersebut ditengarai terjadi karena adanya paradigm yang menempatkan manusia sebagai subjek yang hanya mementingkan diri sendiri. Nilai siri’ dan pesse’ yang diintegrasikan kedalam diskursus dan praktek akuntansi dapat menjadikan akuntansi memiliki independensi, kejujuran dan integritas yang semakin tertanam kuat dalam dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ayun Sri Rezkiana (2017), Internalisasi Nilai Budaya Sipakatau Dalam Model Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Pt Semen Bosowa Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan menginternalisasikan nilai budaya 
sipakatau pada PT Semen Bosowa Maros. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnometodologi melalui tradisi, kebiasaan dan cara dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan utuh dari sudut pandang informan. Hasil penelitian menemukan bahwa pengamalan sipakatau akan menciptakan kesungguhan dalam melaksanakan setiap proses akuntansi pertanggungjawaban sosial dari perencanaan, implementasi dan output yang tak lepas dari rasa kemanusiaan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menyayangi, menghargai, tolong menolong, dan kerjasama, meredupkan sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri dan menciptakan persaudaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayudyah Eka Apsari dan Agus Mansur (2016), Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Pada ISO 26000. Corporate social responsibility (CSR) merupakan klaim stakeholder agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk 



34    kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, konsumen dan lingkungan. Program CSR ini dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan yang menyelenggarakan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain itu CSR ini merupakan rencana kerja sebuah perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Penelitian ini difokuskan pada salah satu sentra industri di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu di wilayah kecamatan Dlingo. Dalam penelitian ini memberikan hasil faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi CSR disesuaikan dengan standar ISO 26000. Dari aspek masyarakat, kondisi lingkungan merupakan factor yang paling mempengaruhi jalannya implementasi CSR di wilayah ini dengan nilai MSA sebesar 0,649. Pada aspek pekerja di wilayah Dlingo, hubungan sosial antar pekerja merupakan faktor yang paling mempengaruhi jalannya implementasi CSR di wilayah Dlingo dengan nilai MSA sebesar 0,867. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Multazam (2015), Pendidikan Islam Berbasis Humanisme Religius (Studi Pemikiran Abdurrahman Mas’ud). Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Humanisme religius merupakan suatu cara pandang agama yang menempatkan manusia sebagai manusia dan suatu usaha humanisasi ilmu-ilmu dengan penuh keimanan yang disertai hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia atau hablun min Allah dan hablun min 

al-nas. Implementasi dalam pendidikan Islam menekankan aspek akal sehat, individualisme menuju kemandirian, semangat mencari ilmu, pendidikan pluralisme, lebih menekankan fungsi daripada simbol, dan keseimbangan antara 



35    pemberian penghargaan dan hukuman. (2) Dalam konteks pendidikan Islam masa kini, pendidikan Islam harus berorientasi pada pendidikan nondikotomik. Dengan tidak memisahkan dua dimensi ilmu yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu agama saja tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum (sains dan teknologi). Dalam hal ini, lembaga pendidikan (tinggi) Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan salah satu bentuk implementasi dari pendidikan Islam nondikotomik. 
2.6. Kerangka Pikir Dari uraian diatas dapatlah dinyatakan bahwa antara nilai humanisme yang tertuang pada nilai-nilai kehidupan memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hal ini menyangkut prinsip triple bottom lines. Dimana keduanya memberikan pandangan bahwa orientasi utama kita didunia tidak hanya terfokus akan kepentingan pribadi yang kebanyakan di ukur dari sudut pandang materi, namun juga harus memperhatikan semua hal disekitar kita yang memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan kita, dalam hal ini Tuhan yang maha esa sebagai sang pencipta, lingkungan (alam), dan manusia. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji tiga nilai yang ada dalam humanisme diantaranya: 1). Empati, 2). Solidaritas, 3). Tolong menolong.  Adapaun gambar dari kerangka pikir sebagai berikut:    



36    Gambar 1.1 Kerangka pikir        
  

 

 

      PT. Bosowa Corporation Implementasi Nilai Humanisme Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Kesimpulan/Rekomendasi Tanggungjawab Sosial Solidaritas Tolong-menolong Empati Keberlangsungan usaha Konsep Triple Bottom Lines 



37    BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penelitian ini, lokasi dan tempat penelitian dilaksanakan di PT. Bosowa Corporation Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu pelaksanaan akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. 
3.2. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei (survey methods). Metode survei adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan obyek penelitian. Metode survei terbagi menjadi: survei individu, survei intersep, survei melalui telepon, survey melalui surat, survei melalui jaringan internet (Sunyoto, 2013: 23). Oleh karena itu, metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden. Data penelitian berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek penelitian secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data yang sama dari banyak subjek kemudian dirancang untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat. Adapun spesifikasi pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: 1. Wawancara Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau 



38    hubungan dengan responden. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. 2. Observasi Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung untuk mendapatkan data primer yang deskriptif pada tempat penelitian yang telah dipilih, yaitu pada PT. Bosowa Corporation Metode observasi ini akan terfokus pada penerapan corporate social responsibility (CSR). Agar memperoleh data yang cukup representatif bagi penelitian, maka penentuan objek penelitian tergantung pada pola penerapan corporate 

social responsibility (CSR) di PT. Bosowa Corporation 3. Dokumentasi Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, dana data-data mengenai perusahaan yang telah lalu. Bukti data yang didapatkan dalam penelitian berupa foto, gambar atau hal semacamanya akan menguatkan keesahan dan kepercayaan yang didapatkan. 4. Penelusuran Referensi Penelusuran referensi (reference exploring) yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hasil dari metode ini kemudian dikutip, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam memperkuat data dan hasil penelitian.  



39    3.3. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau dan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya (Sugiono 2009, Hal.16). Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2014). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data. Deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 2. Sumber Data Adapun sumber data dari penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.  a) Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, 



40    dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasinya dapat dipertanggung jawabkan.  b) Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media tertulis yang relevan sehingga memungkinkan untuk medukung keberhasilan penelitian ini dan sebagai pelengkap agar dapat membuat pembaca semakin paham akan maksud peneliti, seperti sumber referensi dari buku-buku dan jurnal ilmiah. 
3.4. Tehnik Analisis Data Penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data, pemilihan metode sangat tergantung pada research questions, research strategies, dan theoretical framework. Untuk melakukan analisis peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Peneliti interpretif menggunakan observasi peserta dan penelitian lapangan. Teknik-teknik ini menuntut peneliti mengabdikan waktunya untuk melakukan kontak pribadi langsung dengan orang yang mereka pelajari (Neuman, 2013: 103). Hal yang perlu diperhatikan adalah analisis data tidak dapat dipisahkan dari data collection. Oleh karena itu, ketika data penelitian mulai terkumpul, analisis data harus segera dilakukan untuk menentukan pengumpulan data berikutnya. Langkah analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu: 1. Reduksi Data Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian 



41    hingga akhir pengumpulan data. Data yang tidak penting akan dikurangi sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya. 2. Penyajian Data Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan. 3. Penarikan Kesimpulan Hasil dari coding data pada penelitian dikaitkan dengan konsep 
Triplle Bottom lines sehingga interpretasi yang diturunkan tidak lagi bias. Data penelitian dikaitkan pada teori yang digunakan sebelumnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kejadian yang ada pada setting penelitian. Interpretasi yang dilakukan dituangkan dalam narasi, gambar dan kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan tersebut sudah dapat diterima. Tujuan dilakukan langkah diatas seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan 



42    penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.                  



43    BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil PT. Bosowa Corporation 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Bosowa Corporation merupakan perusahaan perdagangan yang didirikan oleh H.M. Aksa Mahmud pada tanggal 22 Februari 1973. Pada awal berdirinya perusahaan ini bernama CV Moneter yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan visi Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik, dan sistem yang terintegrasi, perusahaan ini melakukan perluasan industri yang dibagi dalam beberapa unit bisnis, yakni otomotif, semen, logistik & transportasi, pertambangan, properti, jasa keuangan, infrastruktur, energi,media, dan multi bisnis. Salah satu unit bisnis Bosowa adalah PT Semen Bosowa Maros. Unit ini merupakan salah satu unit usaha andalan yang dimiliki oleh Bosowa Grup. Produksi unit ini meliputi proses penggunaan bahan baku, proses produksi semen hingga proses pengiriman kepada konsumen. Setiap tahapan proses dilakukan secara profesional dengan bantuan para tenaga ahli di bidangnya. 
4.1.2. Kisah Sang Pendiri H.M. Aksa Mahmud Founder Bosowa, dikenal sebagai pengusaha visioner yang tangguh. Hal itu terbukti dari pertumbuhan perusahaan Bosowa yang didirikannya pada tahun 1973. Dalam perjalanannya, Bosowa terus memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Berawal sebagai agen penjualan mobil merek Datsun, Bosowa bergerak begitu cepat dan meningkat menjadi 



44    distributor tunggal mobil merek Mitsubishi untuk seluruh wilayah Timur Indonesia. Skala bisnis pun terus saja meningkat, merambah ke berbagai sektor seperti Semen, Otomotif, Mining, Properti, Infrastruktur, Jasa Keuangan, Energi, dan Media. Meski badai krisis yang melanda negeri ini di tahun 1998 cukup mengguncangkan dunia usaha di Indonesia. Menyusul badai krisis keuangan susulan pada tahun 2008, namun sedikit pun tidak mengendurkan semangat Bosowa untuk menunjukkan kinerjanya sebagai perusahaan pionir dari Timur. Bosowa terus berkembang dan telah masuk pada fase berikutnya seiring dengan pergantian tampuk pimpinan di tangan generasi ke dua di tahun 2006. H.M. Aksa Mahmud lahir pada tanggal 16 Juli 1945 di Desa Lapasu, Kabupaten Barru, sekitar 120 km dari Makassar. Orang tuanya, H. Muhammad Mahmud dan Hj. Kambria, telah mengajarkan dengan baik elemen penting dalam kehidupan manusia, yakni agama. Dasar agama inilah yang menjadi bekal kuat bagi Aksa Mahmud untuk terus mengembangkan bisnisnya hingga sekarang. Aksa Mahmud juga dikenal sebagai pengusaha yang senantiasa menyelaraskan unsur bisnis dan sosial melalui kegiatan filantropi yang telah dilakukannya sejak awal mendirikan Bosowa. Kehidupan sosial H.M. Aksa Mahmud terbentuk sejak kecil. Ayahnya selalu mengajarkan Aksa Mahmud untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa, orang miskin, dan anak yatim. Baginya, semakin banyak melakukan aktivitas sosial akan semakin memudahkan semua pekerjaan. Jiwa entrepreneur Aksa Mahmud sudah muncul sejak kecil. Saat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, Aksa kecil biasa berjualan es, kurma 



45    saat bulan puasa, kulit kerang, permen, kacang, hingga meningkat dengan menjual hasil bumi yang dibawa ke daerah lain.  Ada tiga filosofi yang menjadi pegangan Aksa Mahmud yang diwariskan dan menjadi filosofi Bosowa Corporation, yakni tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa pendidikan atau belajar yang baik, dan tidak ada keberhasilan tanpa kehendak Allah. Aksa Mahmud tidak hanya ingin mengantar Bosowa sebagai pemain nasional tetapi juga pemain global. Karena itu, Aksa Mahmud mendidik anakanaknya untuk mempunyai wawasan dan pendidikan global, salah satunya dengan menyekolahkan mereka ke luar negeri. Aksa Mahmud ingin Bosowa di generasi kedua semakin membesar, dan menjadi perusahaan publik. Kepiawaiannya dalam bisnis mengantar Aksa Mahmud terlibat dalam organisasi bisnis maupun nonbisnis hingga panggung politik. Puncaknya pada Pemilu 2004, Aksa Mahmud terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengantarkannya menjadi Wakil Ketua MPR RI, yang semakin membulatkan tekadnya untuk sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai negarawan. Keberhasilan mewariskan imperium bisnis kepada anak-anaknya memberi waktu yang lebih banyak kepada Aksa Mahmud dan isteri untuk aktif di berbagai kegiatan sosial dan pendidikan dengan mengelola sejumlah yayasan, termasuk Bosowa Foundation. Mereka juga menjadi filantropis sebagai donatur kepada perorangan atau lembaga-lembaga sosial pendidikan yang membutuhkan dana. Tidak jarang Aksa Mahmud bergerak dan turun langsung dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan hidup maupun bencana. 



46    Aksa Mahmud senantiasa berpesan bahwa kebesaran Bosowa berasal dari moral dan akhlak yang baik. Beliau juga selalu menegaskan bahwa Bosowa harus membawa berkah dengan menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, serta bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. 
4.1.3. Struktur Manajemen Perusahaan 
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47    4.1.4. Visi, Misi, dan Filosofi Perusahaan 1. Visi  Menajdi pemain utama ekomuni nasioanal yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, palayanan terbaik dan sistem yang terintegrasi 2. Misi Perusahaan Memberikan berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan Ekomomi nasional 3. Filosofi 1) Bekerja keras, artinya berfikir secara efisien dan efektif dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab, inovatif, kreatif, mandiri serta berorientasi pada kualitas kerja yang prima. 2) Belajar terus, artinya selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasannya. Sadar akan tuntutan profesionalisme, tanggap akan perubahan serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. 3) Berdoa, artinya selalu memohon perlindungan dan berkah dari Allah, Tuha YME, selalu mensyukuri nikmat-Nya, bekerja diyakini sebagai ibadah, selalu optimis melihat persaingan hidup karena yakin rahmat Allah ada di mana-mana.    



48    4.1.5. Unit-Unit Bisnis Perusahaan 1. Cement Group Grup ini melaksanakan aktivitas usaha secara sangat terpadu. Sejak dari bahan baku sampai pengiriman ready mix kepada para pelanggan, Bosowa melakukan  dengan standar mutu yang sudah sesuai dengan ISO 9001 dan 4001. Bahkan pasokan listrik tambahan diperoleh dari pembangkit listrik internal yang menunjang kekuatan fondasi dalam proses produksi.Grup semen terdiri dari: 1) PT Semen Bosowa Maros (PT SBM) yang memproduksi OPC (Ordinary Portland Cement) dan PCC (Portland Composite 

Cement). 2) PT Semen Bosowa Indonesia, berlokasi di Pulau Batam dan memproduksi jenis-jenis semen yang sama dengan PT SBM. SBI juga melayani konsumen yang ada di bagian barat. 3) PT Bosowa Lloyd , suatu perusahaan yang bergerak di bidang trasnportasi laut. Perusahaan ini mengelola armada yang terdiri dari 11 kapal termasuk kapal tunda, kapal motor, dan Harch Barge. 4) PT Pasir Bara, suatu perusahaan yang memproduksi Ready Mix. Perusahaan ini mengoperasikan 2 batching plant di daerah kabupaten Jeneponto dan Makassar, tepatnya di daerah Industri Makassar. Setiap fasilitas batching plant mempunyai kapasitas produksi sebesar 60 m3/jam.  



49    2. Automotive Group Grup ini merupakan bagian dari Bosowa yang bergerak di bidang bisnis otomotif. Grup ini merupakan cikal bakal usaha dan ekspansi bisnis Bosowa. Saai ini grup ini sudah merupakan market leader untuk Indonesia Timur di bidang dealership, khususnya untuk Mitsubisi. Usaha otomotif ini terdiri dua bagian besar yaitu: 1) Dealer resmi kendaraaan (dealership) yang mencakup : PT Bosowa berlian Motor, PT Gowa Dinasti Motor, PT Timur Permai, dan PT Proton Edar Makassar. 2) Transportasi dan Logistik yang mencakup : PT Mallomo Transporindo, PT Bosowa Utama (Taksi Makassar), PT Merpati Wahana Taksi (Taksi di Surabaya), dan PT Oto Rental. 3. Mining Grup Fokus Utama grup ini adalah pengembangan infrasrtruktur melalui jasa penambangan dan penyewaan alat berat. Grup mining juga berupaya untuk menjadi salah satu dari 3 besar perusahaan tambang di Indonesia Timur pada 2011. Grup Mining terdiri dari dua perusahaan yaitu: 1) PT Bosowa Resources 2) PT Bosowa Mining    



50    4. Property Group Merupakan salah satu kelompok usaha Bosowa yang berpusat di Kota Makassar. Grup property dibagi menjadi tiga antara lain: 1) Residential & Commercial, dikelola oleh PT Indah Bumi Bosowa 2) Construction, dikelola oleh PT Tuju Wali, dan 3) Hospitality yang dikelola oleh PT Makassar Hotel Network. 5. Infrastruktur Group Bosowa merupakan satu-satunya kelompok usaha di Kawasan Timur Indonesia yang menabangun dan megoperasikan jalan tol. Saat ini grup infrastruktur memiliki holding perusahaan yang bernama PT Nusantara Infrastucture Tbk. Dan merupakan investment company.  6. Financial Group Meruapkan grup yang bergerak dalam bidang keuangan dengan portofolio terintegrasi yang terdiri dari asuransi, multi finance (leasing) dan perbangkan. Perusahaan-perusahaan ini adalah: 1) PT Asuransi Bosowa Periskop, yang bergerak dalam bidang asuransi umum 2) PT Bosowa Multi Finace, bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan roda empat (vehicle leasing) 3) PT Bank Kesawan Tbk, merupakan banh yang berdiri sejak 1913 dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2002, dan 4) PT Sadira Finance, memfokuskan bisnis untuk pembiayaan alat-alat berat dan kendaraan roda empat. 



51    7. Energy Group Merupakan grup bisnis baru di Bosowa,sebagai langkah strategis untuk memperkuat positioning Bosowa sebagai salah satu perusahaan swasta nasional maka Grup Energi mulai melakukan pengembangan bisnis dengan merambah ke bisnis terminal LPG melalui PT Bosowa Energisindo dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jeneponto melalui PT Bosowa Energy. 8. Media Group Melihat semakin prospeknya media di Indonesia Timur maka Bosowa mendirikan PT Sunu Network Broadcast Televisi dengan nama broadcasting Celebes TV yang bergerak di media televisi dan PT Bosowa Media Grafika yang bergerak dalam bidang media cetak atau surat kabar yang merupakan perusahaan joint venture antara Bosowa dengan kelompok Kompas-Gramedia. 
4.1.6. Bosowa Fundation Merupakan komitmen pendiri Bosowa, H.M Aksa Mahmud, sejak perusahaan didirikan hingga hari ini, Bosowa hadir bukan semata mencari keuntungan, namun juga sebagai perusahaan yang konsisten memberi sumbangsih kepada bangsa, negara, agama, serta umat manusia. Oleh karena itu, di dalam setiap kegiatan operasionalnya, faktor sosial khususnya agama, sosial, dan pendidikan selalu mendapat perhatian yang sama dengan tujuan bisnis Bosowa. Berangkat dari titik tolak ini, maka lahirlah sebuah wadah yang menjalankan kegiatan sosial Bosowa bernama Bosowa Foundation. Dalam 



52    menjalankan fungsinya, Bosowa Foundation terus berupaya agar Bosowa menjadi pijar cahaya kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Segera setelah Bosowa Foundation terbentuk pada tahun 2005, yang sebelumnya bernama Yayasan Haji Mahmud, kami mulai bekerja dengan mendefinisikan kebijakan-kebijakan dan mendefinisikan area prioritas dalam mewujudkan misi kami. Dalam lima tahun terakhir Bosowa Foundation mulai memfokuskan diri pada dua fokus utama Bosowa Foundation. Pertama, pada program pendidikan yang berstandar internasional yaitu, Sekolah Alam Bosowa Makassar, Bosowa Bina Insani Bogor, Bosowa International School Makassar, Politeknik Bosowa Makassar, dan Universitas 45 Makassar.  Fokus kedua adalah program sosial kemasyarakatan, dengan visi “Pembangunan Berkelanjutan”. Disetiap kegiatan operasionalnya, Bosowa Foundation selalu memberi perhatian lebih terhadap faktor-faktor sosial seperti agama, sosial, dan pendidikan. Melinda Aksa selaku Direktur Utama Bosowa Foundation senantiasa berusaha untuk mengarahkan agar Bosowa Foundation mampu meningkatkan kepedulian sosial dari tahun ke tahun melalui program program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.  Segala usaha dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Tim Bosowa Foundation tidak lepas dari tujuan awal yang tertuang dalam akta pendiriannya oleh notaries Mestariany Habie, SH yaitu, meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan rakyat dengan menyelenggarakan antara lain mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non formal yang bersifat Islam, mengasuh anak 



53    yatim piatu, mendirikan koperasi dan melakukan usaha ekonomi, melakukan dakwah dan kerja sosial, mendirikan pesantren dengan mengusahakan biayanya. 
1983, pendirian yayasan kesejahteraan dan pendidikan Haji Mahmud Ahmad (Yayasan Haji Mahmud) pada tanggal 1 Maret 1983 untuk menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan kelompok usaha. 
2005, guna menjawab perubahan kepemimpinan perusahaan dan mengikuti perkembangan dunia bisnis, didirikan Bosowa Foundation agar kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dijalankan dengan lebih baik dan professional. 
2007, Bosowa Fondation semakin intensif melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, diantaranya seminar dan pemberian beasiswa. Selain itu, manajemen Bosowa Foundation juga semakin berkembang melalui empat empat program; pendidikan, kesehatan dan lingkungan, ekonomi dan keagamaan, serta tanggap darurat. 
2009, pada tahun ini bidang pertanian menjadi fokus kegiatan Bosowa Foundation. Salah satu unggulannya adalah program Padi Bosowa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perubahan pola pikir dalam mengelola pertanian. 
2011, Bosowa Foundation melebarkan fokus kegiatannya pada dukungan bagi kegiatan yang bersifat pengembangan pengetahuan serta seni dan budaya, diantaranya talkshow, teater I laga Ligo, dan Makassar Internasional Writers Festival (MIWF). 



54    2012, Sekolah Bina Insani di Bogor, Jawa Barat diambil alih oleh Bosowa Foundation. Setelah itu, namanya berubah menjadi sekolah Bosowa Bina Insani dan menjadi sekolah pertama yang dikembangkan oleh Bosowa Foundation. 
2013, membuka sekolah bertaraf internasional, Bosowa International School, membangun kampus kejuruan Politeknik Bosowa dan mengambil alih pengelolan Universitas 45 Makassar. 
2014, membuka Sekolah Alam Bosowa, sekolah yang menerapkan kurikulum sekolah alam dan dikti untuk jenjang pendidikan TK dan SD. 
4.2. Hasil Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih mengenai Bagaimana implementasi nilai humanisme dalam penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Bosowa Corporation.  Perusahaan merupakan bagian dari bentuk komunitas sosial, sebagai suatu institusi dimana keputusan-keputusan yang dibuat berpengaruh terhadap banyak pihak daripada hanya sekedar pemegang saham (Soejanen, Darwis 2006 (dalam jenny, 2009: 100). Banyak pihak yang dimaksud adalah karyawan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Jadi, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan telah memberikan manfaat bagi pihak-pihak tersebut. Namun, banyak pihak menyadari bahwa perusahaan dalam menjalankan proses operasinya (produksi) menimbulkan dampak-dampak sosial dalam mencapai laba yang maksimal, bahkan semakin tak terkendali.   



55    Pihak manajemen menyadari bahwa eksistensi perusahaan haruslah membawa manfaat bagi semua stakeholder, tidak semata untuk pihak-pihak tertentu saja. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, bertujuan untuk mencetak laba yang optimal guna meningkatkan kekayaan para pemilik saham. PT. Bosowa Corporation menjalankan bisnisnya bukan semata-mata hanya memiliki orientasi profit, akan tetapi perusahaan telah memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) dan berusaha untuk bisa mewadahi semua kepentingan-kepentingan yang ada dalam perusahaan, maupun diluar perusahaan yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung oleh semua aktivitas yang dijalankan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bosowa Corporation Ibu Marini Mallagennie selaku Pimpinan lembaga Bosowa Peduli. Dalam wawancara beliau mengungkapkan: 
 “CSR adalah Kepedulian perusahaan dalam menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya CSR sudah diatur 
dalam Undang-Undang No.40 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT). 
Salah satu pasal dalam UU-PT 2007 tersebut, yakni dalam pasal 74 ayat 
1 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan 
untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan. 
Dalam pelaksaannya Bosowa sudah mengikuti aturan-aturan yang di 
tetapkan pemerintah, tetapi kami melaksanakan CSR bukan hanya atas 
dasar tuntutan dari pemerintah saja, melainkan sudah menjadi wujud 
kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Peduli terhadap 
masyarakat dan lingkungan sudah menjadi tujuan dari pendiri Bosowa 
itu sendiri yaitu Bapak H.M Aksan Mahmud, Sehingga dalam setiap 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bosowa bukan hanya profit yang 
dicari melainkan juga mengharap pahala dari Allah SWT. Bosowa 
memegang teguh prinsip dimana Perusahaan dengan slogannya 
“memberi kembali” kepada masyarakat. Bosowa peduli telah lama 
menjalankan program bantuan seperti, pendidikan, kesehatan, bantuan 



56    bencana alam, pemberdayaan usaha kecil dan pembangunan 
infrastruktur di daerah dimana unit-unit usahanya beroperasi” 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie selaku Pimpinan Bosowa Peduli diatas menunjukkan bahwa Perusahaan sudah mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU No.40 Tahun 2007 dalam pasal 74 yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bosowa melakukan tanggung jawab sosialnya juga selaras dengan misi perusahaan yaitu “Memberikan berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi nasional”. Bosowa tidak hanya berfokus pada operasional perusahaan dalam mendapatkan Lab,  tetapi Bosowa selalu bertanggungjawab dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan usaha tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan semata, melainkan juga melaksanakan tanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan. Menggantungkan perusahaan hanya semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan lingkungan.   
 “Bosowa melakukan kegiatan CSR sudah lama yaitu sejak tahun  1983, 
dengan dengan nama Yayasan Haji Mahmud, dan pada tahun 2005 
didirikan Bosowa Foundation agar kegiatan sosial kemasyarakatan 
dapat dijalankan dengan lebih baik dan professional. Bosowa Fondation 
semakin intensif melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, 
diantaranya seminar dan pemberian beasiswa. Selain itu, manajemen 
Bosowa Foundation juga semakin berkembang melalui program; 
pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, 
serta tanggap darurat.” 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) 



57     Dari hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas dapat disimpulkan bahwas bosowa memang merupakan perusahaan yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bahkan jauh sebelum diberlakukannya UU No.40 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, bosowa sudah menjalankan tanggungjawab sosialnya. Bentuk kepedulian sosial dari Bapak Aksan Mahmud  sudah tertanam dalam dirinya, hal demikian dijadikan sebagai nilai dalam menjalankan usaha, serta memotivasi karyawannya untuk selalu berbuat kebaikan seperti tolong menolong, solidaritas, cinta kasih, empati, kesetaraan dan keadilan. 
 “Dulu yang saya ketahui bosowa melaksanakan kegiatan CSR 
dijalankan oleh satu lembaga saja yaitu bosowa fundation, yang dimana 
dari semua unit usaha bosowa yang punya CSR nya di pegang oleh satu 
lembaga. Tetapi untuk belakangan ini sejumlah unit perusahaan 
menjalankan CSR sesuai dengan segmen mereka masing-masing. 
Masing-masing perusahaan mengadakan kegiatan CSR nya sekitar 
perusahaan itu sendiri. kegiatannya bersifat dinamis dan memiliki 
siklus lima tahunan, artinya disitu ada target jangka panjang yang ingin 
dicapai. Dalam kegiatan yang bosowa lakukan terus berkelanjutan 
dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti kegiatan yang kami 
lakukan di Kota Makassar saat ini yaitu mengenai pengelolaan sampah 
organik dan non organik. Yang kami lakukan itu Sebagai upaya dalam 
menjaga lingkungan dan sebagai tanggungjawab kami terhadap 
pemerintah dalam mengurang sampah plastik. Oleh karena itu kami 
terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana 
pentingnya kesehatan dan menjaga lingkungan”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Dari hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas membuktikan bahwa perusahaan telah banyak membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan. Tidak hanya untuk masyarakat, perusahaan juga turut aktif dalam melestarikan lingkungan. Meskipun diketahui bahwa belum sepuhnya upaya yang dilakukan bosowa sukses karena masih 



58    banyak masyarakat yang belum tersadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam menjalankan kewajibannya bosowa sudah berupaya terlibat dalam program-program pemerintah seperti mengurangi sampah plastik.  Pembangunan yang berkelanjutan dengan CSR memiliki keterkaitan dalam hal tujuan perusahaan yang bukan semata-mata mencari keuntungan . Perusahaan harus mengakui keberadaan dan pertumbuhannya berkonsekuensi penting sebagai bagian dari sistem lingkungan dan sistem sosial, oleh karena itu Bosowa mengakui adanya keterbatasan sumber daya alam dan mengasumsikan tanggungjawab bersama atas penggunaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia.  Pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan hanya akan dapat dipertahankan kalau ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang menguntungkan. Dengan begitu, kehadiran perusahaan terasa memberi manfaat bagi masyarakat disekitarnya dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dalam segi pemberdayaan ekonomi, perusahaan melalui program CSR-nya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Kinerja ekonomi perusahaan berkaitan dengan sejauh mana perusahaan mampu memberikan dampak ekonomi (langsung/tidak langsung) kepada masyarakat. Menjaga keberlangsungan berarti memelihara dan memproduksi lagi sumberdaya yang telah dipergunakan. Keyakinan konsumen yang dibangun melalui CSR dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. CSR merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan sosial perusahaan sehingga pengembangan masyarakat akan seiring dengan pengembangan perusahaan. 



59     “kalau kami menggunakan dua metode yaitu pertama respons dari 
masyarakat yaitu berdasarkan tuntutan merekat sendiri, Biasanya hal 
ini dilakukan oleh masyarakat yang berdekatan dengan lokasi 
perusahaan bosowa beroperasi. Jadi ada perwakilan dari mereka yang 
datang ke perusahaan Bosowa untuk mengajukan permohohan 
pelaksanaan CSR di lingkungan mereka. Setelah itu baru kami akan 
turun berkunjung ke lokasi untuk meninjau secara langsung tempat 
dimana CSR akan diadakan, nah biasanya setelah kami turun ke lokasi 
maka kami akan berdialog dengan tokoh-tokoh atau komunitas yang 
ada di tempat tersebut untuk mencari tahu hal apa yang mereka 
butuhkan. Yang kedua adalah program Pemerintah seperti kemiskinan, 
education, pengurangan sampah, perlindungan perempuan, 
melestarikan lingkungan. Ada juga program tanggap darurat misalnya 
jika terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu biasanya kami akan pro aktif bersama masyarakat ataupun 
komunitas untuk bekerja sama dalam membantu masyarakat yang 
membutuhkan”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Dari hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas di sebutkan bahwa Perusahaan Bosowa dalam menjalankan program CSR nya yaitu dengan bertahap, dalam artian perusahaan akan merencanakan terlebih dahulu program yang akan di jalankannya. Pada proses perencanaan inilah Bosawa akan melakukan survey terlebih dahulu ke lokasi sasaran. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, karna pada akhirnya segala bentuk kegiatan akan di evaluasi dan di laporkan.   “Jadi dalam penginformasian program yang akan kami lakukan itu 
biasanya disampaikan kepada publik, stakeholder, masyarakat yang 
bersangkutan, lewat media, kunjungan secara langsung, 
menginformasikan kepada pemangku jabatan terkait misalnya seperti 
RT, RW, Lurah, Camat. Kalau misalnya ada bencana alam yang terjadi 
kami biasanya akan menyediakan wadah penyaluran bantuan, banyak 
masyarakat yang ingin membantu tetapi tidak tahu mau disalurkan 
dimana maka dari itu kami menyediakan posko penerimaan 
sumbangan contoh seperti kemarin bencana Palu, Lombok. Kami 
sebenarnya tidak kerja sendiri melaikan banyak pihak-pihak yang 
terlibat dalam upaya memabatu orang-orang yang membutuhkan”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) 



60    Dari wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas disebutkan aksi kepedulian yang dilakukan oleh PT. Bosowa selalu menginformasikan seluruh kegiatan yang dilakukannya, Bosowa juga bekerjasama dengan pihak lain dalam programnya. Bosowa tidak menutup diri dalam segala aktifitas CSR nya, ini membuktikan bahwa Bosowa sangat aktif dalam menangani permasalahan sosial yang ada.  
 “Masyarakat sanyak aktif, mereka selalu berpartisisipasi disetiap aksi 
yang kami lakukan, mereka sangat mendukung apa program-program 
yang kami jalani. Masyaraka memiliki kepedulian yang tinggi dalam 
usaha meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menciptakan suasana 
kehidupan sosial yang harmonis. Nah kalau untuk karyawan sendiri 
sangat bersyukur berada dalam perusahaan yang memiliki kepedulian 
yang tinggi seperti Bosowa, mereka selalu mendukung karena jiwa 
humanisma mereka sanagat tinggi. Karena di Bosowa itu menanamkan 
nilai-nilai humanis”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Dalam wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie dapat disimpulkan bahwa masyarakat, karyawan dan perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Mereka antusias karena terdapah hal positif yang mendorong timbulnya kemauan mereka untuk menyambut dan terlibat dalam kegiatan CSR tersebut. Bila ditinjau dari segi proses kegiatan maka lingkup partisipasi masyarakat dan karyawan dapat dijumpai seperti, partisipasi dalam memberikan buah pikiran atau gagasan, partisipasi dalam memberikan tenaga, partisipasi dalam bentuk benda, partisipasi dalam bentuk keterampilan, partisipasi dalam bentuk dukungan social. Dalam bentuk partisipasi yang disebutkan diatas satu sama lain berbeda dan perbedaan itu diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat dan karyawan yang akan ikutserta ambil bagian dalam program CSR. 



61    Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan masyarakat. Dengan keikutsertaan masyarakat dan karyawan dalam setiap tahapan proses pembangunan diharapkan akan menimbulkan perasaan kepedulian, sehingga timbul rasa tanggungjawab untuk memanfaat, merawat dan mengembangkannya. 
 “Dalam hal pelaporan dan evaluasi CSR, berhubung Bosowa memiliki 
banyak unit usaha yang berbeda, oleh karena itu maka dalam 
pelaporan dan evaluasi CSR setiap unit usaha itu sendirilah yang 
melakukannya. Sebenarnya kami ingin membuat satu pelaporan saja 
dibawah naungan Bosowa Fundation cuman karena bosowa memiliki 
banyak unit usaha maka belum kesampain sampai hari ini. Kalau 
tujuan dilakukan evaluasi ini adalah agar kami tahu program yang 
kami lakukan itu sukses atau tidak dan juga supaya  program-pragram 
yang akan kami lakukan kedepannya lebih baik dari sebelumnya”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas maka dapat diketahui bahwa setiap unit usaha Bosowa pelaporan dan evaluasi CSR nya itu berbeda, dikarenkan adanya perbedaan manajemen tiap perusahaan. Manfaat dari kegiatan evaluasi CSR, diantaranya: sebagai dasar perencanaan CSR di tahun berikutnya; menghindari kesalahan yang telah dilakukan; mengulangi kunci keberhasilan pelaksanaan CSR; dan memampukan perusahaan menyampaikan kepada para pemangku-kepentingan, tentang manfaat yang telah diciptakan perusahaan.  Kegiatan evaluasi dapat dilakukan untuk tiga hal, yakni 1). Evaluasi keberhasilan pelaksanaan proyek/kegiatan CSR; 2) merumuskan pembelajaran (lesson-sleamed); 3). Evaluasi manfaat yang diciptakan kepada masyarakat dan 



62    Evaluasi manfaat yang diciptakan kepada perusahaan. Evaluasi kegiatan ini dapat dipimpin pelaksanaannya oleh Manajer Proyek CSR, dan dapat dibantu oleh konsultan ataupun lembaga riset yang dipilih perusahaan.  
 “Humanisme merupakan kepedulian antar sesama, kesetaran dalam 
kehidupan, saling membantu, rasa persaudaraan, solidaritas, empati. 
Artinya kita menganggap bahwa semua manusia itu sama tidak ada 
jarak antara yang kaya dengan yang miskin, antara atasan dengan 
bawahan, makanya kami kerja disini seakan kerja di perusahaan 
keluarga sendiri, karena kita semua terlibat dalam upaya 
mengembangkan perusahaan ini. Nilai humanisme dalam perusahaan 
ini diwariskan oleh Bapak Aksan Mahmud dan itu dijadikan sebagi 
sprit dalam melakukan kegiatan perusahaan dan aktivitas karyawan. 
Nilai humanisme sendiri sudah terinternalisasi di perusahaan Bosowa 
sudah masuk dalam jiwa karyawannya. Nilai ini sangatlah penting 
dalam suatu perusahaan karena dengan nilai-nilai humanisme ini maka 
keberadaan perusahaan menjadi rumah yang nyaman bagi karyawan”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Dari hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas dapat disimpulkan Bosowa sudah sejak lama menerapkan nilai humanis dalam pelaksanaan kegiatan perusahaannya, nilai humanis ini ditransfer kepada seluruh karyawannya. Image Setiap manusia tentu ingin diperlakukan sebaik mungkin oleh orang lain. Perasaan ini tentu wajar karena setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghargai dan mempunyai hak untuk dihargai. Perlakuan yang baik terhadap orang lain tentu saja dapat memberikan efek yang positif bagi diri sendiri, yaitu berupa perlakuan yang baik pula dari orang lain kepada kita. Kalau kita renuingi hubungan sosial seperti seperti hubungan timbal balik. Dan patut kita sadari hubungan timbal balik seperti ini dalam masyarakat tentu mempunyai efek yang bagus untuk pergaulan kita tetapi bisa jadi  menjadi efek negatif apa bila kita tidak mampu untuk berbuat baik pada masyarakat ataupun indivisu dalam masyarakat. 



63    Sama halnya dalam lingkungan pekerjaan, prinsip seperti ini akan berlaku sama. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat manusiawi tentu menjadi sebuah dorongan positif bagi kinerja karyawan dalam menyongsong kesuksesan. Dari hal tersebut, ada pertanyaan mendasar kenapa harus dimulai dengan  kebijakan perusahaan yang harus manusiawi, kenapa tidak kinerja karyawan yang harus menyesuaikan dengan tingkat produktifitas yang ditetapkan perusahaan sehingga menimbulkan kebijakan yang manusiawi? Dua logika pertanyaan tersebut tentu sangat berkebalikan, satu sisi dari pihak perusahaan yang harus memahami dan menyadari kondisi karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawannya dengan kebijakan yang manusiawi, sedangkan sisi lainnya adanya “pemaksaan” tingkat produktifitas perusahaan yang harus dijalankan karyawan untuk mendapatkan kebijakan yang manusiawi. Pasti semua akan memilih option pertama, yaitu semua bermula dari kebijakan yang manusiawi dari perusahaan yang efeknya mampu untuk meningkatkan kinerja dari karyawan. Hal ini sangat jelas dalam logika berpikir siapapun, sehingga tidak ada alasan yang benar apabila sebuah perusahan menuntut kinerja yang tinggi tanpa diiringi dengan kebijakan yang manusiawi. Tetapi akan sangat mudah kita cermati dengan kebijakan yang manusiawi akan meningkatkan kesadaran karyawan untuk berbuat lebih baik dan produktif karena merasa diperhatikan oleh pihak pimpinan perusahaan. Dari pembahasan tersebut, sangat layak kita simpulkan peranan pemimpin perusahaan/ manajer perusahaan sangat penting. Karena kebijakan perusahaan muncul dari pemimpin perusahaan maupun manajer perusahaan. Artinya jiwa 



64    kepemimpinan manajer perusahaan sangat diperlukan untuk lebih peka terhadap kondisi karyawan agar kebutuhan perusahaan juga terpenuhi secara langsung maupun tidak langsung. Karakter yang dibawa oleh manajer perusahaan mempengaruhi sifat dari kebijakan yang dibuat. Dan ini menjadi sumbu utama bagaimana suatu kebijakan dapat lahir menjadi sebuah peraturan perusahaan yang humanis atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh pakar managemen bisnis, Tony Schwartz bahwa kepemimpinan pemilik perusahaan sangat menentukan arah kebijakan perusahaan, seorang pemilik perusahaan yang baik harus mengubah paradigmanya, dari memeras pekerja untuk mendapatkan keuntungan, menjadi lebih memperhatikan dan berupaya memenuhi empat kebutuhan dasar dari pekerjanya, yakni kebutuhan fisik, emosional, mental, dan spiritual. Dengan memenuhi empat kebutuhan dasar tersebut, karyawan akan lebih  bersemangat untuk bekerja lebih baik sehingga secara tidak langsung tingkat produktifitas kerja diharapkan akan naik. Dalam konteks yang lain, seorang manajer perusahaan harus mampu menjadi motivator, inspirator dan menjadi penggerak motor perusahaan yang baik. Keadaan ini akan tercipta manakala setiap manajer perusahaan mampu melihat kondisi komponen perusahaannya. Dan dalam hal ini, karyawan adalah komponen yang paling penting. Karena karyawan mampu menghasilkan suatu daya yang teramat besar untuk memajuan suatu perusahaan. 
 “Sebenarnya CSR dan humanisme itu sudah menjadi satu kesatuan 
makanya kami selalu ingin membantu orang-orang yang 
membutuhkan, ikut terlibat dalam menangani masalah yang 
dihadapioleh masyarakat. Konsep CSR yang dilakukan Bosowa antara 



65    lain: kemanusiaan, mitra binaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan 
dan infrastruktur. Dari segi kemanusian misalnya mengenai bantuan 
bala bencana seperti di Palu dan Lombok kemarin tahun 2018. Maka 
keberadaan Bosowa tidak di anggap sebagai ancaman atau masalah 
bagi masayarakat melainkan keberadaannya sungguh sangat 
dibutuhkan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat”. 
(Wawancara pada tgl: 1 Desember 2019) Dari hasil wawancara dengan Ibu Marini Mallagennie diatas dapat disimpulkan bahwa wujud manusia sebagai mahluk sosial yang dituntut untuk hidup bersama (zoon politicon) karena kebutuhan mereka akan tercapai apabila bisa menyelaraskan peranannya sebagai mahluk sosial dan ekonomi. Hal ini ditekankan oleh Aristoteles bahwa manusia yang tidak bisa hidup dalam masyarakat dikatakan sebagai seorang malaikat atau seekor hewan. Bagaimana dengan kehidupan di suatu perusahaan? Perusahaan adalah suatu bentuk kegiatan yang bergerak di suatu bidang yang di dalamnya terdapat organisasi yang terdiri atas kumpulan orang-orang. Tidak hanya berkomunikasi dengan orang secara internal tetapi juga berkomunikasi secara eksternal, misalnya dengan masyarakat sekitar. Corporate Social Responsibility (CSR) sering kita ketahui adalah sebuah istilah tanggungjawab sosial yang diarahkan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosialnya akan mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan. Mereka gencar melakukan CSR untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Commision Of The European Communities bahwa tanggungjawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. CSR dalam sebuah aliran humanisme berhubungan dengan kebaikan hati yang 



66    berkaitan dengan manusia. Menjunjung tinggi keutamaan manusia yang luhur seperti kebaikan hati, kebebasan hati, wawasan yang luas berkaitan dengan seni, merasa dekat dengan alam. Penerapan CSR pada perusahaan Bosowa menurut saya sudah kompleks karena disetiap bidang Bosowa sudah terlibat dalam mensejahterakan masyarakat. Aktifitas Bosowa Bukan semata-mata karena mendongkrak popularitas melainkan ini adalah sebagai salah satu wujud syukur kepada Tuhan YME. Sebagai salah satu pandangan diri dan konsep diri yang terdapat pada sebuah organisasi dimana di dalamnya terdapat perasaaan dan sikap untuk peduli kepada sesama. 
“Saya lumayan lama mendengar istilah CSR, itukan kegiatan amal 
ataupun bantuan dari perusahaan kepada masyarakat dan setau saya 
itu dikeluarkan 2% dari keuntungan perusahaan. Tapi tidak semua 
masyarakat tahu bahkan mungkin RT dan RW kurang paham 
mengenai CSR ini jadi perlu lagi di sosialisasikan mengenai CSR ini” 
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020)  Ternyata benar apa yang disampaikan oleh bapak Abdullah Rerang bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham tentang CSR, seperti yang disebutkan oleh Bapak Mansyur: 
“Saya secara pribadi belum tahu apa itu CSR dan ini saya baru 
mendengarnya dan ternyata perusahaan wajib membantu masyarakat 
yang kurang mampu”  
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020) Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Rerang dan Bapak Mansyur diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti tentang CSR dan tanggung jawab perusahaan. Jadi dalam upaya pencerdasan kepada masyarakat seharusnya pihak pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai CSR kepada masyarakat.  



67    “Saya melihat belum disentuh CSR di dekat perumahan Bosowa indah 
permai ini, mungkin karna tidak ada permintaan ketiatan CSR yang 
akan dilaksanakan dan saya melihat di sini masyarakatnya menengah 
tidak seperti yang ada di jawa yang rumahnya masih beralaskan tanah 
dan mungkin kegiatan CSR itu dilaksanakan didekat perusahaan 
bosowa itu sendiri seperti mungkin di semen bosowa” 
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020) 

  Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Rerang diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Rappocini Kelurahan Minasa Upa dekatnya perumahan Bosowa permai belum disentuh oleh kegiatan CSR dan Menurut Bapak Abdullah mungkin karena tidak adanya permintaan dan masyarakatnya menengah jadi belum tersentuh oleh kegiatan CSR. “Belum ada kegiatan yang dilakukan oleh Bosowa sehingga kami belum 
menjalin tali silaturahmi, mungkin bosowa melihat kehidupan kami 
yang disini cukup baik padahalkan masih ada orang-orang yang belum 
mampu coba diperhatikan tiap lorong pasti ada”  
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020) 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansyur diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Rappocini Kelurahan Minasa Upa dekatnya perumahan Bosowa permai belum ada kegitan yang dapat menjalin hubungan silaturahmi antara perusahaan dengan warga sekitar. “karna mungkin disini jauh dari perusahaan induknya Bosowa 
mungkin tidak sampai disini kegiatan CSR nya. Perumahan inikan 
adalah anak perusahaan jadi mungkin yang lebih dekat dengan 
perusahaan induk tahu manfaat keberadaan perusahaan. Jadi bagi 
masyarakat yang jauh dari perusahaan induk jarang yang akan 
merasakan keberadaab perusahaan” 
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020)  Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Rerang diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR tidaklah merata pelaksanaanya dalam artian hanya sebagaian masyarakatlah yang akan merasakn dampak keberadaan 



68    peurusahaan. Sebenarnya dalam menjalankan CSR perusahaan harus lebih menyeluruh pelaksanaan kegiatannya karena masyarakat yang jauh dari perusahaan juga banyak yang tidak mampu. 
“Harapan saya ialah kasih makan orang-orang miskin disetiap hari 
jumat dan beri bantuan seperti pada saat penerimaan siswa baru kan 
banyak itu keluarga yang kurang mampu jadi di mohon agar dibantu 
biaya pendaftaran ataupun sekolahnya, juga harus didata masyarakat 
yang kurang mampu untuk diberi bantuan” 
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020)  Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansyur diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR ini bisa disalurkan melalui kegiatan amal, pendataan masyarakat miskin sebagai tempat penyaluran CSR dan bantuan sekolah kepada siswa/siswi yang kurang mampu. 
“Harapan saya ialah dari banyaknya perusahaan yang ada di Makassar 
tolong dibantu masyarak kecil, pembangunan infrastruktur dan 
pelestarian lingkungan, kan banyak perusahaan seperti Bosowa, HJ. 
Kalla, Citra land, Kima dan lain sebagainya. Semisal dari 2% 
pendapatan setiap perusahaan bisakan diperbaiki stadion Mattoanging, 
kalau ditunggu perbaikan dari pemerintahkan ndak bakalan jadi itu, 
serta masih banyak yang harus perusahaan lakukan demi mencapai 
Makassar yang lebih baik” 
(Wawancara pada tgl: 25 januari 2020)  Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Rerang diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR ini bukan hanya memberi bantuan kepada masyarakat miskin tetapi juga harus  bisa disalurkan pada pembangunan infrastruktur dalam hal ini perusahaan bisa membatu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional. 

4.3. Pembahasan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya fakta bahwa PT. Bosowa Corporation sudah menjalankan amanat yang terdapat dalam 



69    Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang tanggungjawab sosial (CSR). Pengelolaan perusahaan sejak dulu Sadar akan keberadaannya dalam berpartisipasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti yang telah diamanatkan dalam Prinsipnya. Bosowa memegang teguh prinsip “doing well‟ dimana Perusahaan dengan slogannya “memberi kembali” kepada masyarakat. telah menjadi semboyan bagi para karyawan dan pengelola perusahaan untuk tetap eksis didalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  Jauh sebelumnya, di tahun 1983 didirikan Yayasan Aksa Mahmud yang kemudian berganti nama menjadi Bosowa Foundation pada tahun 2005. Jika anak perusahaan lain didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, berbeda dengan Bosowa Foundation yang didirikan selain sebagai sebagai lembaga yang bersifat profit, ia juga merupakan lembaga sosial. Terdapat dua fokus utama Bosowa Foundation. Pertama, pada program pendidikan yang dalam dua tahun terakhir sedang dalam proses perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat pada lahirnya beberapa institusi pendidikan milik Bosowa Foundation yang berstandar internasional. Saat ini, Bosowa Foundation telah memiliki empat institusi pendidikan yaitu, Bosowa Bina Insani Bogor, Bosowa International School Makassar, Politeknik Bosowa Makassar, dan Universitas Bosowa. Fokus kedua adalah program sosial kemasyarakatan, yang diusung dengan visi “Pembangunan Berkelanjutan”. Semua kegiatan dalam program ini merupakan bagian dari bentuk CSR Bosowa.  Dari hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat menunjukkan bahwa penerapan CSR oleh PT.Bosowa Corporation belum menyentuh 



70    keseluruhan wilayah yang ada didekat perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bosowa hanya menjangkau beberapa wilayah yang ada, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keuntungan dari adanya perusahaan. Masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini karena perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan. Jadi dengan pelaksanaan CSR oleh Bosowa, maka kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan terus meningkat. Keserasian hubungan antara perusahaan dan masyarakat akan semakin meningkat, dan angka kemiskinan akan menurun. CSR ini merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan CSR, seperti yang dilakukan oleh PT. Bosowa Corporation perusahaan mengacu pada suatu kesadaran dan perasaan peduli terhadap penderitaan yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Mengacu pada rasa solidaritas yang tinggi dengan satu tujuan untuk saling menghidupi, memberi dan membantu dengan memikul tanggungjawab bersama untuk kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan.   



71    Sebagai wujud dari Prinsip “doing well‟ PT. Bosowa Corporation menerapkan konsep Tripple Bottom Lines yakni profit, people, dan planet melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan memberikan perhatian terhadap masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholders penting bagi perusahaan, dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan.  Konsep CSR pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.  Penerapan CSR dengan nilai humanisme yang terkandung didalam aktivitas perusahaan akan mengurangi penderitaan masyarakat seperti yang sudah Bosawa peduli lakukan. Dalam menerapkan Corporate Social Responsibility dengan nilai humanism akan senantiasa jujur, Tidak menipu dan memperbodoh sesama manusia, saling tolong menolong, berbagi cinta kasih, saling menghormati, menghargai sesama dan menjaga lingkungannya. Mengacu pada nilai humanisme seperti  tolong menolong, solidaritas, dan empati akan menciptakan keseimbangan hubungan yang harmonis anatara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Jika dalam penerapan Corporate Social 

Responsibility didasari dengan perilaku yang baik, maka akan menghasilkan  hasil yang baik pula seperti dari beberapa hasil wawancara pada pembahasan 



72    sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai humanisme dalam penerapan Corporate Social Responsibility adalah: 1. Segala sesuatu yang ada disekitar adalah tanggungjawab bersama.   2. Segala sesuatu yang berada di sekitar perusahaan adalah tanggungjawab bersama, maka dari itu penderitaan masyarakat adalah penderitaan perusahaan dan kebahagian masyarakat adalah kebahagian perusahaan juga. 3. Dengan menerapkan CSR maka dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan.  4. Dengan penerapan CSR, perusahaan sudah membantu masyarakat yang membutuhkan. 5. Penerapan CSR selalu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama.  6. Dengan tetap menjalankan CSR, maka semakin meningkatkan solidaritas antara perusahaan dan masyarakat. 7. Dengan penerapan CSR, maka perusahaan membantu pemerintah dalam upaya pembangun nasional. 8. Pelaksanaan CSR mengajarkan manusia akan pentingnya hubungan antara sesama dan antara manusia dengan lingkungan. Orientasi utama kita di Dunia ini tidak hanya terfokus akan kepentingan pribadi yang kebanyakan diukur dari sudut pandang materi, namun juga memperhatikan semua hal disekitar kita. Semuanya memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dalam hal ini Allah S.W.T sebagai sang pencipta, lingkungan 



73    (alam), dan manusia. Dari paparan tersebut diatas mencerminkan adanya pola keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.                



74    BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR adalah aktifitas mengejar triple bottom line yang terdiri dari konsep 3P (profit, people, planet). Perusahaan tidak hanya mengejar profit melainkan juga harus memperhatikan serta terlibat dalam pemenuhan kesehjahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). PT. Bosowa Corporationn telah menerapkan nilai humanisme dalam aktivitasnya, baik aktivitas operasional perusahaan maupun aktivitas karyawan. Nilai Humanisme yang diterapkan PT. Bosowa Corporation  mengandung kebaikan, seperti solidaritas, tolong menolong, kepedulian sosial, dan empati sehingga akan memberikan manfaat bagi PT. Bosowa Corporation seperti memberikan citra positif dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. 
1.2. Saran 1. Perusahaan harus membuat pedoman tentang prosedur pelaksanaan kegiatan CSR agar divisi yang menjalankan kegiatan CSR dapat terstruktur dengan baik dan tidak menyalahi aturan perusahaan. Setelah membuat pedoman dan prosedur, perlu untuk meningkatkan komitmen jajaran manajemen perusahaan, agar dapat mengembangkan dan terus menjalankan kegiatan CSR 



75    demi masa depan perusahaan dan kehidupan masyarakat sekitar serta lingkungannya. 2. PT. Bosowa Corporation harus meningkatkan nilai humanis agar hubungan dengan masyarakat terus berjalan harmonis hal ini dapat memberi citra positif bagi perusahaan yang peduli terhadap masyarakat serta lingkungan. 3. Kegiatan CSR harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, melihat apa yang perlu diperbaiki dan dibantu untuk mendapatkan solusi bagi masyarakan dan lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan CSR, terdapat tantangan dan hambatan. Tantangan itu berupa anggaran yang harus dipertimbangkan dengan baik-baik agar tidak menjadi pengeluaran yang besar bagi perusahaan. PT. Bosowa Corporation tentu ingin memenuhi semua permintaan masyarakat, namun alangkah baiknya perusahaan lebih bijaksana dalam memilih kegiatan CSR yang akan dilaksanakan.            
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    Lampiran Pertanyaan Wawancara Narasumber : Marini Mallagennie Tempat        : Sekretariat Bosowa Peduli Jabatan        : Pimpinan Bosowa Peduli 1. Bagaimana pandangan Ibu terhadap CSR? 2. Kapan Perusahaan Bosowa mulai melakukan kegiatan CSR? 3. Bagaimana alur pelaksanaan CSR pada perusahaan Bosowa? 4. Apakah dalam mengadakan kegiatan CSR perusahaan melakukan survey terlebih dahulu kepada masyarakat? 5. Bagaimana cara menginformasikan program-program CSR kepada Masyarakat? 6. Bagaimana partisipasi masyarakat dan karyawan dalam pelaksanaan CSR?  7. Apakah perusahaan rutin melakukan melakukan pelaporan dan evaluasi CSR serta apa manfaatnya? 8. Bagaimana pandangan ibu mengenai Humanisme dan kaitannya dengan perusahaan? 9. Bagaimana menurut ibu mengenai penerapan CSR dengan nilai humanisme?       



    Narasumber : 1. Abdullah Rerang   2. Mansyur Tempat        : RT. 05 RW. 08 Kelurahan Minasaupa Kec. Rappocini Kota Makassar  1. Apakah bapak pernah mendengar istilah CSR dan apakah pengertian CSR menurut bapak? 2. Apakah bapak mengetahui program-program CSR yang dilakukan oleh Bosowa? 3. Apakah ada silaturahmi perusahaan dengan warga disini? 4. Apakah yang bapak rasakan terhadap hadirnya perusahaan?  5. Apa harapan bapak terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Bosowa? 
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