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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pergeseran konsep dalam dunia usaha terkait Corporate Financial 

Responsibility (CFR) menuju Corporate Social Responsibility (CSR) telah 

terjadi. Pergeseran konsep tersebut terkait bahwa kewajiban perusahaan tidak 

hanya untuk menciptakan profit saja melainkan juga berkontribusi dalam 

lingkungan dan sosial. Akibatnya adalah munculnya dorongan perusahaan 

untuk dapat memenuhi prinsip good corporate governance (GCG) yakni 

meliputi transparency, accountability, responsibility, independency, dan 

fairness (Wibisono, 2007:11). Konsep CSR tersebut tertuang dalam prinsip 

GCG khususnya pada prinsip responsibility. Salah satu bentuk CSR yang 

bersifat wajib di Indonesia yang langsung terkait dengan CSR adalah UU No. 

25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 poin b yang 

menyatakan ‘setiap penanam modal berkewajiban (b) melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan’. Dalam penjelasan poin ini disebutkan sebagai 

berikut: 

“Yang dimaksud dengan ‘tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman 

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 

setempat.” 

Munculnya peraturan terkait kewajiban CSR tersebut menuntut 

perusahaan harus mampu memandang bahwa CSR bukan merupakan cost 
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centre melainkan profit center. Bertindak proaktif dan memasukkan nilai – 

nilai CSR ke dalam core business merupakan upaya awal untuk mencapai hal 

tersebut sehingga dalam jangka panjang konsep CSR dapat memberikan nilai 

tambah tersendiri bagi sebuah perusahaan. Pada dasarnya, CSR terkait erat 

dengan konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh Elkington (1997) 

dalam bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth 

Century Business”. Elkington berpendapat bahwa ketika perusahaan ingin 

sustain maka perlu memperhatikan 3P yaitu perusahaan mampu menciptakan 

sebuah sinergi yang saling berkesinambungan satu sama lain baik itu dari sisi 

ekonomi (profit), kinerja sosial (people), dan kinerja lingkungan (planet) 

(Marnelly, 2012:2). Konsep ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan tidak 

hanya berorientasi pada profit saja melainkan juga pada planet dan people. 

Diharapkan melalui CSR, perusahaan dapat menjadi sebuah bisnis yang 

memiliki daya saing dan keberlanjutan di masa depan. Gambar 1.1 berikut 

memberi penggambaran konsep triple bottom line (TBL): 

 

Gambar 1.1. Diagram Konsep Triple Bottom Line 

Sumber: www.novonordisk.co.in 

http://www.novonordisk.co.in/
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Terkait dengan hal tersebut, bagi perusahaan-perusahaan yang 

berorientasi pada profit tentu seharusnya mampu memperhatikan aspek – aspek 

lain selain profit. Menurut Caroll (1991) terdapat empat tanggung jawab dasar 

dalam perusahaan yaitu bertanggung jawab atas kinerja ekonomi, hukum, 

etika, dan yang terakhir adalah philantropic menjadi “good corporate citizen”, 

dimana perusahaan seharusnya mampu meningkatkan kualitas hidup para 

stakeholdernya. Dalam hal ini akan menjadi sangat strategis apabila sebuah 

perusahaan mampu menempatkan CSR ini sebagai sebuah investasi sosial 

perusahaan, yang memandang CSR bukan sebagai beban melainkan sebagai 

investasi yang tentunya di masa depan akan memberikan benefit bagi 

masyarakat dan perusahaan. Menurut Hadi (2010:127), perusahaan yang 

menempatkan kebijakan CSR sebagai sebuah investasi sosial, akan 

memandang bahwa keikutsertaan dalam pembangunan masyarakat dan 

lingkungan dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi perusahaan 

yang perencanaannya dilakukan tidak lepas dari visi dan misi perusahaan. 

Demikian pula, Schaltegger dan Wagner (2006:4) menyatakan bahwa untuk 

mencapai kesuksesan secara ekonomi, perusahaan harus mengaitkan 

pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dengan keunggulan kompetitif dan 

kinerja ekonomi perusahaan, yang dapat digambarkan pada Gambar 1.2 berikut 

ini:   
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Gambar 1.2. Diagram Sustainibility Performance 

Sumber: Schaltegger dan Wagner (2006:4) 

Trend pelaksanaan CSR yang muncul saat ini adalah praktik – praktik 

CSR yang digunakan oleh perusahaan sebagai sebuah upaya strategis baik itu 

untuk meningkatkan reputasi, untuk mengurangi risiko, ataupun menjadi 

sebuah strategi perusahaan (Hadi, 2010:129-131). Sebagai contoh, Nestle, 

Antam, Djarum, dan lain - lain  yang memasukkan CSR sebagai sebuah upaya 

strategis untuk memberikan nilai tambah pada aktivitas bisnisnya. Trend 

tersebut didukung dengan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya (2008) yang mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh signifikan 

positif terhadap Purchase Intention, juga berpengaruh signifikan positif 

terhadap Corporate Image. Selanjutnya, menurut Yusuf (2013) ditemukan 

bahwa implementasi CSR memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

mengubah kinerja organisasi yang diukur berdasarkan perspektif BSC 

(balancescorecard). 



5 
 

Berbagai trend yang menunjukkan bahwa CSR mampu memberikan 

manfaat positif bagi perusahaan, maka Kampung Laut perlu melaksanakan 

CSR sebagai sebuah investasi strategis, yaitu memiliki sebuah aktivitas CSR 

yang cocok dan mampu menjadi solusi atas kelemahan dan ancaman yang 

dihadapi Kampung Laut. Kampung Laut adalah perusahaan jasa dalam bentuk 

restoran yang berada di Kompleks Puri Maerokoco Semarang yang telah 

berdiri sejak 24 Februari 2002. Restoran ini hadir dengan konsep keindahan air 

dan kolam pemancingan. Kampung Laut memiliki visi: “Menjadi Restoran 

yang terkemuka di Indonesia dan mampu membangun ciri khas sebuah 

restoran dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan” dengan misi:  

1) Mengembangkan inovasi – inovasi baik dalam produk maupun pelayanan 

2) Selalu menjaga kualitas makanan dan minuman dengan konsep “fresh” 

3) Selalu menjaga kualitas pelayanan dengan menumbuhkan ketrampilan dan 

pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang 

maksimal 

4) Memelihara dan mengembangkan keindahan dan kenyamanan restoran,  

5) Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yaitu karyawan, 

konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. 

 

Berdasarkan hasil preliminary research, terdapat perhatian khusus 

pada kondisi Kampung Laut secara internal dan eksternal saat ini (sebagaimana 

telah diungkapkan pada Lampiran 1c). Khususnya dari sisi ancaman dan 
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kelemahan yang belum ditemukannya solusi oleh Kampung Laut. Ancaman 

tersebut adalah terkait keberlanjutan keberadaan bisnis Kampung Laut yang 

dialami yang bergantung dari stakeholder perusahaan yaitu masyarakat dan 

pemerintah. Keberlanjutan bisnis di masa depan Kampung Laut sangat 

bergantung pada lokasi yang berada di atas tambak milik Pemerintah Daerah 

Kota Semarang, sehingga ketika jangka waktu sewa telah habis dan diperlukan 

perpanjangan kontrak, dikhawatirkan berbagai peraturan kontrak yang semakin 

ketat dihadapi oleh Kampung Laut, bahkan dalam mengatasinya tentu akan 

menghadapi biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Selain itu, ancaman 

dari sisi masyarakat adalah masyarakat (nelayan tambak di sekitar Kampung 

Laut) yang mengalami dampak negatif karena semakin sempitnya tambak 

akibat dari mulai bermunculan restoran sejenis (berkonsepkan air seperti: 

Baron, Tanjung Laut, dll.). Sementara kelemahan yang dimiliki Kampung Laut 

yang paling mendasar adalah terkait komitmen Kampung Laut terhadap 

standarisasi kualitas bahan baku yang harus bersifat “fresh” khususnya pada 

ikan (supplier berasal dari Jepara) dan sayuran yang menyebabkan tingginya 

biaya bahan baku. Konsep “fresh” tersebut juga menyebabkan penyediaan 

tempat penyimpanan bahan baku yang tidak mendukung keindahan restoran 

Kampung Laut (letak dari penyimpanan bahan baku berada di luar dapur dan 

berada didekat taman bermain anak dengan Gambar 1.3. sebagai berikut):  
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Gambar 1.3. Penyimpanan Bahan Baku Kampung Laut 

 

Berdasarkan hal – hal di atas, Kampung Laut perlu melakukan rancang 

bangun CSR yang mampu diletakkan sebagai sebuah investasi strategis. 

Berbasis pada “FRIENDLY Aquaphonics System” aktivitas CSR dapat 

dilakukan di Kampung Laut. Berbagai kesesuaian konsep teknologi 

aquaphonic system untuk diterapkan pada kondisi Kampung Laut (terdapat 

kesesuaian dengan strategi Kampung Laut: Lampiran 1d) diharapkan dapat 

memicu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial dan lingkungan, serta 

keberlanjutan bisnis Kampung Laut di masa yang akan datang. 

Aquaphonics system adalah suatu sistem penggabungan dari 

pemeliharaan tanaman (sayuran berakar lemah) dan ikan (yang mampu 

bertahan di air tawar) dimana keduanya memiliki simbiosis mutualisme dan 

dapat menghasilkan produk dalam bentuk bio-food. Menurut Winarlin (2010), 

pada dasarnya konsep aquaphonics dilakukan sebagai sebuah upaya untuk 

mencapai sustainable food dimana berupaya untuk mempergunakan 100% 

nutrisi yang ada di dalamnya sekaligus dapat meminimalkan limbah. 
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Hubungan yang terjadi adalah pemeliharaan ikan sangat tergantung dengan 

kualitas air sementara ikan menghasilkan kotoran yang dapat mengganggu 

kualitas air sehingga membahayakan kehidupan ikan. Kotoran yang dihasilkan 

ikan ini dapat dipergunakan sebagai nutrisi alami untuk tanaman tumbuh. 

Tanaman yang mampu menyerap kotoran ikan sebagai nutrisi memberikan 

keuntungan bagi ikan di dalam kolam yakni kualitas air dapat kembali normal.  

Konsep dasar aquaphonic system di atas diharapkan dapat menjadi 

sebuah kegiatan yang tidak hanya menjadi solusi melainkan juga menjadi 

inspirasi awal bagi Kampung Laut dalam melakukan rancang bangun CSR, 

yakni bahwa dampak dari sebuah aktivitas sebenarnya dapat menjadi sebuah 

manfaat yang mampu menjadi solusi atas ancaman bahkan kelemahan yang 

dihadapi seperti proses mekanisme dalam akuaponik yang mampu 

memanfaatkan kotoran menjadi nutrisi. Inilah yang akan menjadi pembeda dari 

konsep sebelumnya yaitu konsep Hadi (2010) dan Wijaya (2013) yang berkata 

bahwa dalam perumusan CSR hal yang dibutuhkan adalah dengan 

memperhatikan visi dan misi yang ada diperusahaan, dan konsep Battacharyya, 

Sahay, Arora, dan Chaturvedi (2008) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

aktivitas CSR perlu memperhatikan stakeholder, pemberian kontribusi pada 

value chain, context competitive, dan new business opportunities. Sementara 

pada rancang bangun CSR pada penelitian ini, juga akan memperhatikan 

mengenai langkah awal dalam perancangan aktivitas CSR bahwa ketika 

menetapkan sebuah aktivitas CSR di sebuah perusahaan, perusahaan perlu 
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memilah aktivitas yang juga mampu menginspirasi dan menjadi landasan 

utama atas rancangan CSR yang sebelumnya belum dimiliki perusahaan 

sehingga dalam penelitian ini tahapan dalam rancang bangun CSR bagi 

Kampung Laut akan mengadopsi mekanisme sistem akuaponik dengan 

menganalogikannya ke dalam proses bisnis perusahaan. 

Adapun beberapa manfaat ketika Kampung Laut melaksanakan CSR 

yang berbasis dan berbentuk FRIENDLY Aquaphonics System ini yaitu 

tercapainya sinergi triple bottom line. Sinergi tersebut adalah Kampung Laut 

mampu membangun aspek sosial dan lingkungan yang kemudian melalui 

pembangunan terhadap aspek tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan 

profit (secara finansial dan non finansial). Demikian pula sebaliknya, melalui 

kontribusi peningkatan profit, Kampung Laut juga dapat terus-menerus 

meningkatkan kontribusinya ke dalam aspek sosial dan lingkungan. Aspek 

profit yang akan diperoleh secara finansial adalah menurunkan biaya 

pemesanan bahan baku, meminimalkan kerusakan bahan baku, sedangkan 

secara non finansial akan diperoleh adanya dukungan dari masyarakat, image 

positif dari pemerintah, serta mampu meningkatkan daya saing dan brand 

Kampung Laut. Aspek people akan diperoleh yaitu pertumbuhan 

perekonomian masyarakat yang meningkat (memiliki penghasilan tambahan), 

pengetahuan meningkat, dan masyarakat tidak bergantung pada kondisi lokasi 

dan air tambak dalam memperoleh penghasilan. Aspek planet juga dapat 

diperoleh yaitu mengurangi pencemaran yaitu teknologi akuaponik hadir 
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dengan tujuan untuk menggunakan limbah dari budidaya ikan yang mencemari 

air sebagai nutrisi bagi tanaman. Sinergi triple bottom line yang akan diperoleh 

Kampung Laut dapat digambarkan pada Gambar 1.4 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.4. Kontribusi FRIENDLY Aquaphonics System pada 3P 

Terkait sejumlah manfaat di atas, maka akan dilakukan perencanaan 

aktivitas CSR bagi Kampung Laut yang akan berbasiskan analogi Aquaphonics 

System dan dengan bentuk kegiatan FRIENDLY Aquaphonics System dengan 

judul “Rancang Bangun CSR Kampung Laut melalui FRIENDLY 

Aquaphonics System”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: Bagaimana rancang bangun CSR Kampung Laut 

berbasis pada FRIENDLY Aquaphonics System? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk merancang bangun CSR Kampung Laut berbasis FRIENDLY 

Aquaphonics System. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun sejumlah manfaat dari penelitian ini yaitu berdasarkan teoritis 

dan praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaplikasian langkah – langkah dalam 

melakukan rancang bangun manajemen CSR berbasis pada analogi 

mekanisme Aquaphonics System, yakni aktivitas CSR yang mampu 

menciptakan manfaat bersama (seperti simbiosis mutualisme pada sistem 

Aquaponic) antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. 

b. Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi, kesesuaian arahan, 

masukan, dan kebijakan strategis bagi Kampung Laut dalam perancangan 
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desain CSR melalui FRIENDLY Aquaphonics System dan juga dalam 

dunia bisnis secara luas model rancangan FRIENDLY Aquaphonics ini 

dapat menjadi acuan untuk mengambil langkah – langkah dalam 

melakukan perencanaan. 

  


