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KATA PENGANTAR

Mengingat peran lingkungan yang sangat besar 
terhadap kelangsungan sebuah kehidupan, maka 
peran serta kita semua, khususnya dunia usaha 
dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup  
menjadi sebuah keharusan dan harga mati. Wujud 
kepedulian lingkungan tersebut dapat ditunjukkan 
melalui berbagai ragam cara, mulai dari kebijakan-
kebijakan yang sifatnya global sampai pada hal yang 
lebih rinci menyangkut pemberdayaan masyarakat 
dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

Alasan ini yang kemudian mendorong 
Kementerian Lingkungan Hidup mengundang  
komitmen dari dunia usaha untuk lebih peduli terhadap lingkungan, melalui 
penerapan kegiatan CSR bidang lingkungan secara benar, tepat dan berkelanjutan. 
Peluncuran buku Pedoman CSR Bidang Lingkungan oleh Menteri LH pada bulan 
Agustus 2011 lalu menjadi salah satu upaya mendorong dunia usaha agar lebih aktif 
berkontribusi di bidang lingkungan hidup.  

Kehadiran buku tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dunia usaha dalam 
menetapkan salah satu kegiatan CSR dalam bidang Lingkungan. Dalam buku 
tersebut dipaparkan secara komprehensif 7 (tujuh) alternatif kegiatan CSR yang 
meliputi : Produksi bersih, Kantor Ramah Lingkungan, Konservasi Energi dan 
Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sampah Melalui 3R, Energi terbarukan, Adaptasi 
Perubahan Iklim dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Penjabaran contoh-contoh 
kegiatan CSR bidang lingkungan diharapkan dapat diaplikasikan dan mempermudah 
dunia usaha yang memiliki komitmen kuat untuk menerapkan kegiatan CSR bidang 
lingkungan. Implementasi kegiatan CSR bidang lingkungan yang benar, tepat dan 
berkelanjutan menjadi harapan besar bagi KLH untuk mewujudkan keseimbangan 
yang harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang pada 
akhirnya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri 
serta melibatkan semangat semua pihak secara terus menerus.

Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan ini merupakan lanjutan 
dari buku pertama, untuk diaplikasikan di lapangan, bagaimana menerapkan 
CSR bidang lingkungan secara lebih sistematis dengan pendekatan sistem, mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai pada tahapan evaluasi.  
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Dengan menerapkan kegiatan CSR secara sistemik dan terpadu, diharapkan 
keberkelanjutannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan 
kualitas lingkungan hidup. 

Dalam penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan CSR bidang lingkungan, KLH 
telah mengundang mitra dunia usaha dari berbagai bidang usaha untuk melakukan 
uji coba penerapan CSR bidang lingkungan sesuai dengan core business dan 
komitmen masing-masing dunia usaha tersebut. Sebagai tambahan dari panduan 
ini, ada beberapa contoh penerapan CSR bidang lingkungan yang telah dilakukan 
perusahaan, yang mungkin dapat dijadikan acuan untuk dipelajari lebih lanjut dalam 
mengembangkan CSR bidang lingkungan di perusahaan masing-masing. 

Di kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada tim PPSML-Universitas 
Indonesia, serta beberapa nara sumber utama dan pihak perusahaan yang telah 
secara terus menerus konsisten bersama-sama KLH menyelesaikan buku Petunjuk 
Pelaksanaan CSR bidang lingkungan. Semoga buku Petunjuk Pelaksanaan CSR 
bidang lingkungan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi kita semua dalam 
menerapkan kegiatan CSR bidang lingkungan yang benar, tepat dan berkelanjutan.

Jakarta,      November 2012
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan 

dan Pemberdayaan Masyarakat,
    
 

Ilyas Asaad
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BAB 1.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian 
kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Kegiatan CSR ini 
dilakukan di berbagai bidang,  mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, 
lingkungan bahkan sosial budaya. Konsep CSR sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan sudah mulai dikenal semenjak tahun 1970an, namun 
mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000. 

Di Indonesia kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam berbagai pendekatan 
antara lain seperti pemberian amal perusahaan (corporate giving/charity), 
kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy), relasi kemasyarakatan 
perusahaan (corporate community/publicrelation), dan pengembangan 
masyarakat (community development). Kegiatan community development atau 
dikenal juga dengan ComDev adalah bentuk pelaksanaan CSR yang paling 
sering dilakukan di Indonesia saat ini bahkan ComDev sudah di identikkan 
dengan CSR. Sebenarnya CSR bukanlah semata-mata commununity 
development (Ambadar,2008). Kegiatan community development (ComDev) 
ini dalam beberapa aspek sebenarnya masih diwarnai oleh konsep filantropi 
yang lebih bersifat doing good to look good dan bersifat ad hoc. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan CSR yang bersifat ad hoc 
sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar perusahaan karena mereka 
mulai menyadari bahwa ujung tombak inovasi dan mendapatkan manfaat dari 
kegiatan CSR adalah dengan ikut menanggulangi permasalahan sosial dan 
lingkungan sebagai kegiatan CSR yang diintegrasikan sejak awal kedalam 
bisnis perusahaan.

Beberapa perusahaan yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan 
sudah mulai merintis kegiatan CSR yang peduli lingkungan dan secara 
sukarela mengungkapkan kinerja CSR mereka dalam berbagai cara, baik 
melalui pelaporan khusus dan terpisah, maupun menjadi bagian dari laporan 
tahunan. Akan tetapi, jumlah perusahaan yang telah melakukan kegiatan 
CSR bidang lingkungan dan mengungkapkan informasinya masih sangat 
sedikit. Memperhatikan hal tersebut, maka penyampaian kinerja CSR bidang 
lingkungan secara sederhana, informatif dan mudah dimengerti kepada 
publik sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pendekatan dan metode 
khusus agar memudahkan perusahaan dalam mengimplementasikan dan 
menyampaikan kegiatan CSR bidang lingkungan yang telah mereka lakukan. 
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Hal terpenting lainnya, agar masyarakat bisa merasakan hasil maksimal dari 
kegiatan CSR bidang lingkungan perusahaan adalah terjaganya sustainability 
(keberlanjutan) kegiatan-kegiatan CSR tersebut.

Merespon permasalahan tersebut, pada tahun 2011, Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan buku Pedoman CSR Bidang 
Lingkungan, yang bertujuan memberikan panduan bagi perusahaan 
dalam melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan, sekaligus memberi 
informasi tentang alternatif kegiatan CSR bidang lingkungan yang aplikatif, 
yang dapat dipilih oleh perusahaan sesuai dengan core competence 
masing-masing. Keberadaan buku Pedoman CSR Bidang Lingkungan 
tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan lebih efektif dan 
efisien dalam melaksanakan CSR bidang lingkungan. Agar Pedoman 
tersebut lebih mudah diterapkan di lapangan, diperlukan sebuah petunjuk 
pelaksanaan yang menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menerapkan CSR Bidang Lingkungan di Indonesia secara terintegrasi dan 
berkelanjutan.

1.2 Maksud

Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan ini dimaksudkan 
untuk memudahkan pelaksanaan Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang 
telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011.

1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini untuk:

a. Mendorong perusahaan agar mengarusutamakan aspek lingkungan 
ke dalam pelaksanaan CSR. 

b. Melaksanakan kegiatan CSR dengan lebih efektif, efisien, terintegrasi, 
dan berkelanjutan

1.4 Manfaat

1.4.1 Untuk Perusahaan

Agar perusahaan dapat melaksanakan CSR Bidang Lingkungan 
secara lebih sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

1.4.2 Untuk Pemerintah

Memberikan informasi tentang CSR bidang lingkungan sehingga 
dapat memudahkan pemerintah untuk mensinergikan program dan 
kebijakannya jika diperlukan.
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1.4.3 Untuk Masyarakat

Memberikan informasi tentang kegiatan CSR Bidang Lingkungan 
sehingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat jika ingin ikut 
berpartisipasi dalam pelaksanan CSR Bidang Lingkungan.

1.5 Pokok Pembahasan

Bab 1  memuat uraian tentang latar belakang disusunnya buku ini, maksud, 
tujuan, dan manfaat bagi perusahaan, pemerintah serta masyarakat luas.

Bab 2 membahas  tentang CSR Bidang Lingkungan yang sistematis dan 
terintegrasi.  Bab ini terdiri 2 sub-bab terkait dengan potret CSR di Indonesia 
dan perlunya CSR bidang lingkungan yang sistematis,  terintegrasi dan 
berkelanjutan.

Bab 3 menjelaskan lebih detail tentang tujuh (7) alternatif kegiatan CSR 
bidang lingkungan yang meliputi: (i) Produksi bersih (Cleaner Production); (ii) 
Kantor Ramah Lingkungan (eco office); (iii) Konservasi Energi dan Sumberdaya 
Alam; (iv) Pengelolaan Sampah melalui proses Reduce, Reuse dan Recycle 
(3R); (v) Energi Terbarukan; (vi) Adaptasi Perubahan Iklim; dan (vii) Pendidikan 
Lingkungan Hidup. Informasi ketujuh alternatif CSR bidang lingkungan ini telah 
disempurnakan dari buku Pedoman CSR bidang lingkungan sebelumnya  dan 
disertai contoh yang ada di dalamnya berdasarkan pengalaman empirik dari 
beberapa perusahaan di Indonesia. 

Bab 4 menjelaskan siklus pembentukan dan penerapan CSR bidang 
lingkungan yang terdiri atas 3 sub-bab yaitu: 1) Bagan Alur penerapan CSR 
bidang lingkungan, 2) Langkah-langkah penerapan CSR bidang lingkungan 
dan 3) Daftar periksa (check list) untuk melakukan swa-penilaian (self 
assessment).
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BAB 2.
CSR BIDANG LINGKUNGAN 
YANG SISTEMATIS, 
TERINTEGRASI, DAN 
BERKELANJUTAN
2.1. Potret CSR di Indonesia

Praktik CSR yang banyak dilakukan di Indonesia selama ini masih 
menekankan pada aspek community development, di samping charity dan 
philanthrophy. Kegiatan CSR dengan paradigma charity dan philanthrophy 
umumnya dilaksanakan secara ad hoc, tanpa suatu kelembagaan yang jelas 
dan tidak terintegrasi dengan bisnis perusahaan. CSR pada tataran ini hanya 
sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Program 
CSR yang bersifat ad hoc seperti ini tidak seharusnya dibudayakan. Sebagai 
gantinya, CSR yang sistematis dan terintegrasi dengan bisnis perusahaan 
serta berkelanjutan dapat menjadi pilihan strategis perusahaan untuk 
menerapkan CSR khususnya bidang lingkungan agar berdampak optimal. 
Dengan memasukkan kegiatan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, 
maka akan mudah bagi unit-unit internal perusahaan mengimplementasikan 
rencana kegiatan CSRnya. Demikian pula dalam hal pertanggung jawaban 
keuangan, menjadi lebih jelas dan transparan, sehingga keberlanjutan yang 
diharapkan oleh semua pemangku kepentingan dapat terwujud dan dampak 
positif dapat dirasakan banyak pihak.

Beberapa perusahaan menyatakan sudah melaksanakan CSR bidang 
lingkungan, namun masih belum dilakukan secara holistic.  Beberapa kegiatan 
CSR yang ada hanya dilakukan sesaat dan tidak berkelanjutan sehingga 
target yang dicapai tidak terpenuhi, sebagai contoh misalnya pelaksanaan 
kegiatan penanaman pohon yang tidak disertai pemeliharaannya, baik dari sisi 
pendanaan maupun personal atau lembaga yang seharusnya bertanggung 
jawab, sehingga upaya penanaman menjadi sia-sia.  Contoh lainnya, program 
pengelolaan sampah melalui 3R, yang tidak dirancang secara terpadu, 
ketidaksiapan rantai pemasarannya, berakibat pada over production yang 
pada akhirnya menimbulkan persoalan baru terkait dengan penumpukan 
jumlah “sampah baru” tersebut. Contoh-contoh ini hanya sebagian kecil 
dari berbagai kegiatan CSR lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh 
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perusahaan-perusahaan. 

Di dalam konteks ini, CSR hanya sekedar berfungsi sebagai strategi public 
relation,  peningkatan citra atau reputasi perusahaan, ataupun kepentingan 
perusahaan dari sisi bisnis semata. Akibatnya, makna sesungguhnya dari 
CSR bidang lingkungan yang menjadi alasan penting bagi kalangan bisnis 
untuk merespons dan mengembangkan isu CSR belum tercapai sepenuhnya. 

Kenyataan lainnya adalah masih banyak perusahaan yang belum 
menjalankan kegiatan CSR bidang lingkungan dengan pertimbangan biaya. 
Kegiatan CSR memang tidak memberikan hasil nyata dalam jangka pendek, 
namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung 
di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan menerapkan 
kegiatan CSR bidang lingkungan, diharapkan keberlanjutan perusahaan akan 
terjamin dengan baik. Kegiatan CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi, 
oleh karena itu harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

Pemahaman tersebut mengandung konsekuensi bahwa perusahaan 
bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, 
melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan 
lingkungan sosialnya. Oleh karena itu dalam implementasi usahanya, pihak 
perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata 
bagi dirinya (profit oriented), tetapi juga wajib memiliki tanggungjawab sosial 
terhadap masyarakat, terutama disekitar areal usahanya juga terhadap 
lingkungan hidupnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR bidang 
lingkungan di Indonesia antara lain adalah:

1. Komitmen pimpinan perusahaan. Perusahaan yang pimpinannya 
tidak tanggap dengan  masalah - masalah sosial dan lingkungan, 
kecil kemungkinan akan mempedulikan aktifitas-aktifitas sosial dan 
lingkungan.

2. Ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan 
mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang 
perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti 
perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat 
menerapkan CSR bidang lingkungan

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin 
banyaknya regulasi dan penetapan pajak yang membebani 
perusahaan akan mengurangi ketertarikan perusahaan dalam 
mengalokasikan dana CSR nya. Sebaliknya, semakin kondusif 
regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan 
lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk 
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berkontribusi lebih  kepada masyarakat dan lingkungan melalui 
penerapan CSR bidang lingkungan.

Selain hal di atas, terdapat juga peluang dan tantangan pelaksanaan 
CSR bidang lingkungan di Indonesia. Peluang yang selama ini menjadi 
faktor pendukung implementasi CSR, diantaranya adalah adanya tuntutan 
masyarakat akan praktek bisnis yang beretika dan ramah lingkungan (socially 
and environmentally friendly), sementara tantangan yang merupakan faktor 
penghambat implementasi CSR adalah belum adanya reward dan punishment 
yang memadai.

Proses menuju penerapan CSR bidang lingkungan yang ideal tentu 
membutuhkan waktu, tidak bisa instan, karena itu diperlukan proses 
pendampingan dan tahapan-tahapan tertentu agar tidak terjadi kegagalan 
dalam pelaksanaannya. Program CSR tidak akan sukses jika dilakukan sendiri 
oleh perusahaan tanpa ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat. 
Sebab untuk menjawab berbagai isu sosial dan lingkungan, maka diperlukan 
dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. 

2.2 Perlunya CSR Bidang Lingkungan yang Sistematis dan 
Terintegrasi

Kegiatan CSR baru bisa berkelanjutan jika program yang dibuat oleh 
perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur 
yang ada di dalam perusahaan. Tanpa adanya dukungan semua elemen, 
maka program CSR tersebut seolah hanya merupakan bentuk kepedulian dari 
pemegang saham belaka. Sementara diyakini bahwa melakukan kegiatan 
CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang 
lebih besar, baik bagi perusahaan maupun stakeholder yang terkait sekaligus 
dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan kegiatan CSR 
bidang lingkungan secara sistematis dan terintegrasi dalam bisnis perusahaan, 
dimana perusahaan dapat merencanakan kegiatan CSR dengan cermat 
sesuai dengan model PDCA (Plan, Do, Check, Act). Dengan mengintegrasikan 
PDCA di dalam perencanaan, kegiatan CSR bidang lingkungan diharapkan 
dapat berkelanjutan sehingga lingkungan yang lestari dan dapat memberikan 
manfaat langsung pada kehidupan masyarakat dapat tercapai. Setiap 
kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak 
untuk secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan 
dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat 
dalam program tersebut. Dengan demikian kegiatan CSR yang berkelanjutan 
diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat 
yang lebih sejahtera dan mandiri.
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Untuk menjaga agar penerapan CSR bidang lingkungan dapat lebih 
sistematis dan terintegrasi, maka perlu dibentuk forum-forum CSR di setiap 
wilayah, dimana para anggota perusahaan dapat saling belajar dan mendukung 
satu dengan yang lain. Di dalam forum tersebut  perlu dikembangkan model 
diskusi dengan berasaskan keterbukaan dimana setiap anggota memiliki 
hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian, keberadaan forum CSR 
tersebut akan dapat menjadi wadah yang nyaman bagi para anggota untuk 
menyampaikan ide-ide maupun lesson learned terkait dengan efektifitas 
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan CSR bidang lingkungan. Sehingga pada 
akhirnya dapat memberikan pancingan kepada pengusaha lain, di luar forum 
tersebut untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat 
luas, agar lingkungan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terealisasi 
dengan baik.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan kegiatan CSR bidang 
lingkungan tidak hanya diperlukan komitmen yang kuat, namun juga partisipasi 
aktif semua pihak yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan umat 
manusia kini, esok dan di masa datang.
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BAB 3.
TUJUH ALTERNATIF CSR 
BIDANG LINGKUNGAN

Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan ini menguraikan secara rinci 
tujuh alternatif CSR Bidang Lingkungan.Ketujuh alternatif tersebut pada dasarnya 
merupakan bidang-bidang CSR yang cukup penting dan cukup banyak diterapkan 
di perusahaan-perusahaan di Indonesia.Rincian dari masing-masing alternatif 
diharapkan dapat menjadi contoh atau inspirasi bagi perusahaan yang akan 
menerapkan CSR Bidang Lingkungan. Selain ketujuh alternatif tersebut, masih 
sangat banyak alternatif lain CSR Bidang Lingkungan yang dapat diterapkan 
oleh perusahaan.Sekalipun tidak semua bidang lingkungan dicakup, namun 
pola penerapan ketujuh bidang pada Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat 
menjadi panduan untuk menerapkan CSR Bidang Lingkungan secara sistematis, 
terintegrasi, dan berkelanjutan.

Alternatif CSR 
Bidang Lingkungan

Produksi 
Bersih 

(Cleaner 
Production)

Kantor 
Ramah 

Lingkungan 
(Eco Office)

Konservasi 
Energi dan 

Sumber Daya 
Alam

Pengelolaan 
Sampah 

Melalui 3R

Energi 
Terbarukan

Adaptasi 
Perubahan 

Iklim

Pendidikan
Lingkungan

Hidup
2

1

3

45

6

7

7

Tujuh alternatif CSR Bidang Lingkungan pada Petunjuk Pelaksanaan ini 
mencakup:

1. Produksi Bersih (Cleaner Production)

2. Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam

3. Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
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4. Pengelolaan Sampah Melalui Reduce, Reuse, Recycle (3R)

5. Energi Terbarukan

6. Adaptasi Perubahan Iklim

7. Pendidikan Lingkungan Hidup.

3.1 Produksi Bersih (Cleaner Production)

Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, 
terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai 
dari hulu sampai hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa 
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah 
terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah 
pada sumbernya sehingga meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan 
keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. (Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan 
Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah).

Berdasarkan pengertian di atas, fokus utama penerapan Produksi Bersih 
adalah:

a. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, 

b. mencegah pencemaran lingkungan, dan 

c. mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya. 

Pelaksanaan produksi bersih dapat dilakukan secara internal maupun 
secara eksternal. Pelaksanaan secara internal  dilakukan di dalam sistem 
produksi dan/atau jasa di perusahaan itu sendiri, misalnya upaya pengurangan 
jumlah limbah dari proses produksi. Pelaksanaan secara eksternal dilakukan 
diluar sistem produksi dan/atau jasa perusahaan, misalnya dengan cara 
membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menerapkan produksi bersih 
dalam kegiatan usahanya. 

Beberapa upaya Produksi Bersih yang dapat diterapkan diantaranya 
adalah:

a. Penggantian (substitusi) bahan baku dan bahan penolong yang lebih 
ramah lingkungan

Contohnya antara lain:

 » penggunaan pewarna alam pada pewarnaan tekstil,

 » penggantian pelarut (solvent) berbasis organik dengan pelarut 
berbasis air pada industri otomotif,
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 » penggantian pendingin berbahan Cloro Fluoro Carbon (CFC) 
dengan pendingin Hydro Carbon (HC) yang lebih ramah terhadap 
lapisan ozon, atau

 » penggantian pestisida kimia dengan pestisida alami.

Indikator kinerja terukur yang dapat digunakan diantaranya:

 » persentase berat pewarna alam/pewarna sintetik,

 » persentase berat pelarut berbasis air/pelarut berbasis organik,

 » persentase berat pendingin ramah lapisan ozone/pendingin CFC,

 » persentase berat pestisida alami/pestisida kimia.

b. Peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan pembantu 

Contohnya antara lain: 

 » peningkatan efisiensi penggunaan pulp di pembuatan kertas,

 » peningkatan efisiensi penggunaan karet mentah dalam 
pembuatan ban,atau

 » peningkatan efisiensi penggunaan zat warna dalam proses 
pewarnaan tekstil. 

Indikator kinerja terukur yang dapat digunakan diantaranya:

 » jumlah bahan baku terpakai/unit produk (m3 kayu/ton pulp),

 » jumlah limbah/unit bahan baku terpakai (ton sisa kayu/m3 kayu),

 » jumlah zat warna/kain yang diwarna (kg zat warna/kg kain).

c. Peningkatan efisiensi penggunaan air 

Contohnya antara lain: 

 » peningkatan efisiensi penggunaan air di proses pewarnaan tekstil, 

 » peningkatan efisiensi penggunaan air di proses penyamakan kulit,

 » pemanfaatan kembali air limbah.

Indikator kinerja terukur yang dapat digunakan diantaranya:

 » - Volume air terpakai/jumlah produk (m3 air/meter kain) 

 » - Volume limbah cair/jumlah produk (m3 air/meter kain) 

 » - Persentase volume air terdaur ulang(recycled)/volume air 
terpakai (%)  

 » - Persentase volume air terdaur ulang (recycled)/volume air limbah 
(%) 
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d. Peningkatan efisiensi energi 

Contohnya antara lain: 

 » peningkatan efisiensi pembakaran di kiln semen, 

 » peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar di boiler, 

 » penghematan listrik melalui penggunaan lampu hemat energi, 

 » kogenerasi (co-generation). 

Indikator kinerja terukur yang dapat digunakan diantaranya:

 » konsumsi energi/unit produk (KWH/ton produk atau m3 gas/
tonproduk atau liter solar/m3 produk) 

 » konsumsi energi/unit uap dihasilkan (KWH/ton uap atau m3 gas/
tonuap atau liter solar/tonuap) 

 » Rasio penggunaan energi sebelum upaya efisiensi/penggunaan 
energi setelah efisiensi (%) 

e. Pengelolaan limbah di dalam perusahaan 

Contohnya antara lain: 

 » Pemilahan limbah berdasarkan kategori tertentu, misalnya 
pemilahan limbah organik dan non organik agar lebih mudah 
dimanfaatkan lebih lanjut.

 » Pengurangan limbah, misalnya (i) pengurangan jumlah scrap baja 
di pabrik besi baja, (ii) daur ulangzat warna sisa di industri tekstil, 
dan (iii) pengambilan kembali (recovery) pelarut (solvent)dari 
limbah cair. 

Indikator kinerja terukur yang dapat digunakan diantaranya:

 » jumlah limbah ter-daur ulang (m3 atau ton/tahun) 

 » persentase limbah ter-daur ulang/jumlah total limbah (%) 

 » persentase penurunan limbah / jumlah total limbah (%) 

 » jumlah penurunan limbah (m3 atau ton/tahun) 

 » jumlah limbah ter-recovery (m3 atau ton/tahun) 

 » persentase pengambilan kembali (recovery) limbah/jumlah total 
limbah (%) 

Berdasarkan informasi yang terkumpul dari beberapa perusahaan yang 
menyatakan telah melakukan program CSR lingkungan, berikut adalah 
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beberapa kegiatan Cleaner Production yang telah dilaksanakan oleh 
perusahaan setelah pemenuhan peraturan terkait:

a. peningkatan efisiensi gas umpan pada industri petrokimia,

b. peningkatan efisiensi penggunan air pada sistem produksi,

c. pengurangan bahan baku yang bersifat bahan berbahaya dan 
beracun (B3),

d. pemanfaatan limbah padat (scrap) menjadi produk industri kreatif,

e. pengurangan limbah kemasan pasca konsumsi (post consumer 
waste),

f. pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar dan baku alternatif 
(alternative fuel and raw material),

g. pemanfaatan limbah minyak bekas sebagai bahan tambahan pada 
bahan peledak pada perusahaan pertambangan,

3.2 Kantor Ramah Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, Bangunan 
ramah lingkungan adalah bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan 
dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya 
dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Namun definisi 
tersebut diartikan  lebih luas menjadi Kantor ramah lingkungan adalah kantor 
yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, 
pengoperasian, danpengelolaannyadan aspek penting penanganan dampak 
perubahan iklim.

Melalui penerapan konsep Kantor Ramah Lingkungan secara konsisten, 
perusahaan  akan mampu memperoleh penghematan biaya, peningkatan 
produktivitas kerja,pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan 
terciptanya lingkungan kantor yang bersih, sehat dan nyaman. 

Kantor Ramah Lingkungan memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan yang 
antara lain meliputi (i) material bangunan yang bersertifikat ekolabel 
dan (ii) material bangunan lokal. 

b. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi sumber 
daya air dalam bangunan gedung antara lain (i) mempunyai sistem 
pemanfaatan air yang dapat dikuantifikasi, (ii) menggunakan sumber 
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air yang memperhatikan konservasi sumber daya air, dan (iii)  
mempunyai sistem pemanfaatan air hujan. 

c. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana konservasi dan diversifikasi 
energi antara lain(i) menggunakan sumber energi alternatif terbarukan 
yang rendah emisi  gas rumah kaca, dan (ii) menggunakan sistem 
pencahayaan dan pengkondisian udara buatan  yang hemat energi. 

d. Menggunakan bahan yang bukan bahan perusak ozon dalam 
bangunan  gedung antara lain (i) refrigeran untuk pendingin udara 
yang bukan bahan perusak ozon, dan (ii) melengkapi bangunan 
gedung dengan peralatan pemadam kebakaran yang bukan bahan 
perusak ozon. 

e. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan air limbah 
domestik pada bangunan gedung antara lain (i) melengkapi 
bangunan gedung dengan sistem pengolahan air limbah domestik 
pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus, dan (ii) 
melengkapi bangunan gedung dengan sistem pemanfaatan kembali 
air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan gedung fungsi 
usaha dan fungsi khusus. 

f. Terdapat fasilitas pemilahan sampah.

g. Memperhatikan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan antara 
lain (i) melakukan pengelolaan sistem sirkulasi udara bersih, dan (ii) 
memaksimalkan penggunaan sinar matahari.

h. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan tapak 
berkelanjutan antara lain (i) melengkapi bangunan gedung dengan 
ruang terbuka hijau sebagai taman dan konservasi hayati, resapan 
air hujan dan lahan parkir, (ii) mempertimbangkan variabilitas iklim 
mikro dan perubahan iklim, (iii) mempunyai perencanaan pengelolaan 
bangunan gedung sesuai dengan tata ruang, dan (iv)menjalankan 
pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan.\

i. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi 
bencanaantara lain (i) mempunyai sistem peringatan dini terhadap 
bencana termasuk bencana yang terkait dengan perubahan iklim 
seperti banjir, topan, badai, longsor dan kenaikan muka air laut, dan 
(ii) menggunakan material bangunan yang tahan terhadap iklim atau 
cuaca ekstrim intensitas hujan yang tinggi, kekeringan dan temperatur 
yang meningkat. 
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Beberapa kegiatan Kantor Ramah Lingkungan yang dapat dilaksanakan 
oleh perusahaan dalam kegiatan CSR adalah sebagai berikut: 

a. Menerapkan desain gedung ramah lingkungan (green building) 
dengan menggunakan passive solar energy dalam lingkungan 
kerja, misalkan dengan mengubah atap gedung menjadi green 
roof, dengan memberikan tanaman atau taman di atap gedung dan 
menggunakanlantai yang eco-friendly seperti lantai dari bahan serat 
bambu. 

b. Melakukan penghematan kertas, seperti; menggunakan kertas pada 
kedua sisinya dan menggunakan standar kertas yang lebih tipis, 
misalnya kertas 70 gram. 

c. Menggunakan alat elektronik yang hemat listrik dan air. 

d. Menggunakan toilet dengan aliran kecil.

e. Mendukung penggunaan teknologi yang paling tepat dalam 
melakukan pengelolaan lingkungan, seperti sumur resapan, alat 
penakar hujan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 

f. Meningkatkan estetika lingkungan (landscape). 

g. Mendukung program ekolabel, pengadaan barang dan jasa berbasis 
lingkungan (green procurement) dalam pengadaan perlengkapan dan 
peralatan kantor 

h. Menanam tanaman yang tidak memerlukan penyiraman terlalu sering. 

i. Memilah sampah dan mendaur ulang kertas bekas pakai. 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan 
Kantor Ramah Lingkungan, antara lain menurunnya: 

 » Tagihan air (rp/tahun)

 » Tagihan listrik (rp/tahun)

 » Penggunaan listrik (kWh/tahun) 

 » Penggunaan kertas (kg/tahun) 

 » Jumlah sampah yang dihasilkan (kg/tahun) 

Untuk pelaksanaan Kantor Ramah Lingkungan dapat mengacu pada 
dokumen Pengembangan Pelaksanaan Eco Office Kementerian Lingkungan 
Hidup, yang diterbitkan pada bulan Mei 2009. 

Beberapa kegiatan Eco Office yang telah dilaksanakan oleh beberapa 
perusahaan di Indonesia antara lain:
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1. Penghematan pemakaian air di lokasi pabrik.

2. Pembuatan waduk/embung sebagai kantong-kantong air di dalam 
kebun.

3. Program daur ulang kertas yang berasal dari aktivitas perkantoran. 

4. Memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan.

5. Pembuatan lubang biopori.

3.3 Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam (SDA) 

Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna 
melestarikan sumberdaya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi 
pemanfatannya (PP No 70/2009 tentang Konservasi Energi)

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam 
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragamannya (pasal 1, ayat 18 UU No 32/2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Beberapa kegiatan Konservasi Energi dan SDA yang dapat dilaksanakan 
oleh perusahaan dalam rangka CSR adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan/upaya penghematan dalam menggunakan energi 
dan bahan bakar sehingga dapat mengurangi timbulnya Gas Rumah 
Kaca. 

b. Melakukan kegiatan/upaya penghematan dalam menggunakan 
air untuk kebutuhan domestik seperti Mandi, Cuci, Kakus (MCK), 
termasuk melakukan penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang 
(recycle) terhadap limbah cair domestik sehingga terdapat penurunan 
jumlah pemakaian air baku. 

c. Melakukan kegiatan/upaya efisiensi bahan baku SDA sehingga terjadi 
penurunan intensitas  penggunaan bahan baku. 

d. Melakukan upaya yang terkait dengan keanekaragaman hayati 
sehingga dapat mempertahankan dan atau meningkatkan 
keanekaragaman hayati,seperti:

 » Kajian tentangkeanekaragaman hayati sebelum dan sesudah 
dilaksanakan kegiatan perusahaan; 

 » Pelestarian flora dan fauna endemik, langka, dan dilindungi 
undang-undang

 » Penangkaran fauna, 
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 » Perlindungan flora, 

 » Konservasi mangrove, terumbu karang dan padang lamun

e. Melakukan pendampingan masyarakat sebagai upaya menjaga zona 
perlindungan hutan. 

f. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan berkaitan dengan 
peningkatan kesejahteraan dan lingkungan. 

g. Membuat taman keanekaragaman hayati (taman kehati).

h. Melakukan perlindungan satwa dan puspa bersama masyarakat

i. Melakukan pembuatan sumur resapan dan penampungan air hujan.

j. Melakukan pelatihan pembibitan dan penghijauan tanaman bersama 
masyarakat. 

Beberapa kegiatan konservasi energi dan sumber daya alam yang telah 
dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia baik dalam skala kecil, 
sedang ataupun besar:

1. Penanaman mangrove

2. Penebaran bibit ikan

3. Pembuatan rumah bibit 

4. Pelaksanaan kajian keanekaragaman hayati 

5. Program reboisasi dan alih komoditi 

6. Pelestarian satwa langka, seperti:  suaka burung elang

7. Pengembangan kerajinan eceng gondok

8. Perlindungan terumbu karang& penangkaran penyu.

9. Penghijauan jalan tol

10. Pembudidayaan tanaman langka

11. Pengembangan biodiversity, misalnya: taman kehati

12. Penggunaan lampu hemat energi

13. Car pooling

14. Memfasilitasi upaya bike to work (bersepeda ke kantor)

3.4 Pengelolaan Sampah Melalui 3R 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 
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yang berbentuk padat. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 
penanganan sampah. Keberadaan sampah jika tidak dikelola secara baik dan 
benar akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan. 

Salah satu solusi pengelolaan sampah, sebagaimana termaktub dalam 
Undang-undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah penerapan 
sistem reuse, reduce, dan recycle (3R). Reuse berarti menggunakan kembali 
sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi 
lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 
sampah. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi 
barang atau produk baru yang bermanfaat. 

Beberapa kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R yang dapat 
dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan kajian potensi 3R sampah yang dihasilkan oleh 
perusahaan.

b. Melakukan identifikasi sampah yang dihasilkan dari eksternal 
perusahaan. 

c.  Menyusun program pengelolaan sampah yang mengadopsi prinsip 
3R dan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

d. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui 
peningkatan nilai ekonomis sampah, misalnya pemilahan sampah dan 
pembuatan kompos bersama atau oleh masyarakat. 

e. Melakukan pengembangan, perancangan dan pemasaran produk 
berbahan baku sampahuntuk menunjang konsep 3R. 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan 
pengelolaan sampah melalui 3R antara lain: 

 » Jumlah sampah yang dibuang (ton/tahun)

 » Jumlah sampah didaur ulang (recycled) (ton/tahun)

 » Jumlah sampah yang berhasil dikurangi (reduced) (ton/tahun)

 » Jumlah sampah yang digunakan kembali (reused) (ton/tahun)

Beberapa kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan 3R yang telah 
dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia adalah:

1. Pengolahan sampah organik dan anorganik di lingkungan 
masyarakat.
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2. Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar.

3. Pengadaan tempat sampah dan gerobak sampah untuk masyarakat 
dan fasiltas publik.

4. Pembuatan pupuk kandang.

5. Pendirian pusat pupuk organik.

6. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk daur 
ulang.

3.5 Energi Terbarukan (Renewable Energy) 

Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber energi 
terbarukan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan 
adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi berkelanjutan 
yang dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 
matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan 
laut (pasal 1, ayat 6 Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang Energi).

Kegiatan energi terbarukan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan 
adalah: 

 » Menggunakan sumber energi terbarukan dalam proses produksi, seperti 
Mikro Hidro, Sel Surya (solar cell), Turbin Angin, Biogas, Biodiesel, dan 
Bioetanol. 

 » Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana energi terbarukan 
bagi masyarakat. 

 » Melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pengembangan 
energi terbarukan. 

 » Melakukan konversi limbah organik menjadi sumber energi terbarukan.

 » Memelihara ketersediaan sumber energi terbarukan dan meningkatkan 
kualitas dan keanekaragamannya. 

 » Melakukan upaya pengembangan energi alternatif terbarukan bersama 
masyarakat 

Kegiatan CSR yang dilakukan dengan konsep energi terbarukan 
merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian 
alam dan lingkungan hidup, karena kegiatan ini dapat mengurangi proses 
eksplorasi dan eksploitasi sumber energi fossil yang saat ini jumlahnya 
semakin terbatas. Energi terbarukan juga dapat mengurangi dan mencegah 
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meningkatnya emisi penyebab gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi 
perubahan iklim global. 

Beberapa kegiatan energi terbarukan yang telah dilaksanakan oleh 
beberapa perusahaan di Indonesia adalah:

1. Program pemanfaatan limbah ternak menjadi kompos, bio-pestisida 
dan biogas.

2. Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk cair Kelapa Sawit  di kebun 
plasma.

3. Pembangkit listrik piko hidro dan mikro hidro.

4. Program biogas Rumah.

5. Pemanfaatan limbah cangkang dan fi ber kelapa sawit untuk bahan 
bakar boiler.

3.6 Adaptasi Perubahan Iklim 

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan secara 
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan 
perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa 
perubahan variabilatas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang 
dapat dibandingkan (pasal 1, ayat 19 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi 
antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu 
mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya (pasal 1, ayat 
20 UU No 31/2009 tentang Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika).

Perubahan iklim merupakan isu yang sangat erat dengan lingkungan. 
Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global, dimana dampak negatif 
yang ditimbulkannya antara lain: terjadinya anomali cuaca yang berdampak 
pada kekeringan, curah hujan yang sangat tinggi, perubahan musim tanam 
dan angin ribut serta terjadinya kenaikan muka air laut yang berdampak pada 
instrusi air laut, rob, dan banjir atau genangan air laut sehingga meningkatkan 
angka kejadian penyakit menular melalui vektor nyamuk. 

Fokus kegiatan dalam adaptasi perubahan iklim antara lain adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas adaptasi para pemangku kepentingan yang 
terpapar dampak perubahan iklim. 

 » Perusahaan dapat melakukan atau memfasilitasi kajian resiko 
kerentanan (vulnerability assesment) melalui bantuan biaya studi 
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dan riset kepada lembaga penelitian, pemda, atau masyarakat 
setempat dalam melakukan kajian resiko kerentanan terhadap 
perubahan iklim. 

 » Perusahaan dapat melakukan upaya penyuluhan dan pelatihan 
kepada masyarakat terkait dengan upaya adaptasi perubahan 
iklim. 

2. Mengurangi keparahan (severity) dan peluang (probability) dampak 
yang terjadi. 

 » Perusahaan dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat 
dalam mengurangi dampak melalui pembuatan tanggul pencegah 
masuknya air laut kedaratan, atau dengan penanaman pohon 
mangrove disepanjang pesisir pantai sebagai tanggul alami, 
pembangunan instalasi atau perbaikan drainase jalan termasuk 
pengadaan pompa untuk memompa air laut yang menggenangi 
jalan. 

 »  Perusahaan dapat melakukan riset tentang tata kota yang dapat 
menjadi masukan bagi pemerintah dalam beradaptasi terhadap 
kenaikan permukaan air laut. 

 » Perusahaan dapat membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah 
untuk membuat bak/kolam untuk menampung hujan dan membuat 
sumur resapan. 

Indikator penerapan upaya adaptasi perubahan iklim sebagai kegiatan 
CSR perusahaan antara lain:

 » Jumlah data mengenai analisis dampak perubahan iklim dan 
upaya adaptasi yang dibutuhkan. 

 » Jumlah rencana upaya adaptasi perubahan iklim yang disepakati 
oleh pemangku kepentingan terkait. 

 »  Jumlah sosialisasi adaptasi perubahan iklimkepada para 
pemangku kepentingan. 

Beberapa kegiatan adaptasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh 
beberapa perusahaan di Indonesia antara lain:

1. Mendukung Proklim  (Program Kampung Iklim).

2. Penanaman dan pemeliharaan mangrove di area pesisir sebagai 
tanggul alami.

3. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan pangan.
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3.7 Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap 
yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat 
tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Pada 
akhirnya pendidikan lingkungan hidup dapat menggerakkan masyarakat 
untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan 
untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan 
demikian, Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan kunci dari segala upaya 
membangun kesadaran dan kepedulian tentang arti penting dari pelestarian 
lingkungan hidup. 

Memperhatikan konsep dan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut 
maka membangun kesadaran merupakan tahapan penting dari sebuah 
proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan 
dan keterampilan, Pendidikan Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai 
media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal 
interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karenanya proses pendidikan 
yang menekankan metode dialogis akan lebih mampu mencapai tujuan 
pendidikan secara efektif dan berkelanjutan serta menghindarkan konflik yang 
bersifat destruktif. 

Keberhasilan pendidikan lingkungan hidup ini secara obyektif dapat 
dinilai berdasarkan indikator besarnya tingkat perubahan perilaku sasaran 
terkait di ketiga ranah, yaitu: kesadaran (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan 
(psikomotorik/aksi). Perubahan yang dimaksud sepatutnya dapat berkontribusi 
pada tingkat keterlibatan individu/kelompok/komunitas sasaran dalam proses 
kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memelihara kualitas 
lingkungan hidup. Kegiatan pendidikan tidak dapat dilakukan secara singkat, 
tetapi harus berkelanjutan dan holistik. Selain itu kegiatan jangka panjang dari 
para penggiat kegiatan CSR perlu lebih diutamakan daripada kepentingan 
jangka pendek. 

Kegiatan CSR melalui Pendidikan Lingkungan Hidup dapat menjadi 
bagian integral dari Bidang Kegiatan CSR lainnya, misalnya: konservasi 
sumber daya alam ataupun pengelolaan sampah. Bila kegiatan Pendidikan 
Lingkungan Hidup menjadi program yang independen, sebaiknya perlu 
mempertimbangkan aspek jalur dan jenjang pendidikan, agar pilihan kegiatan 
dapat disesuaikan dengan kompetensi dan modalitas yang dimiliki perusahaan. 
Hal ini agar program menjadi tepat sasaran dan terukur pencapaiannya. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan ataupun dikembangkan antara 
lain: 
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1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan 
hidup bagi keluarga pejabat/staf/karyawan dari perusahaan yang 
bersangkutan, terutama terkait dengan kegiatan penghematan air dan 
listrik di rumah, pengelolaan sampah rumah tangga dan penghijauan. 

2. Mendukung kegiatan green-school, green-campus ataupun green-
office di empat sektor utama: penghematan kertas, penghematan air 
dan listrik, pengelolaan sampah/limbah serta penghijauan. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan 
hidup di pesantren-pesantren atau pendidikan agama lainnya. 

4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan 
hidup dikalangan organisasi/komunitas akar rumput, seperti Karang 
Taruna, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Remaja 
Masjid, komunitas pengajian, komunitas pedagang pasar tradisional, 
komunitas tani dan nelayan. 

5. Mendukung kegiatan pengembangan kurikulum lingkungan hidup 
dan fasilitas sarana pendidikan lingkungan hidup (seperti pembuatan 
audio-visual, penerbitan buku) untuk pemanfaatan di Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) /sekolah/universitas. 

6. Mendukung kegiatan-kegiatan lingkungan di berbagai media massa, 
baik cetak, televisi, radio dan media-media alternatif lainnya. 

Beberapa kegiatan pendidikan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh 
beberapa perusahaan di Indonesia adalah:

1. Mendukung program green camp, costal clean up, dan green festival.

2. Kampanye adaptasi dan mitigasi pemanasan global.

3. Pemberian pohon/ tanaman untuk program sekolah Adiwiyata.

4. Penyediaan “mobil pendidikan” konservasi lingkungan.

5. Pelatihan pembuatan kompos.

6. Pendirian sekolah alam.

7. Kampanye penanggulangan sampah di lingkungan jalan tol.
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BAB. 4
PEMBENTUKAN           
DAN PENERAPAN            
SISTEM TERINTEGRASI
CSR BIDANG 
LINGKUNGAN

4.1 Siklus Pembentukan dan Penerapan Sistem Terintegrasi CSR 
Bidang Lingkungan

Sistem terintegrasi CSR Bidang Lingkungan pada dasarnya 
berprinsip padasebuah siklus yang terdiri atas lima tahapan.  Sebagai 
sebuah siklus, maka seluruh tahapan dalam sistem harus terus 
berputar dan ditingkatkan secara terus menerus sehingga tercipta 
sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan. Kelima tahapan 
tersebut meliputi: 

1. Perencanaan

2. Penerapan

3. Pemantauan dan Evaluasi

4. Pelaporan

5. Peningkatan Berkelanjutan. 

    

Dibawah ini visualisasi pendekatan tersebut secara diagramatis.
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Gambar 4.1 Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan

Pembentukan dan penerapan sistem terintegrasi CSR Bidang Lingkungan 
dimulai dari proses perencanaan. Pada tahapan ini perusahaan merumuskan 
keinginan atau cita-citanya, baik jangka panjang, menengah maupun jangka 
pendek. Keinginan atau cita-cita tersebut perlu disusun bersamaan dengan 
indikatornya agar target rencana dapat terukur. Rencana tersebut akan 
memberikan arah dan pegangan bagi perusahaan agar dapat berlaku dan 
bertindak konsisten dalam mencapai keinginan dan atau cita-citanya. Salah 
satu hal terpenting dalam tahapan perencanaan adalah adanya komitmen dari 
manajemen puncak, yang umumnya dituangkan dalam kebijakan perusahaan 
terkait dengan CSR Bidang Lingkungan.

Tahapan berikutnya yaitu penerapan, yang pada dasarnya adalah upaya 
untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan prasarana (infrastuktur) 
untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah dituangkan dalam proses 
perencanaan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sistem dan 
prosedur, serta peralatan merupakan sumber daya terpenting yang harus 
disiapkan disamping aspek kelembagaan. Dengan sumber daya yang telah 
disediakan, perusahaan kemudian menjalankan secara konsisten rencana 
CSRBidang Lingkungan yang telah dibuatnya.

Tahap pemantauan dan evaluasi dimulai dengan mengukur kinerja 
penerapan CSR Bidang Lingkungan, berdasarkan indikator-indikator kinerja 
yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Hasil pengukuran kinerja 
penerapan kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat. 
Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja sistem dan 
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penerapan CSR Bidang Lingkungan. Tindakan perbaikan akan dilakukan bila 
terjadi ketidaksesuaian atas pencapaian rencana, dan pada saat yang sama, 
tindakan pencegahan perlu juga dilakukan untuk mencegah terulangnya 
ketidaksesuaian tersebut. Sebuah sistem pencatatan/rekaman juga perlu 
dibuat agar seluruh kegiatan penerapan CSR Bidang Lingkungan dapat 
pelaksanaannya sekaligus dapat menjadi bahan masukan bagi laporan 
pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan.

Sala satu kecenderungan yang sedang berkembang di dunia pada saat ini 
adalah berkenaan dengan isu transparansi dalam pengelolaan perusahaan.
Para pemangku kepentingan semakin menuntut perusahaan agar semakin 
transparan operasionalisasi perusahaan. Transparansi pelaksanaan CSR 
Bidang Lingkungan juga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku 
kepentingan terhadap perusahaan. Pelaporan CSR Bidang Lingkungan 
adalah salah satu bentuk transparansi perusahaan terhadap para pemangku 
kepentingannya.

Siklus Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan dimulai dengan 
keterlibatan manajemen puncak perusahaan dan diakhiri pula oleh manajemen 
puncak, untuk kemudian berputar kembali.Untuk memastikan daur dapat berjalan 
secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan berkelanjutan 
terhadap sistem. Penanggung jawab sistem CSR harus memberikan masukan 
kepada manajemen puncak tentang sistem dan kinerja penerapan CSR bidang 
lingkungan. Masukan tersebut, terutama yang berasal dari proses pemantauan 
dan evaluasi, menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen puncak untuk 
melakukan proses tinjauan manajemen. Dalam proses tinjauan manajemen 
(management review), manajemen puncak memberikan keputusan tentang:

1. Kesesuaian sistem dan penerapan CSR terhadap rencana-rencana 
yang telah dibuat.

2. Kecukupan sistem berkenaan dengan sumber daya yang tersedia.

3. Hal-hal yang memerlukan penyempurnaan dan peningkatan.

Sekali lagi, siklus di atas merupakan sebuah sistem yang harus diputar secara 
berkelanjutan. Perputaran tersebut pada dasarnya juga merupakan sebuah 
proses pembelajaran (learning process) agar sistem dan kinerjanya menjadi 
lebih baik lagi. Bila secara konsisten diterapkan Sistem Terintegrasi tersebut akan 
mampu meningkatkan kinerja CSR Bidang Lingkungannya, yang selanjutnya 
akan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Untuk mempermudah penggunaan petunjuk teknis ini, dilampirkan pula 
Daftar Periksa untuk melakukan Swa Penilaian (Self Assessment). Daftar 
periksa tersebut dapat digunakan perusahaan pada saat akan membentuk 
sistem atau untuk melakukan penilaian kesesuaian sistem dan/atau penerapan 
sistem CSR yang sudah berjalan di perusahaan. 
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4.2 Perencanaan CSR Bidang Lingkungan

Sistem Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan perlu dimulai dengan proses 
perencanaan yang baik dan memadai. 
Minimal terdapat 6 (enam) langkah yang 
harus ditempuh dalam tahap perencanaan 
seperti tertera pada tabel 4.2. di samping. 
Perencanaan dimulai dengan pendekatan 
strategis yang mengerucut menjadi lebih 
operasional dan praktis.

4.2.1 Visi, Misi, dan Kebijakan 

Perumusan visi, misi dan kebijakan merupakan langkah awal bagi 
perusahaan untuk mulai berpikir dan bertindak secara strategis berkenaan 
dengan CSR Bidang Lingkungan. Tahapan ini juga merupakan salah satu 
upaya untuk mengintegrasikan dan mengarus-utamakan CSR Bidang 
Lingkungan ke dalam strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, 
pendekatan pengelolaan CSR Bidang Lingkungan tidak akan lagi bersifat 
ad hoc dan parsial namun akan menyatu dan selaras dengan strategi 
perusahaan secara keseluruhan.

Visi, misi dan kebijakan CSR bidang lingkungan menjadi hal yang 
penting karena merupakan landasan bagi pelaksanaan CSR Bidang 
Lingkungan. Perusahaan dapat merumuskan visi, misi dan kebijakan 
baru tentang CSR Bidang Lingkungan berdasarkan nilai-nilai yang 
dianutnya. Perusahaan dapat menggali visi, misi dan kebijakan CSR 
Bidang Lingkungan dari berbagai visi, misi atau kebijakan yang telah 
dimilikinya, misalnya:

 » Visi, misi, dan kebijakan bisnis perusahaan,
 » Visi, misi, dan kebijakan Quality, Health, Safety and Environment (QHSE), 

 » Visi, misi, dan kebijakan perusahaan di bidang CSR.

Visi, misi dan kebijakan CSR bidang lingkungan dapat menyebutkan 
aspek lingkungan secara eksplisit maupun implisit. Salah satu tujuan 
dari adanya Visi, misi, dan kebijakan perlu disampaikan dan dipahami 
oleh seluruh karyawan dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, 
bila visi, misi dan kebijakan CSR Bidang Lingkungan hanya tertuang 
secara implisit, maka perlu dibuatkan tafsir atau penjelasan sehingga 
seluruh karyawan dan manajemen akan memiliki pemahaman yang 
sama. Visi bersama (shared vision) akan mampu mensinergikan 
dan menyelaraskan arah gerak segenap komponen perusahaan 
(manajemen dan karyawan) dalam penerapan CSR Bidang Lingkungan. 

Tabel 4.2
Langkah Perencanaan

Perencanaan
CSR Bidang Lingkungan

1. Visi, Misi dan Kebijakan 
2. Proses Bisnis dan Analisa Dampak
3. Pelibatan Pemangku Kepentingan
4. Komplemen Terhadap Program 

Pemerintah
5. Tujuan, Sasaran dan Indikator
6. Program
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ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial 
(Social Responsibility) memberikan panduan 
tentang prinsip-prinsip tanggung jawab sosial 
yang perlu dianut oleh perusahaan. Prinsip-
prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai 
inspirasi dalam merumuskan visi dan misi 
CSR perusahaan. Tujuh prinsip tanggung 
jawab sosial tersebut adalah:

1. Akuntabilitas (accountability)
2. Transparansi (transparency)
3. Perilaku etikal (ethical behaviour)
4. Menghormati minat pemangku 

kepentingan (respect for stakeholder 
interests)

5. Menghormati peraturan perundang - 
undangan (respect for the rule of law)

6. Menghormati norma - norma perilaku 
internasional (respect for international 
norms for behaviour)

7. Menghormati hak asasi manusia 
(respect for human rights).

Beberapa contoh misi beberapa 
perusahaan di Indonesia yang telah 
memasukkan lingkungan sebagai salah satu 
kandungannya:

 » “Memupuk budaya yang 
mengutamakan kesehatan, 
keselamatan dan lingkungan dalam 
segala tindakan”.

 » “Menciptakan keunggulan 
operasional berbasis biaya rendah 
dan teknologi tepat guna dengan 
mengutamakan kesehatan dan 
keselamatan kerja, serta lingkungan 
hidup ”.

 » “Meningkatkan kepedulian dan 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
dan sosial ”.

 » “Memproduksi dan memasarkan 
batubara dan derivatifnya dengan cara 
terbaik, biaya yang kompetitif serta 
berkembang harmonis bersama 
lingkungan ”.

Petunjuk Praktis
Perumusan Visi dan Misi CSR

Kebijakan CSR Bidang Lingkungan dapat 
dirumuskan berdasarkan:

1. Penjabaran lebih lanjut dari visi dan 
misi perusahaan;

2. Kesesuaian dengan analisis dampak 
dan kepentingan pemangku 
kepentingan; atau

3. Kombinasi dari kedua proses di atas.
ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial 
(Social Responsibility) memberikan panduan 
tentang prinsip-prinsip lingkungan yang harus 
dihormati dan didorong oleh perusahaan. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah:

 » Tanggung jawab lingkungan 
(environmental responsibility),

 » Pendekatan ke hati - hatian 
(precautionary approach),

 » Pengelolaan risiko lingkungan 
(environmental risk management), dan

 » Prinsip pencemar harus membayar 
(polluter pays).

Isu yang diangkat di dalam kebijakan CSR 
Bidang Lingkungan dapat disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan dimana 
perusahaan berada dan memperhatikan 

hasil analisis dampak perusahaan terhadap 
lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, 
kebijakan yang disusun dapat memuat 
komitmen untuk:

 » mematuhi peraturan perundangan di 
bidang lingkungan yang relevan,

 »  menjaga dan meningkatkan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup,

 » menerapkan produksi bersih (cleaner 
production),

 »  menerapkan konsep kantor ramah 
lingkungan (eco office),

 »  melakukan konservasi energi dan 
sumber daya alam,

 »  memanfaatkan energi terbarukan, 
 »  mengelola sampah melalui pendekatan 

reduce, reuse, recycle,
 » berperan aktif dalam peningkatan 

adaptasi perubahan iklim,
 » melakukan pendidikan lingkungan 

hidup,
 » melaporkan kinerja CSR Bidang 

Lingkungan kepada publik, dan/atau
 » melakukan CSR Bidang Lingkungan 

secara sistemik, terintegrasi dan 
berkelanjutan.

Petunjuk Praktis
Perumusan Kebijakan CSR Bidang Lingkungan
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4.2.2 Proses Bisnis dan Analisis Dampak

Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan bisnis yang saling terkait 
atau berinteraksi yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran 
(output). Ada tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. 
Setiap perusahaan memiliki beragam proses bisnis, dalam jumlah 
dan kompleksitasnya. Namun, sedikit atau banyak, sederhana atau 
kompleks, setiap proses bisnis berinteraksi dengan lingkungan 
sekitarnya. Interaksi ini  menimbulkan berbagai perubahan terhadap 
lingkungan, yang dikenal dengan istilah dampak. Jadi, setiap proses 
bisnis berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik 
positif maupun negatif.  

Agar dapat mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan 
terhadap lingkungan, maka perusahaan perlu memetakan seluruh 
proses bisnis yang ada. Peta proses bisnis dapat menjadi masukan 
bagi proses identifikasi dampak. Proses identifikasi dampak yang 
dapat dilakukan antara lain:

 » mengidentifikasi seluruh kegiatan perusahaan,

 » mengidentifikasi seluruh input pada setiap kegiatan,

 » mengidentifikasi seluruh output pada setiap kegiatan,

 » mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh input,

 » mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh output,

 » membuat daftar seluruh dampak yang ditimbulkan oleh 
perusahaan,

 » menentukan pemangku kepentingan yang terkena atau 
terpengaruh oleh dampak perusahaan,

 » bila diperlukan, perusahaan dapat membuat urutan prioritas 

tingkat besarnya dampak tersebut.

Perusahaan dapat memperluas rentang pengaruh atas dampak 
yang ditimbulkannya. Umumnya perusahaan membatasi lingkup 
analisis dampak hanya pada proses produksi atau jasa. Rentang 
pengaruh dapat diperluas sampai mencakup seluruh rantai nilai 
(value chain) perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, 
pengangkutan bahan baku, proses produksi, pengelolaan limbah, 
distribusi produk atau jasa perusahaan, sampai penggunaan 
produk atau jasa perusahaan. Semakin luas lingkup analisis, akan 
semakin tinggi tanggung jawab perusahaan terhadap dampak 
yang ditimbulkannya. Berdasarkan luasan, dampak juga dapat 
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dianalisis berdasarkan lingkup lokal, nasional, regional, atau 
global.

Selain menggunakan proses di atas, untuk melakukan analisis 
dampak, perusahaan dapat menggunakan berbagai kajian yang 
dilakukan terkait dengan lingkungan, misalnya:

 » Environmental Base Assessment (EBA), 

 » Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

 » Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), 

 » Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (DELH dan DPLH), 

 » dan kajian lingkungan lainnya.

4.2.3 Pelibatan Pemangku Kepentingan (stakeholder 
engagement)

Tahap proses bisnis dan analisis dampak di atas, salah satunya, 
menghasilkan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan 
yang terkena atau terpengaruh dampak perusahan. Pemangku 
kepentingan (stakeholders), adalah setiap orang atau kelompok 
yang memiliki kepentingan (interest) terhadap akitivitas dan/atau 
kegiatan perusahaan, menjadi subyek utama dalam penerapan CSR 
Bidang Lingkungan. Pemangku kepentingan dapat berasal dari 
dalam (internal) perusahaan, maupun berada di luar perusahaan 
(eksternal). Para pemangku kepentingan ini harus sejak awal 
dilibatkan pada keseluruhan proses pembentukan dan penerapan 
sistem terintegrasi CSR bidang lingkungan.  Pengalaman berbagai 
perusahaan telah membuktikan bahwa salah satu kunci utama 
keberhasilan program CSR adalah pelibatan para pemangku 
kepentingan sejak awal.

Salah satu pendekatan untuk mengetahui siapa saja pemangku 
kepentingan perusahaan adalah dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut (ISO 26000):

 » Kepada siapa saja perusahaan memiliki kewajiban hukum?

 » Siapa yang dapat terpengaruh, baik secara positif maupun 

negatif, oleh keputusan atau aktivitas perusahaan?
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 » Siapa yang mungkin menyuarakan kepeduliannya terhadap 

keputusan atau aktivitas perusahaan?

 » Siapa yang dimasa lalu telah dilibatkan ketika kepedulian serupa 

perlu diketahui?

 » Siapa yang dapat membantu perusahaan mengetahui dampaknya 

secara spesifik?

 » Siapa yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi tanggung jawabnya?

 » Siapa yang akan mengalami kehilangan manfaat bila tidak 

dilibatkan?

 » Siapa yang terpengaruh dalam rantai nilai perusahaan?

ISO 26000 mendefinisikan pelibatan pemangku kepentingan 
sebagai aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan peluang dialog 
antara perusahaan/organisasi dengan satu atau lebih pemangku 
kepentingannya, yang bertujuan untuk menyediakan dasar bagi 
pengambilan keputusan perusahaan yang didasarkan pada 
informasi (yang relevan). Berdasarkan pengertian tersebut, salah 
satu kunci utama dari pelibatan adalah dialog, yang merupakan 
proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih dalam 
kesetaraan.

Pelibatan pemangku kepentingan perlu dilakukan secara sistematis 
agar mampu terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Proses 
pelibatan pemangku kepentingan secara sistematis dapat mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut (AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard, 2011):

A. Perencanaan

 » Menentukan profil dan memetakan pemangku kepentingan;

 » Menentukan tingkat dan metodologi pelibatan;

 » Menentukan lingkup pelibatan;

 » Merumuskan rencana pelibatan; dan

 » Menetapkan indikator-indikator.
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B. Persiapan

 » Mobilisasi sumber daya;

 » Membangun kapasitas termasuk kelembagaan; dan

 » Mengidentifikasi dan mempersiapkan risiko pelibatan.

C. Penerapan Rencana Pelibatan

 » Mengajak pemangku kepentingan untuk dilibatkan;

 » Memberi pemahaman pentingnya untuk terlibat;

 » Melibatkan pemangku kepentingan;

 » Mendokumentasi pelibatan dan keluarannya;

 » Merumuskan rencana aksi; dan

 » Mengkomunikasikan keluaran dan rencana aksi pelibatan.

D. Tinjauan dan Peningkatan 

 » Memantau dan mengevaluasi pelibatan;

 » Melakukan pembelajaran dan peningkatan;

 » Melakukan tindak lanjut atas rencana aksi; dan

 » Pelaporan pelibatan pemangku kepentingan.

Untuk informasi yang lebih rinci tentang tahapan pelibatan 
pemangku kepentingan, dapat merujuk dokumen AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard 2011. Dokumen tersebut dapat diunduh secara 
cuma-cuma dari laman AA1000 (www.accountability.org).

Pada proses pelibatan pemangku kepentingan menghasilkan 
beberapa keluaran, diantaranya:

 » profil dan peta pelaku kepentingan (kelompok-kelompok, 

pemimpin, kekuatan, konflik, kelompok rentan, dan-lain-lain),

 » kepentingan, perhatian, harapan, dan persepsi para pemangku 

kepentingan,

 » kesepakatan-kesepakatan,

 » isu-isu utama, dan/atau

 » usulan, rekomendasi, dan rencana tindak (action plan).
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Program CSR perusahaan dapat menjadi 
komplemen bagi program-program 
pemerintah. Beberapa program yang 
dimiliki pemerintah diantaranya adalah:

 » Millenium Development Goals 
(MDGs)

 » Program Kampung Iklim, 
 » Program Adiwiyata,
 » Program Taman 

Keanekaragaman Hayati,
 » Program penurunan emisi gas 

rumah kaca, 
 » Program penggunaan bahan bakar 

minyak non-subsidi,
 » Program - program Lingkungan 

Pemerintah Provinsi,
 » Program - program Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten atau Kota

Agar lebih komprehensif dalam mensinergikan 
program CSR Bidang Lingkungan dengan 
program pemerintah, perusahaan dapat 
membuat peta program pemerintah yang 
terkait dengan pemangku kepentingan 
perusahaan tersebut. Peta tersebut dapat 
menggambarkan apa saja program 
pemerintah yang ada, dimana program 
tersebut berada, cakupan program, 
besaran program, dan faktor lainnya. 
Melalui peta tersebut perusahaan juga 
dapat mensinergikan programnya 
dengan program CSR bidang lingkungan 
perusahaan lain yang memiliki program 
pada wilayah tersebut. Bila hal ini dapat 
tercapai, maka sinergi yang lebih optimal 
akan dapat tercipta, sehingga program 
CSR akan memberikan manfaat yang lebih 
besar bagi lingkungan.

Petunjuk Praktis
Komplemen Terhadap Program Pemerintah

4.2.4. Komplemen terhadap Program Pemerintah

Untuk dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, 
perusahaan dapat menyelaraskan program CSR dengan program 
pembangunan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota. Penyelarasan akan meningkatkan 
apresiasi pemerintah terhadap perusahaan sekaligus sebuah 
manfaat berwujud (intangible) yang cukup penting bagi perusahaan. 
Manfaat lainnya adalah terbentuknya sinergi antar program sekaligus 
terhindarinya tumpang tindih program pembangunan. Untuk itu, 
perusahaan dapat terlibat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah. 
Misalnya terlibat dalam proses musyawarah perencanaan 
pembangunan pada lokasi yang terdapat pemangku kepentingan 
dari perusahaan tersebut. 
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4.2.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan 
Sasaran CSR 
Bidang Lingkungan 
dirumuskan agar 
perusahaan dapat 
memiliki indikator 
pencapaian rencana 
pada suatu waktu 
tertentu (milestone). 
Umumnya tujuan 
merupakan 

keseluruhan maksud, yang konsisten dengan kebijakan perusahaan, 
yang ditetapkan oleh organisasi untuk dapat dicapai. Tujuan dapat 
bersifat umum dan dapat memiliki rentang waktu yang cukup panjang, 
misalnya tujuan lima tahunan.  Umumnya tujuan lingkungan dijabarkan 
dalam berbagai sasaran lingkungan, yaitu persyaratan kinerja terinci 
yang berlaku untuk perusahaan atau bagiannya, yang terkait dengan 
tujuan lingkungan yang perlu ditetapkan dan dipenuhi untuk mencapai 
tujuan lingkungan tersebut. Sasaran lingkungan biasanya memiliki 
rentang waktu tidak melebihi satu tahun. Sasaran dapat berupa sasaran 
tahunan, sasaran semester, atau sasaran triwulan. Untuk mewujudkan 
kebijakan CSR bidang lingkungan perusahaan dapat menetapkan 
beberapa tujuan dan sasaran.

Sebagaimana tergambar pada diagram diatas, tujuan lingkungan 
merupakan bagian perencanaan lingkungan yang dijabarkan dan 
konsisten dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan. Tujuan juga 
perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang telah diidentifikasi 
perusahaan berkaitan dengan dampak dan pemangku kepentingannya.
Analisis dampak perusahaan, pelibatan pemangku kepentingan, dan 
komplemen terhadap program pemerintah merupakan tiga hal penting 
yang perlu dimasukkan dalam merumuskan tujuan CSR Bidang 
Lingkungan. Bila diperlukan, perusahaan dapat memasukkan faktor-
faktor pertimbangan lainnya.

Sasaran umumnya ditetapkan berdasarkan kaidah SMART, yaitu:
 » specific (spesifik),
 » measurable (terukur),
 » achievable (dapat dicapai),
 » realistic (realistik, terutama dari sisi ketersediaan sumber daya 

perusahaan), dan

 » timely (ada kerangka waktu pencapaiannya).

Visi, Misi dan 
Kebijakan 

Perusahaan

Hasil Pelibatan
Pemangku Kepentingan

Tujuan CSR 
Bidang 

Lingkungan

Sasaran 
CSR Bidang 
Lingkungan

Program 
Pemerintah

Analisis 
Dampak 

Perusahaan

4.2.5. Tujuan dan Sasaran
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Contoh 1.

Tujuan :

Tercapainya penghematan energi sebesar 
15 persen pada kurun waktu tahun 2012 
– 2015, berdasarkan data tahun 2011 
sebagai tahun dasar (base year).

Sasaran:
 » Penghematan energi sebesar 3% 

pada proses produksi ammonia 
pada tahun 2013.

 » Penggantian 250 unit lampu pijar 
menjadi lampu hemat energi 
dengan balast elektronik pada 
ruangan kantor perusahaan pada 
tahun 2013.

Contoh 2.

Tujuan :

Meningkatkan kesadaran lingkungan hidup 
kepada para pemangku kepentingan 
perusahaan.

Sasaran:
 » Terselenggaranya pendidikan 

lingkungan hidup tentang peduli 
lingkungan pesisir yang diikuti oleh 
500 orang siswa sekolah menengah di 
wilayah Cilaut Hilir pada tahun 2013.

 » Terbentuknya 20 Gugus Depan 
Pramuka Saka Cinta Pesisir 
pada sekolah dasar dan sekolah 
menengah di wilayah Cisegara 
Girang pada tahun 2014.

Petunjuk Praktis
Tujuan dan Sasaran 

4.2.6. Program dan Indikator 

Berdasarkan hirarki, Program CSR Bidang Lingkungan dirumuskan 
setelah tujuan dan sasaran ditetapkan.Program merupakan penjabaran 
langkah-langkah yang harus dilakukan agar sasaran dapat dicapai. 
Komponen utama dari Program CSR Bidang Lingkungan umumnya 
mencakup hal-hal berikut:

 » kegiatan/aktivitas yang perlu dilakukan,
 » indikator pencapaian untuk setiap aktivitas dan indikator program 

secara keseluruhan,
 » penanggung jawab program dan penanggung jawab setiap 

aktivitas,
 » kerangka waktu untuk setiap aktivitas maupun program secara 

keseluruhan. 

Indikator CSR Bidang Lingkungan memberikan gambaran tentang 
ukuran yang mampu menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu tujuan, 
sasaran, atau pencapaian lainnya. Suatu indikator harus dapat diverifikasi 
secara mudah dan berbiaya rendah. Indikator yang sulit diverifikasi akan 
menyulitkan perusahaan dalam memantau kinerja dan mengevaluasi 
tujuan, sasaran, dan program CSR Bidang Lingkungan. Beberapa 
indikator kinerja CSR Bidang Lingkungan telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Tabel di bawah menggambarkan contoh program CSR 
Bidang Lingkungan. Lembar kerja tersebut dapat dijadikan contoh bagi 
perusahaan dalam merumuskan program CSR Bidang Lingkungan.



C
o

n
to

h
 P

ro
g

ra
m

 C
S

R
 B

id
an

g
 L

in
g

ku
n

g
an

N
am

a 
P

ro
g

ra
m

  :
  P

ro
g

ra
m

 C
in

ta
 L

in
g

ku
n

g
an

 P
es

is
ir

 (
 P

ro
C

lip
 )

S
as

ar
an

 Y
an

g
 T

er
ka

it
 d

en
g

an
 P

ro
g

ra
m

  
:  

Te
rs

el
en

gg
ar

an
ya

 p
en

di
di

ka
n 

lin
gk

un
ga

n 
hi

du
p 

te
nt

an
g 

pe
du

li 
lin

gk
un

ga
n 

pe
si

si
r  

 
 

 
 

 
 

 
   

ya
ng

 d
iik

ut
i o

le
h 

50
0 

or
an

g 
si

sw
a 

se
ko

la
h 

m
en

en
ga

h 
di

 w
ila

ya
h 

C
ila

ut
 H

ili
r p

ad
a 

ta
hu

n 
20

13

P
er

io
d

e 
P

ro
g

ra
m

   
 

 
:  

15
 J

an
ua

ri 
20

13
 - 

15
 D

es
em

be
r 2

01
3

P
en

an
g

g
u

n
g

 J
aw

ab
 P

ro
g

ra
m

   
 

:  
K

um
ad

ew
i J

.

Pe
ru

m
us

an  

Pr
op

os
al  

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip

Lo
ka

ka
ry

a  

pe
lib

at
an  

pe
m

an
gk

u

 

ke
pe

nt
in

ga
n  

pr
og

ra
m

Pe
re

nc
an

aa
n  

da
n  

pe
ng

an
gg

ar
an

pr
og

ra
m

Pe
ru

m
us

an  

ku
rik

ul
um  

pe
nd

id
ik

an
lin

gk
un

ga
n  

ci
nt

a  

pe
si

si
r

Pe
re

kr
ut

an
 1

0
 c

al
on  

fa
si

lit
at

or  
Pr

og
ra

m  

Pr
oC

lip  

se
ca

ra  

pa
rt

is
ip

at
if

Lo
ka

ka
ry

a  

fa
si

lit
at

or  

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip
,

U
ji  

Co
ba  

da
n  

Pe
ny

em
pu

rn
aa

n
Ku

rik
ul

um

 

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip

Pr
om

os
i  

da
n  

pe
nd

af
ta

ra
n

 

Pr
og

ra
m

Pr
oc

lip  

ke  

si
sw

a  

se
ko

la
h  

m
en

en
ga

h
di  

Ka
bu

pa
te

n  

Pu
la

u  

Pe
si

si
r

Pe
ny

el
en

gg
ar

aa
n  

ca
m

p  

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip

Ev
al

ua
si  

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip  

se
tia

p
 

ta
ha

p

Ev
al

ua
si  

Pr
og

ra
m  

Pr
oC

lip  
se

ca
ra

ke
se

lu
ru

ha
n

Pe
ny

us
un

an  
La

po
ra

n
Pr

og
ra

m  
Pr

oC
lip

 2
0
1
3

1 2  3  4  5  6   7   8 9 10  11  

Pr
op

os
al

Te
rs

el
en

gg
ar

an
ya

lo
ka

ka
ry

a 
se

su
ai

 

re
nc

an
a

Re
nc

an
a

 

Ke
gi

at
an

da
n

 

A
ng

ga
ra

n

Ku
rik

ul
um  

Pr
oC

lip

Ju
m

la
h

 

Fa
si

lit
at

or

Te
rs

el
en

gg
ar

an
ya

lo
ka

ka
ry

a

 

se
su

ai

 

re
nc

an
a

Ju
m

la
h

 

si
sw

a

 

m
en

da
ft

ar

te
rs

el
en

gg
ar

an
ya

 
ca

m
p

 

se
su

ai
 

re
nc

an
a

la
po

ra
n

 

ev
al

ua
si

la
po

ra
n

 
ev

al
ua

si

La
po

ra
n

 
Pr

og
ra

m
 

Pr
oC

lip

Re
ka

m
an

Pr
op

os
al

Re
ka

m
an

Pe
nd

af
ta

ra
n

    

Re
ka

m
an

La
po

ra
n

M
ar

tin
G

om
ez

Ju
ni

 J

Ju
li 

N

To
gu

D
es

em

M
ar

tin
G

om
ez

Ku
m

ad
ew

i

To
gu

D
es

em

 Ju
ni

 J

 
 Ju

li 
N

 K
um

ad
ew

i

M
ar

tin
G

om
ez

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

B
u

la
n

K
eg

ia
ta

n
 / 

A
kt

iv
it

as
N

o
In

d
ik

at
o

r
P

en
ca

p
ai

an
K

eg
ia

ta
n

C
ar

a
V

er
ifi

ka
si

In
d

ik
at

o
r

Pe
na

ng
gu

ng
Ja

w
ab

K
eg

ia
ta

n



36

Bila diselenggarakan secara sistematis, maka seharusnya suatu 
Program CSR Bidang Lingkungan akan mampu telusur (traceable) 
ke sasaran, sasaran akan mampu telusur ke tujuan, dan tujuan akan 
mampu telusur ke visi, misi, dan kebijakan CSR Bidang Lingkungan. 
Proses ini akan memastikan bahwa setiap pelaksanaan rencana 
di lapangan akan bersesuaian dengan strategi bisnis sekaligus 
mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan pemangku 
kepentingan.

4.3 Penerapan CSR Bidang Lingkungan

Bagian ini merincitentang alokasi 
sumberdaya manusia yang akan 
melaksanakan dan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan CSR Bidang 
Lingkungan, anggaran yang di alokasikan, 
dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan, 
prosedur-prosedur yang harus disiapkan 
dan dilaksanakan, serta bagaimana 
komunikasi dengan para pemangku 
kepentingan dilakukan. 

4.3.1 Sumberdaya Manusia 

Agar sistem terintegrasi dapat diterapkan dilapangan, maka 
perusahaan perlu menyiapkan berbagai sumber daya yang 
diperlukan. Umumnya yang pertama kali dipersiapkan adalah 
sumber daya manusia. Tahapan ini dimulai dengan menyiapkan 
struktur organisasi formal yang memiliki peran, kewenangan dan 
tanggung jawab dalam mengelola kegiatan CSR Bidang Lingkungan.
Adanya kelembagaan dalam struktur formal menunjukkan komitmen 
perusahaan untuk mulai mengintegrasikan CSR kedalam strategi 
bisnis perusahaan.  Bila struktur formal telah terbentuk perusahaan 
harus mengisi struktur tersebut dengan personil yang sesuai 
dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya. Dengan kata 
lain, personil tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai. 
Perusahaan perlu memastikan tercapainya kompetensi. Untuk 
mencapai kompetensi tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan, 
diantaranya denganmemberikan pelatihan, on-the-job training, 
pendidikan yang sesuai, atau cara lain yang dapat memastikan 
sesuainya kompetensi dengan peran, wewenang, dan tanggung 
jawab CSR Bidang Lingkungan.

Penerapan
CSR Bidang Lingkungan

1. Sumber Daya 
2. Alokasi Anggaran
3. Dokumentasi Sistem
4. Prosedur
5. Komunikasi Dengan Pemangku 

Kepentingan

Tabel 4.3 Penerapan                
CSR Bidang Lingkungan
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Di Indonesia, terdapat variasi tentang 
tingginya posisi struktur formal CSR 
di perusahaan. Beberapa contohnya 
diantaranya adalah:

 » Sebuah perusahaan pertambangan 
nasional memiliki “Direktur Umum 
dan Corporate Social Responsibility” 
yang langsung berada di bawah 
Direktur Utama. Tingginya posisi 
struktur CSR ini mengindikasikan 
tingginya komitmen perusahaan 
tersebut terhadap CSR.

 » Sebuah perusahaan batu bara 
nasional memiliki “Manajer 

Kemitraan dan Bina Lingkungan” 
yang posisinya berada di bawah 
Direktur Sumber Daya Manusia dan 
Umum.

 » Sebuah bank nasional memiliki 
“Corporate Sustainability Team” 
yang posisinya berada di bawah 
Divisi Komunikasi Perusahaan 
dan Kesekretariatan. Divisi ini 
bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Utama.

 » Sebuah perusahaan listrik nasional 
memiliki “Vice President Corporate 
Social Responsibility”.

Petunjuk Praktis
Pos is i  Struktur Organisasi CSR di Perusahaan

Pada dasarnya struktur organisasi formal yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan CSR, terutama CSR Bidang Lingkungan, 
ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan 
komitmennya. Perusahaan dapat membentuk struktur baru bila dirasa 
perlu. Disisi lain, perusahaan dapat melekatkan peran, tanggung 
jawab, dan kewenangan CSR Bidang Lingkungan ke dalam struktur 
organisasi yang ada. Yang terpenting adalah, sekalipun dilekatkan ke 
struktur yang telah ada, harus ada pernyataan formal dari perusahaan 
tentang peran, tanggung jawab, dan kewenangan tersebut yang 
bertujuan untuk memberikan kepastian peran, kewenangan dan 
tanggung jawab CSR Bidang Lingkungan. Pernyataan formal dapat 
berbentuk surat penunjukan, surat keputusan direksi, atau bentuk 
pernyataan formal lain.

Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) CSR Bidang 
Lingkungan, perusahaan perlu melakukan beberapa hal berikut:

 » Menetapkan kompetensi yang diperlukan agar SDM dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik;

 » Memberikan pelatihan atau upaya lain agar SDM yang 
bersangkutan dapat mencapai tingkat kompetensi yang telah 
ditetapkan;

 » Melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan kompetensi CSR 



38

Bidang Lingkungan, sesuai dengan peningkatan dan perubahan 
Sistem CSR Terintegrasi Bidang Lingkungan;

 » Memastikan bahwa setiap orang diperusahaan peduli akan 
arti penting CSR Bidang lingkungan dan berupaya agar setiap 
aktivitas mereka dapat berkontribusi terhadap pencapaian 
kebijakan, tujuan dan sasaran CSR bidang lingkungan.

4.3.2 Alokasi Anggaran

Sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting, sumber 
daya finansial perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan 
berjalannya Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan. Besarnya 
alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR 
Bidang Lingkungan. Anggaran rutin umumnya telah dimasukkan 
secara terintegrasi sebagai biaya personil perusahaan yang 
terkait dengan struktur organisasi CSR Bidang Lingkungan.Agar 
dapat terintegrasi dengan perencanaan bisnis perusahaan, maka 
perencanaan dan penganggaran CSR Bidang Lingkungan dapat 
diselenggarakan bersamaan dengan perencanaan dan penganggaran 
bisnis perusahaan.

4.3.3 Dokumentasi Sistem

Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya. Dokumentasi 
Sistem Manajemen Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan bertujuan agar 
sistem dapat dibentuk, diterapkan, dievaluasi dan dipelihara secara 
konsisten.  Dipelihara artinya sistem ditinjau secara berkala, diubah bila 
diperlukan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.Untuk memastikan 
tercapainya hal ini, maka diperlukan sebuah sistem dokumentasi yang 
konsisten, agar setiap perubahan dapat diidentifikasi dan memberikan 
pembelajaran bagi peningkatan sistem.  Perusahan dapat membentuk 
dokumentasi sistem secara on-line (soft copy), dalam bentuk tercetak 
(hard copy), atau bentuk lain yang dianggap sesuai dengan keperluan 
perusahaan. 

Dokumentasi sistem haruslah:
 » dapat diidentifikasi, artinya diberi nomor atau kode tertentu, 
 » mampu telusur, artinya setiap perubahan harus tercatat, 
 » dibuat, diperiksa dan disahkan oleh personil yang berwenang,
 » dikaji secara berkala, diubah bila diperlukan, dan
 » mutakhir, artinya hanya dokumen sah paling mutakhir saja 

yang dapat digunakan sebagai sumber informasi; dokumen 
kadaluwarsa harus dikendalikan.
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Dokumentasi sistem manajemen umumnya 
mencakup:

a.  Visi dan misi perusahaan,
b.  Pernyataan kebijakan, 
c.  Tujuan dan sasaran CSR Bidang 

Lingkungan
d.  Deskripsi dari lingkup Program CSR 

bidang lingkungan
e.  Informasi dampak penting 

lingkungan (significant impact),

f.  Prosedur-prosedur CSR Bidang 
Lingkungan

g.  Dokumen pelibatan pemangku 
kepentingan,

h.  Struktur organisasi perusahaan, 
termasuk peran, wewenang, dan 
tanggung jawab CSR (terutama CSR 
Bidang Lingkungan), 

i. Rekaman/catatan tentang CSR 
Bidang Lingkungan, dan

j.  Dokumen lain yang dianggap perlu

Petunjuk Praktis 
Dokumentasi Sistem

4.3.4 Prosedur

Prosedur adalah cara yang telah ditentukan untuk 
melaksanakan kegiatan atau proses. Pada dasarnya, prosedur 
adalah bagian dari dokumen, yang merinci tata cara untuk 
menerapkan Sistem Manajemen terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan.  Bekerja berdasarkan prosedur akan menciptakan 
terlaksananya tata cara dan tata laksana secara konsisten. 
Pada gilirannya, konsistensi ini akan memudahkan pemantauan, 
evaluasi, dan proses pembelajaran untuk terus meningkatkan 
kinerja sistem. Umumnya prosedur CSR Bidang Lingkungan 
memuat hal-hal sebagai berikut:

 » tujuan prosedur,

 » ruang lingkup prosedur,

 » tanggung jawab,

 » definisi-definisi yang terdapat dalam prosedur,

 » prosedur itu sendiri (umumnya terdiri atas langkah-langkah, tata 
cara, dan/atau kriteria),

 » dokumen terkait, dan 

 » lampiran (bila diperlukan).
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Perusahaan dapat menetapkan berbagai 
prosedur CSR Bidang Lingkungan agar 
sistem dapat berjakan secara konsisten. 
Beberapa contoh prosedur CSR Bidang 
Lingkungan diantaranya adalah:

a.  Prosedur perencanaan program 
CSR Bidang Lingkungan;

b.  Prosedur penganggaran CSR 
Bidang Lingkungan;

c.  Prosedur pelibatan pemangku 
kepentingan CSR Bidang Lingkungan;

d.  Prosedur pelaksanaan program 
CSR Bidang Lingkungan;

e.  Prosedur pemantauan dan evaluasi 
CSR Bidang Lingkungan;

f.  Prosedur komunikasi CSR Bidang 
Lingkungan;

g.  Prosedur pelaporan CSR Bidang 
Lingkungan; atau

h. Prosedur lain yang diperlukan 
perusahaan

Petunjuk Praktis
Prosedur CSR Bidang Lingkungan

4.3.5 Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Komunikasi tentang CSR dengan pemangku kepentingan, baik 
internal maupun eksternal, memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, 
diantaranya:

 » meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan tentang CSR 
Bidang Lingkungan,

 » menunjukkan bagaimana perusahaan memenuhi komitmennya 
tentang CSR Bidang Lingkungan,

 » memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan 
tentang dampak dari kegiatan, produk, dan jasa organisasi,

 » membantu pelibatan para karyawan perusahaan untuk 
mendukung program CSR Bidang Lingkungan, dan

 » meningkatkan reputasi organisasi tentang upaya-upaya tanggung 
jawab sosialnya, keterbukaan organiasi, dan tanggung gugatnya 
untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan 
terhadap perusahaan.

Umumnya, dari sisi pemangku kepentingan, komunikasi dapat 
dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi internal dan komunikasi 
eksternal. Komunikasi internal dilakukan kepada para pemangku 
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Berbagai media komunikasi dapat 
digunakan oleh perusahaan untuk 
mencapai tujuan komunikasi CSR bidang 
lingkungan. Berbagai media yang dapat 
dipergunakan  diantaranya:

1. rapat, tatap muka, diskusi kelompok,
2. acara publik,
3. forum-forum,
4. laporan,

5. newsletter, majalah,
6. poster,
7. iklan,
8. surat elektronik (email),
9. video, podcast, atau
10. laman internet (websites), laman 

blog (blog sites).
11. perusahaan.

Petunjuk Praktis
Media Komunikasi CSR Bidang Lingkungan

kepentingan internal, misalnya komunikasi kepada para karyawan 
dan staf manajemen perusahaan. Komunikasi eksternal dilakukan 
kepada pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan.
Komunikasi eksternal dapat dilakukan kepada masyarakat sekitar, 
konsumen, pihak media, legislator, pemerintah daerah, atau pihak 
eksternal lainnya.

Untuk membentuk dan menerapkan sistem komunikasi, tahap-
tahap yang umum dilakukan adalah:

 » mengidentifikasi kelompok sasaran komunikasi,

 » mengidentifikasi minat dan perhatian kelompok sasaran,

 » mengidentifikasi dan menetapkan jenis dan kandungan 
komunikasi,

 » mengidentifikasi dan menetapkan media komunikasi yang paling 
sesuai berdasarkan kelompok sasaran,

 » melaksanakan proses komunikasi,

 » melakukan evaluasi dan menentukan tingkat keefektifan 
komunikasi secara periodik.

Silahkan merujuk ke ISO 14063:2006 Environmental management – 
Environmental Communication – Guidelines and examples (Pengelolaan 
lingkungan – Komunikasi lingkungan -  Panduan dan contoh) untuk 
informasi lebih jauh tentang komunikasi lingkungan.
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4.4 Pemantauan dan Evaluasi CSR Bidang Lingkungan
Pemantauan dan evaluasi pada 

dasarnya adalah tahap pemeriksaan 
(checking) dalam daur Plan-do-Check-
Act (PDCA). Pemeriksaan bertujuan untuk 
menilai Sistem Manajemen CSR Bidang 
Lingkungan. Hasil penilaian selain untuk 
memperbaiki kinerja operasional, juga 
akan menjadi masukan bagi manajemen 
puncak untuk mengkaji dan memperbaiki 
sistem secara berkelanjutan. 

4.4.1 Pelaksanaan Pengukuran Indikator

Pengukuran bertujuan memperoleh data (kuantitatif maupun 
kualitatif). Pengukuran terutama dilakukan terhadap indikator 
kinerja CSR Bidang Lingkungan yang telah ditetapkan pada tahap 
perencanaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan 
dengan pengukuran indikator adalah:

 » Indikator kinerja harus sudah ditetapkan pada tahap perencanaan 
CSR Bidang Lingkungan, hal ini untuk memastikan bahwa 
pelaksanaan pengukuran kinerja sudah teridentifikasi sejak awal.

 » Pengukuran perlu direncanakan secara baik, apa saja yang 
akan diukur, metode pengukuran, waktu pengukuran, frekuensi 
pengukuran, dan siapa yang mengukur adalah aspek-aspek 
utama yang perlu diperhatikan.

 » Pastikan bahwa sumber daya manusia yang dialokasikan untuk 
melakukan pengukuran telah kompeten. Kompetensi dapat 
didasarkan atas pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan 
yang memadai.

 » Pengukuran yang memerlukan alat perlu menggunakan alat 
yang telah dikalibrasi oleh lembaga kalibrasi yang terakreditasi. 
Pengukuran yang memerlukan analisis laboratorium perlu 
menggunakan laboratorium yang terakreditasi.

4.4.2 Hasil Pemantauan terhadap Tujuan dan Sasaran

Bila pengukuran menghasilkan data, maka pemantauan akan 
menghasilkan keluaran yang bersifat informatif. Umumnya, informasi 
tersebut digunakan untuk melacak kemajuan penerapan Sistem 

Pemantauan & Evaluasi
CSR Bidang Lingkungan

1. Pelaksanaan Pengukuran Indikator
2. Hasil Pemantauan Tujuan dan 

Sasaran
3. Hasil Evaluasi
4. Tindakan Perbaikan
5. Rekaman

4.4 Pemantauan & Evaluasi     
CSR Bidang Lingkungan
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Manajemen Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan.Apakah kinerja CSR 
perusahaan bersesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan? 
Apakah tujuan dan sasaran CSR Bidang Lingkungan akan dapat 
dicapai?

Bentuk-bentuk informasi yang dihasilkan oleh suatu proses 
pemantauan diantaranya adalah:

 » Kecenderungan (trend), misalnya kecenderungan emisi karbon 
(dalam ton karbon ekivalen/tahun) selama lima tahun terakhir, 
atau kecenderungan penggunaan kertas (ton/tahun) di kantor 
perusahaan selama lima tahun terakhir.

 » Rasio (perbandingan), misalnya perbandingan antara 
penggunaan energi (dalam megajoule) tahun sekarang terhadap 
penggunaan energi tahun sebelumnya atau terhadap tahun dasar 
(base year). Contoh lainnya adalah rasio antara penggunaan 
energi terbarukan (dalam megajoule) terhadap penggunaan 
energi total (dalam megajoule) perusahaan.

 » Sebaran (distribusi), misalnya sebaran masyarakat rentan 
(vulnerable) yang telah memperoleh pelatihan adaptasi perubahan 
iklim.

 » Indeks, misalnya indeks kepuasan (satisfaction index) masyarakat 
penerima manfaat terhadap progam CSR Bidang Lingkungan 
perusahaan.

4.4.3 Hasil Evaluasi

Evaluasi, dalam hal ini, adalah pengkajian informasi terhadap kriteria 
kinerja CSR Bidang Lingkungan.Proses ini akan menilai relevansi, 
efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan penerapan sistem.  
Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi akan menjawab beberapa 
pertanyaan, yaitu:

 » Relevansi: Apakah sistem telah dibentuk sesuai dengan 
persyaratan Sistem Manajemen Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan? Apakah pemangku kepentingan dan penerima 
manfaat CSR telah sesuai?

 » Efektivitas: Apakah tujuan, sasaran dan program CSR Bidang 
Lingkungan telah tercapai? Apakah kesemua pencapaian tersebut 
bersesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan?

 » Efisiensi: Berapa besarnya sumber daya yang dikerahkan untuk 
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mencapai tujuan, sasaran dan program? Apakah sumber daya 
tersebut mencukupi? Apakah sumber daya tersebut berlebihan?

 » Dampak: Perubahan (positif dan/atau negatif) apa yang 
diakibatkan oleh penerapan CSR Bidang Lingkungan, terutama 
terhadap pemangku kepentingan dan penerima manfaat?

 » Keberlanjutan: Apakah program dapat berlanjut secara mandiri? 
Apakah program CSR Bidang Lingkungan mampu memandirikan 
pemangku kepentingan dan/atau penerima manfaat? Cara-cara 
yang lebih baik apa saja yang perlu dilakukan agar kinerja sistem 
menjadi lebih baik?

Keluaran utama dari proses evaluasi adalah pembelajaran 
(lesson learned). Berdasarkan proses evaluasi, perusahaan dapat 
belajar tentang kelebihan dan kelemahan Sistem Terintegrasi 
CSR Bidang Lingkungan. Perusahaan juga dapat mengetahui 
kendala dan tantangan dalam menerapkan sistem, sekaligus 
mempersiapkan respons terhadap kendala dan tantangan 
tersebut. Evaluasi dapat dilakukan pada saat program sedang 
berjalan (misalnya evaluasi triwulanan atau evaluasi semester) 
maupun dilakukan pada akhir suatu program.Pelaksanaan 
evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan, dapat dibantu 
oleh pihak ketiga, atau dapat dilakukan secara partisipatif dengan 
melibatkan pemangku kepentingan.

Bagi yang tertarik mendalami lebih lanjut tentang evaluasi kinerja 
lingkungan dan indikator kinerja lingkungan secara lebih sistematis 
silahkan merujuk ke SNI ISO 14031:2009 Manajemen lingkungan – 
Evaluasi kinerja lingkungan – kinerja. Standar ini dapat diunduh secara 
cuma-cuma dari laman Badan Standardisasi Nasional (www.bsn.or.id).

4.4.4 Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan akan melihat dua hal, yaitu kesesuaian 
(conformance) terhadap sistem dan pencapaian kinerja 
(performance) sistem. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan 
sistem dan/atau kinerja yang tidak tercapai harus diperbaiki.Pada 
dasarnya terdapat dua jenis perbaikan, yaitu tindakan koreksi dan 
tindakan pencegahan. Tindakan koreksi berupaya untuk mencegah 
terulangnya (recurrence) suatu ketidaksesuaian, sedangkan 
tindakan pencegahan berupaya untuk mencegah  timbulnya 
(occurrence) ketidaksesuaian.
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Upaya tindakan koreksi umumnya mencakup:

 » mengidentifikasi ketidaksesuaian,

 » mengkaji ketidaksesuaian,

 » menentukan penyebab ketidaksesuaian,

 » mengevaluasi upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan 
agar ketidaksesuaian tidak terulang,

 » menerapkan tindakan yang diperlukan,

 » merekam hasil dari tindakan koreksi yang telah dilakukan, dan

 » mengkaji keefektifan tindakan koreksi yang telah dilakukan.

Upaya tindakan pencegahan mencakup:

 » mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan sumber-sumbernya,

 » mengevaluasi upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan 
untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, 

 » menerapkan tindakan yang diperlukan,

 » merekam hasil dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan, 
dan

 » mengkaji keefektifan tindakan pencegahan yang telah dilakukan.

4.4.5 Rekaman

Rekaman atau catatan adalah bukti pelaksanaan Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan. Format rekaman harus 
dibuat pada saat perusahan menetapkan tujuan, sasaran, program 
dan prosedur CSR Bidang Lingkungan. Tahap-tahap pengelolaan 
rekaman akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

 » identifikasi, 

 » pengumpulan, 

 » pembuatan indeks, 

 » pengarsipan, 

 » penyimpanan, 

 » pemeliharaan, 

 » pencarian/pengambilan keterangan, dan 

 » penyimpanan (retention) rekaman.
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Contoh rekaman diantaranya:
1. Foto-foto pelaksanaan program;
2. Rekaman surat-surat yang 

berhubungan dengan program;
3. Rekaman surat keputusan yang 

berhubungan dengan program;
4. Rekaman komunikasi dengan 

pemangku kepentingan;
5.  Rekaman hasil kegiatan;

6.  Rekaman pelatihan, kepedulian dan 
kompetensi sumber daya manusia 
CSR Bidang Lingkungan;

7.  Rekaman pengukuran indikator;
8.  Rekaman pemantauan tujuan dan 

sasaran;
9.  Rekaman evaluasi;
10.  Rekaman tindakan perbaikan

Petunjuk Praktis
Rekaman / Catatan (Record)

4.5 Laporan CSR Bidang Lingkungan

Saat ini kita hidup dalam zaman transparansi.Pemangku kepentingan 
semakin menuntut perusahaan untuk menjadi transparan agar dampak 
perusahaan dapat diketahui dan selanjutnya dapat diminimalisasi. Perusahaan 
juga semakin berusaha transparan agar segala tindakannya dapat diketahui 
sehingga akan dapat memperjelas posisi dan branding perusahaan. Laporan 
CSR Bidang Lingkungan merupakan salah satu wujud dari upaya untuk 
menjadi semakin transparan. Laporan ini akan mengelaborasi berbagai aspek 
penerapan CSR Bidang Lingkungan, terutama yang terkait dengan para 
pemangku kepentingan. 

Laporan CSR Bidang Lingkungan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

 » Uraian tentang perusahaan;

 » Uraian tentang strategi CSR dan Strategi Bidang Lingkungan;

 » Visi, misi dan kebijakan CSR Bidang Lingkungan,

 » Uraian tentang tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja CSR 
Bidang Lingkungan,

 » Uraian tentang pelibatan pemangku kepentingan termasuk penerima 
manfaat,

 » Uraian tentang pelaksanaan tujuan, sasaran, dan program CSR Bidang 
Lingkungan
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 » Uraian tentang pencapaian tujuan, sasaran, dan progam CSR bidang 
Lingkungan, 

 » Uraian tentang evaluasi Kinerja dan Sistem Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan,

 » Uraian tentang pandangan kedepan (forward outlook) terhadap Kinerja 
dan Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan.

Global Reporting Initiative menyediakan panduan yang sangat 
komprehensif tentang laporan keberlanjutan (sustainability report). Prinsip-
prinsip penentuan kandungan laporan, penentuan lingkup (boundary), 
penentuan mutu laporan, dan kandungan laporan beserta indikatornya 
diuraikan secara rinci. Bagi yang berminat dapat mengunduh dokumen 
Global Reporting Initiative (GRI) pada laman GRI (www.globalreporting.
org). Saat ini versi GRI terakhir adalah 3.1 (G3.1), revisi terbaru yaitu GRI 
G4 sedang dalam proses dan akan diterbitkan pada tahun 2013. 

4.6 Keberlanjutan Program CSR Bidang Lingkungan

Untuk memastikan daur sistem terintegrasi CSR Bidang Lingkungan dapat 
berjalan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan 
berkelanjutan (continual improvement) terhadap sistem. Dalam melaksanakan 
peningkatan berkelanjutan sistem terintegrasi CSR Bidang Lingkungan ini, 
manajemen puncak juga harus ikut terlibat melalui proses tinjauan manajemen 
(management review). Masukan yang menjadi pertimbangan dalam proses 
tinjauan manajemen ini terutama berasal dari proses pemantauan dan evaluasi 
yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari proses tinjauan manajemen ini, maka manajemen puncak akan 
memberikan keputusan tentang:

1. Kesesuaian sistem dan penerapan CSR terhadap rencana-rencana 
yang telah dibuat. Kesesuaian berkaitan dengan konsistensi. Bila Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan ini digunakan sebagai acuan oleh 
perusahaan, maka sistem yang dibuat perusahaan harus bersesuaian 
dengannya. Perusahaan juga harus konsisten dalam menerapkan 
komitmen yang telah dituangkan dalam visi, misi, dan kebijakan CSR 
Bidang Lingkungan Perusahaan. Konsistensi juga berarti setiap sistem 
dan upaya yang dilakukan perusahaan berkenaan dengan CSR Bidang 
Lingkungan harus mampu lacak (traceable) ke kebijakan perusahan 
tentang CSR Bidang Lingkungan.
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2. Kecukupan (adequacy) sistem berkenaan dengan sumber daya yang 
disediakan. Manajemen puncak harus menetapkan tingkat kecukupan 
sumber daya yang disediakan agar Sistem Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Apakah 
sumber daya manusia dan kompetensi sudah mencukupi? Apakah 
sumber daya keuangan mencukupi? Apakah prasarana (infrastruktur) dan 
sistem yang disediakan sudah mencukupi?

3. Bidang-bidang yang memerlukan penyempurnaan dan peningkatan. 
Manajemen puncak perlu menetapkan bidang-bidang dalam penerapan 
CSR Bidang Lingkungan yang memiliki kekurangan untuk diperbaiki dan 
disempurnakan. Hal lain yang perlu ditetapkan adalah berkenaan dengan 
bidang-bidang yang sudah baik yang perlu terus ditingkatkan sistem dan 
kinerjanya, sehingga akan semakin baik. Dengan kata lain, proses terakhir 
ini adalah perwujudan dari upaya peningkatan berkelanjutan (continual 
improvement). Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan harus terus 
semakin baik kinerjanya dari masa ke masa.
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PENUTUP
Terdapat perbedaan antara perusahaan yang baik dan perusahaan yang sangat 

baik.  Perusahaan yang baik memberikan produk dan layanan prima (excellent). 
Perusahaan yang sangat baik tidak hanya menyediakan produk dan layanan prima. 
Perusahaan yang sangat baik juga berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. 

Menciptakan dunia yang lebih baik perlu dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. 
Menciptakan dunia yang lebih baik memang sebuah upaya yang sangat besar, namun 
upaya ini dapat dilakukan dan dapat dimulai dari sekarang.  Sekarang merupakan saat yang 
tepat untuk mulai menciptakan dunia yang lebih baik melalui berbagai aktivitas perusahaan.

Penerapan CSR Bidang Lingkungan secara sistematis dan terintegrasi dapat 
menjadi langkah awal bagi perusahaan. Penerapan pendekatan sistematis dan 
terintegrasi tersebut dapat memastikan bahwa CSR Bidang Lingkungan akan 
didukung oleh sebuah sistem yang lebih baik dan kokoh, memiliki sumber daya 
yang memadai, lebih tepat sasaran, memberikan manfaat yang lebih besar kepada 
perusahaan dan pemangku kepentingan, serta berkelanjutan (sustainable).

Penerapan CSR Bidang Lingkungan secara sistematis dan terintegrasi sebagai 
perwujudan dari peran serta perusahaan dalam mewujudkan dunia yang lebih baik 
adalah harapan kita semua. Penyelenggaraannya perlu ditangani secara serius 
dan didukung oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan serta 
seluruh elemen masyarakat. Kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan 
adalah salah satu aspek kunci yang perlu terus ditumbuh kembangkan. 

Selain uraian tentang Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan, petunjuk 
pelaksanaan ini juga dapat digunakan untuk melakukan swa penilaian (self assessment) 
terhadap praktik CSR Bidang Lingkungan yang telah dilakukan. Berdasarkan swa 
penilaian, perusahaan akan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
sistemnya. Informasi tentang efektivitas dan efisiensi tersebut selanjutnya dapat 
digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan sistem CSR Bidang 
Lingkungan Perusahaan.

Pada gilirannya kontribusi perusahaan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan 
yang relevan. Upaya penerapan CSR Bidang Lingkungan tersebut akan membuat 
perusahaan menjadi lebih seimbang (balance) dalam tiga aspek utama keberlanjutan 

perusahaan yaitu kontribusi perusahaan dalam hal Profit, People, dan Planet.

Terakhir, marilah kita semua berperan serta secara sungguh-sungguh untuk 
menciptakan dunia yang lebih baik.  Dunia yang lebih baik yang akan kita 
wariskan kepada anak cucu kita. 
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CSR Lingkungan-Produksi Bersih PT Bio Farma

Efisiensi Penggunaan Energi Listrik dan Air 

PT. Bio Farma melaksanakan CSR Bidang Lingkungan mengacu pada ISO 
26000:2010 Guidance on social responsibility, dalam rangka mewujudkan “CSR 
World Class”. Komitmen tersebut tidak terlepas dari kesadaran akan  pentingnya  
penerapan  etika  perilaku  bisnis  dalam  pengelolaan perusahaan  yang  diharapkan  
dapat  menciptakan  dan  mengembangkan  Budaya Perusahaan (Corporate 
Culture) yang baik. Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan  perusahaan mengacu 
pada  sembilan kebijakan yang ditetapkan oleh Top Management  salah satunya 
adalah penghematan energi dan sumber daya alam.

Penerapan CSR lingkungan salah satunya untuk  “Program Efisiensi Penggunaan 
Energi Listrik  Air”  disusun dengan sistem perencanaan untuk periode lima tahun 
(2009-2013).  Program ini diinisiasi oleh Top Management dan Tim Teknis PT Bio Farma 
sejak tahun 2009, berdasarkan hasil analisa identifikasi dampak risiko perusahaan  
bahwa penggunaan sumber energi yang boros akan menghasilkan polutan/emisi/
limbah yang besar dan penggunaan air tanah yang besar akan berpotensi terhadap 
kekurangan sumber air untuk kebutuhan masyarakat. Proses penyusunan kajian dan 
rencana program dilakukan oleh Divisi Umum dan CSR dengan dibantu Tim Teknis 
khususnya Tim Energy Saving, Tim ISO dan Tim Proper.  Hasil dentifikasi aspek 
dan dampak penting dari tiap unit kerja dianalisis dan dibuat klasifikasi resiko dan 
pengendali resiko, kemudian tim mengkaji dan menyusun program tahunan dan 
jangka panjang.  Sasaran program secara internal adalah efisiensi penggunaan air 
dan listrik, yang berdampak lanjutan pada lingkungan eksternal perusahaan yakni 
ketersediaan air masyarakat tidak terganggu.  Sementara tujuan jangka panjang 
adalah penghematan sumber daya alam dan minimalisasi limbah produksi melalui 
efisiensi penggunaan listrik dan air. 

Indikator pengukuran keberhasilan antara lain: pengurangan jumlah pemakaian 
listrik dan air. Perhitungan efisiensi penggunaan listrik dikonversikan terhadap emisi 
CO2. Dalam penerapan program energi saving juga melibatkan vendor, dalam 
pemilihannya dituntut memiliki komitmen terhadap lingkungan. 

Pada tahapan pelaksanaan program, dibawah Koordinasi Divisi Umum dan 
CSR yang bersama-sama dengan Tim Teknis, memulai kegiatan dengan melakukan 
pemasangan timer control dan cooling system;  inventer dan night mode pada 
25 Laminar Air Flow. Melalui pemasangan alat tersebut, penghematan per bulan  
mencapai 7303,68 Kwh ≈ hemat 30%. Penggunaan media pendingin Musicool 
Hidrokarbon pengganti Freon, untuk mengurangi dampak penipisan ozon dan 
penghematan listrik dapat menghemat sekitar  19,82% per-17 unit AC selama 3 



PETUNJUK PELAKSANAAN CSR BIDANG LINGKUNGAN

  53      

tahun. Penggantian Lampu TL dengan lampu LED sebanyak 40 buah, menghemat 
pemakaian sebesar ± 60%/tahun. Pengantian lampu taman dengan solar cell 
sebanyak 2 unit, menghemat listrik sebesar 1188.3 kwh/bulan. Pemasangan Timer 
control di 53 unit dispenser air minum, menghemat listrik sebesar:  891.195 kwh/
tahun. 

Dalam hal anggaran, penetapan ditentukan dalam rencana kerja perusahaan, 
yang disetujui oleh top management. Jumlah anggaran yang dialokasikan 
dibedakan atas dana CSR dari laba bersih perusahaan dan dana investasi. Dana 
untuk kegiatan ini sebesar 5 % dari laba bersih perusahaan.

Sistem dokumentasi yang diterapkan semua mengacu pada Sistem Manajemen 
Lingkungan ISO 14001. Komunikasi program efisiensi ini dilakukan dengan seluruh 
stakeholder perusahaan, antara lain: pihak vendor, pemegang saham melalui media 
on-line, pihak catering, dan karyawan secara internal. 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan CSR 
sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dilakukan oleh Tim Teknis bersama 
Divisi Umum dan CSR yang dilakukan setiap 3 bulan. Hasil Monev selanjutanya 
disampaikan kepada Top Management dalam rapat management review, untuk 
dibahas lebih lanjut terkait perbaikan secara berkesinambungan.

Dampak yang dirasakan langsung adalah penghematan listrik dan air selama 3 
tahun terakhir yaitu  pengurangan sebesar 38% pemakaian air dan penghematan 
listrik sebesar 12%. Dampak terhadap lingkungan sekitar antara lain   mengurangi 
eksploitasi penggunaan air tanah, sehingga kebutuhan masyarakat sekitar 
perusahaan terhadap air tanah tidak terganggung dengan keberadaan perusahaan 
dan tetap terpenuhi. 

Sesuai dengan flow aktivitas CSR, pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan dengan 
program yang berkelanjutan. Berdasarkan monitoring dan evaluasi, Program 
efisiensi air dan listrik ini akan tercapai pada tahun 2012. Selanjutnya perusahaan 
akan berkesinambungan melakukakan upaya penghematan air dan listrik sejalan 
dengan program eco office sampai dengan terwujudnya Green Industri di tahun 
2014. Dalam melakukan program ini tidak banyak kendala, top manajemen sangat 
mendukung terutama dari aspek finansialnya, namun kesadaran karyawan perlu 
ditingkatkan lagi, serta perlu adanya edukasi bagi para vendor-vendor baru.
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CSR Lingkungan - Produksi Bersih Chevron

Pemanfaatan Serpih Bor di Chevron Geothermal 
Indonesia, Ltd. (CGI) dan Chevron Geothermal 

Salak, Ltd. (CGS)

Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (CGI) dan  Chevron Geothermal 
Salak, Ltd. (CGS), adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan 
panas bumi. Sebagai perusahaan yang memiliki visi “Menjadi perusahaan energi 
global yang diakui karena Karyawannya, Kemitraannya dan Kinerjanya”, Chevron 
melakukan operasi pemanfaatan panas bumi di kaki gunung Papandayan, Garut 
(CGI) dan di kaki gunung Salak, Sukabumi (CGS) Jawa Barat.  Sebagai salah satu 
bentuk tanggung jawab sosial   dan  bukti nyata didalam menjalankan visi dan 
nilai perusahaan, Chevron menjalankan program Pemanfaatan Serpih Bor  untuk 
mengelola limbah B3 yang dihasilkan  dari kegiatan pemboran sumur. 

Lokasi kegiatan program Pemanfaatan Serpih Bor untuk Chevron Geothermal 
Indonesia, Ltd. (CGI) berada di kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut dan 
Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Serpih 
Bor KepMenLH 144/2011, sementara untuk Chevron Geothermal Salak, Ltd. 
(CGS)  lokasi kegiatan berada di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, 
Kabupaten Sukabumi dan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten 
Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Serpih Bor Kep MENLH 
178/2010.

Dalam menjalankan program pengelolaan limbah B3, Chevron bekerja sama 
dengan  Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB 
dan Puslitbang PU Cileunyi Bandung.  Berdasarkan hasil uji laboratorium, serpih 
bor yang dihasilkan bisa dijadikan bahan pengganti aggregat halus untuk kontruksi 
beton ringan (strukrural dan non struktural) sesuai dengan standar nasional (SNI). 

Berawal dari semakin bertambah banyak limbah serpih bor yang dihasilkan 
selama kegiatan pengeboran, Chevron melihat sebuah kesempatan yang dapat 
mengintegrasikan antara menjalankan program 3R dengan memanfaatkan kembali 
(Re use) serpih bor yang sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Proyek 
pemanfaatan serpih bor yang dijalankan oleh Chevron  sudah melalui proses 
Chevron Planning Development and Execution Project (CPDEP) yang meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kaji ulang secara berkesinambungan, 
atau secara umum disebut proses Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A). Pada tahap awal 
perencanaan, proyek ini melibatkan tim dari Operasi, Pemeliharaan, Enjinering, 
Drilling dan HES (Health, Environment and Safety)  untuk mencari solusi yang tepat. 
Sedangkan dalam tahap pelaksanaan pemanfaatan serpih bor  didukung oleh tim 



PETUNJUK PELAKSANAAN CSR BIDANG LINGKUNGAN

  55      

dari Policy Government and Public Affairs (PGPA) dan Supply Chain Management 
(SCM). 

Progam pemanfaatan sumur bor  dievaluasi secara berkala, dengan membuat 
kajian serta mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan (dilihat dari 
keunggulan dan kekurangannya).  Perencanaan program dibuat berdasarkan 
sasaran dan target yang akan dicapai serta diimplementasikan sesuai tahapannya 
dengan melibatkan pengusaha lokal yang telah dilatih tentang pengembangan 
bisnis. 

Dengan cara ini Chevron telah berhasil mengelola dan memanfaatkan serpih 
bor menjadi batako yang dimanfaatkan untuk  dinding penahan tanah, saluran 
drainase, bangunan gedung tempat tinggal karyawan dan dimanfaatkan untuk 
pengerasan jalan. Selain itu program ini juga dapat memberdayakan Masyarakat 
melalui program pelatihan pengembangan potensi bisnis tempatan atau yang biasa 
disebut Local Business Development. 

Kontraktor yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan serpih bor ini diberi 
pembekalan ilmu mengenai karakteristik serpih bor, komposisi campuran bahan, 
alat pelindung diri (APD), penangan bahan kimia dan pengelolaan limbah. Program 
pelatihan pengembangan potensi bisnis perusahaan kecil dan program kemitraan 
usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2008 dan berkesinambungan dengan visi 
menciptakan masyarakat tempatan yang mandiri.    Setiap proyek yang telah 
diselesaikan, Chevron melakukan look back (evaluasi program), yang pada dasarnya 
untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek, antara 
lain pelajaran-pelajaran berharga (keunggulan dan kekurangan) yang dapat diambil 
dan digunakan untuk perbaikan bagi kegiatan atau proyek tersebut di masa yang 
akan datang. Indikator-indikator yang digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran 
serta hal-hal yang menjadi kesepakatan tim proyek di awal kegiatan atau proyek. 

Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah meningkatnya 
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perlindungan lingkungan terutama 
yang terkait dengan program 3R Limbah B3 dan terbukanya peluang bisnis serta 
kesempatan kerja bagi pengusaha dan masyarakat lokal.
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CSR Bidang Lingkungan - Kantor Ramah 
Lingkungan Kaltim Prima Coal (KPC)

Kompetisi Green Office KPC

PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan pengelola 
sumberdaya alam batubara dengan luas 90,938 ha di wilayah Kabupaten Kutai 
Timur, Provinsi Kalimantan Timur.  Aspek lingkungan menjadi salah satu sorotan 
perusahan dimana salah satu misi perusahaan adalah memupuk budaya yang 
mengutamakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan dalam segala tindakan, 
dalam upaya mewujudkannya misi tersebut, KPC telah berupaya menerapkan tidak 
hanya dalam proses penambangan batubara secara langsung, namun juga terkait 
dengan pengelolaan kantor KPC dan mitra kerja (kontraktor-kontraktor).  Untuk 
memperkuat komitmen tersebut,  Presiden Direktur Perusahaan telah mengeluarkan 
surat Keputusan pada tanggal 1 September 2010 tentang Kesehatan, Keselamatan 
Kerja dan Lingkungan (K3L).  

Pelaksanaan kebijakan K3L salah satunya dengan mewujudkan kantor ramah 
lingkungan dan sehat (Green Office) bagi karyawan KPC yang dirintis sejak tahun 
2011.  Program dikemas dalam bentuk perlombaan antar unit-unit kantor yang ada 
dalam kompleks KPC termasuk kontraktor yang  bekerja atau menjalin kerjasama 
dengan PT. KPC.  Tahun 2011 kompetisi ini diikuti oleh 22 unit kantor yang tersebar 
di kompleks perkantoran PT. KPC di Sangatta.  

Kegiatan kompetisi green office dilaksanakan setiap tahun sekali pada saat 
perayaan ulang tahun PT. KPC. Ada empat aspek yang dinilai dalam kompetisi 
Green Office antara lain:  (1) Aspek pengelolaan sampah (pemilahan sampah, 
pengelolaan limbah kategori limbah B3, penerapan konsep reuse-reduce-recycle); 
(2) Aspek kebersihan dan kerapihan (kebersihan areal kerja, pengaturan areal kerja, 
dan kebersihan fasilitas pendukung);  (3) Aspek perilaku karyawan yang ramah 
lingkungan, seperti pemanfaatan dan penghematan listrik dan air; dan (4) Aspek 
keanekaragaman hayati, berupa kegiatan penghijauan pada masing-masing kantor. 
Penilaian dilakukan oleh tim dari bagian Health, Safety, and Environment (HSE). 
Mekanisme penilaian lomba green office dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 
dengan menyebarkan semacam kuisioner yang berisi butir-butir mengenai lingkup 
kegiatan di bidang lingkungan sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya tim 
dari unit HSE PT. KPC melakukan verifikasi terhadap kuesioner-kuesioner yang 
telah diisi peserta. Seluruh hasil penilaian kemudian diinformasikan ke pada setiap 
peserta. Kompetisi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing unit kerja PT. 
KPC dan juga seluruh unit kantor kontraktor di kompleks PT. KPC  untuk melakukan 
continual improvement, khususnya yang berkaitan dengan kualitas lingkungan 
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hidup di semua unit kerja di PT. KPC maupun semua kotraktornya.  

Salah satu dampak yang dirasakan adalah perubahan prilaku dari karyawan 
yang mulai menerapkan antara lain dalam penggunaan kertas dengan mencetak 
dan menggunakan kertas bolak-balik, mematikan listrik dan AC pada saat 
meninggalkan ruangan, meskipun data kuantitatif belum tersedia, namun mulai 
dirasakan perubahan yang terjadi.  Bahkan sejak awal 2011, secara bertahap 
kemasan lunch box  yang pada awalnya memakai kotak kertas  dan plastik, telah 
diganti dengan kotak yang dapat dipakai berulang kali.  

Selain mengacu pada kebijakan K3L, program green office  merupakan salah 
satu dari 7 bidang program CSR KPB yaitu bidang pelestarian alam dan budaya, 
yang dikembangkan melalui program  Gerak Bersemi (Gerakan Komunitas Bersih 
Sehat dan Mandiri) dilaksanakan sejak tahun 2008.  Gerak Bersemi sebagai upaya 
melaksanakan salah satu mandate UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah yang 
menjadi perhatian KPC dan Pemda Kab. Kutai Timur terhadap persoalan sampah di 
wilayah ini, melalui penerapan 3R yang dilakukan bukan hanya ditingkat perusahaan 
namun juga di tingkat masyarakat, termasuk pemukiman dimana karyawan KPC 
tinggal, sekolah-sekolah, serta pemukiman masyarakat umum.  

Program Green office, juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam 
pengelolaan sampah organik dan beberapa anorganik, yaitu LSM Remaja Kreatif 
Peduli Lingkungan (RKPL) yang telah mencoba menerapkan sistem bank sampah. 
Sampah organik dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai jual dan mampu menjadi 
sumber pendapatan bagi tim RKPL yang terdiri dari 6 orang.  Tempat pengelolaan 
sampah ini juga telah menjadi salah satu pusat pelatihan kompos  (Center for 
Training Composting), yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum    

Evaluasi program, dilakukan oleh Divisi HSE dan Comdev. dimana salah 
satunya, program  Green Office terus berkembang dan menjadi contoh bagi 
karyawan maupun masyarakat umum untuk mengelola lingkungan sekitar mereka 
dengan lebih banyak melibatkan karyawan maupun para kontraktor KPC sehingga 
berdampak lebih luas terhadap masyarakat di Sangatta.
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CSR Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam 
dan Energi PT. Badak NGL

“Konservasi Kawasan Mangrove dan Diversifikasi 
Pemanfaatan Buah Mangrove Pesisir Kota Bontang  

di Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Lestari, 
dan Bontang Kuala”

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumberdaya alam gas, 
kepedulian lingkungan PT Badak NGL sudah mulai ditunjukkan sejak awal pendirian 
tahun 1973, antara lain dengan mempertahankan kawasan hutan seluas 360 ha untuk 
konservasi kekayaan hayati flora dan fauna yang terletak di area operasional seluas 
2,010 ha. Selaras dengan tujuan perusahaan “menjadi perusahan energi kelas dunia 
yang unggul dan aktif berinovasi”, dan slogan “menjaga komitmen pada pelestarian 
alam dan kontribusi sosial dengan penuh tanggungjawab”, program CSR PT  Badak 
NGL beberapa kali mendapatkan penghargaan lingkungan dan masyarakat, antara lain  
Platinum pada  Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Award 2012 CSR Best 
Practice for MDG’s dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan  Juara 
Harapan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat Nasional 2011 
untuk Kelompok Tani Lestari Indah (KTLI) binaan PT Badak NGL dari Kementrian Kehutanan. 

Perhatian terhadap lingkungan, khususnya kawasan hutan mangrove yang 
semakin berkurang luasannya di wilayah pesisir Kota Bontang dikembangkan melalui 
program CSR “Konservasi Kawasan Mangrove dan Diversifikasi Pemanfaatan Buah 
Mangrove Pesisir Kota Bontang  di Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Lestari, 
dan Bontang Kuala”, dikelola langsung dibawah External Relations, CSR, Media 
Section - Corporate Communication Dept. mengacu pada Comdev Masterplan 
sebagai landasan pelaksanaan program CSR perusahaan. Program diinisiasi untuk 
mengatasi kerusakan hutan mangrove yang saat ini mengalami kerusakan serius 
sekita 454.31 ha dari 600 ha, baik disebabkan aktivitas manusia  berupa penebangan 
hutan untuk kayu bakar dan bangunan rumah, maupun kerusakan alami. 

Dalam perencanaan program lima tahunan (2010-2014) yang disusun melalui 
proses Participatoy Rural Appraisal (PRA) dilakukan langsung oleh Tim Comdev 
perusahaan, program ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan  
kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan mangrove dengan kelompok sasaran 
KTLI termasuk kelompok perempuan  yang ada di lokasi  pesisir Kota Bontang. 
Bentuk kegiatan berupa penyiapan bibit mangrove berbagai jenis, penanaman dan 
pemeliharaan mangrove serta pemanfaatan produk mangrove non-kayu menjadi 
sumber pangan, kosmetik, dan obat (sirop, dodol, tiwul, tepung dan bedak). 
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 Program dilaksanakan langsung oleh KTLI dengan pendampingan dari Tim Comdev, 
diawali dengan pengembangan Rumah Produksi Bibit (RPB) mangrove yang didirikan 
di lahan milik ketua KTLI seluas 1.320 m2 (33 m x 40 m) di Kelurahan Bontang Lestari, 
Kecamatan Bontang Selatan. Sampai tahun 2012 jumlah bibit yang telah diproduksi 
sebanyak 300,000 dari berbagai jenis mangrove dengan areal yang ditanami seluas 27.9 
ha (melebihi target dari target 27 ha). Pelaksanaan penanaman dilakukan dengan berbagai 
pihak termasuk Instansi Pemerintah (Pemkot, Dinas dll), Instansi Militer (TNI & Kepolisian), 
LSM dan pihak-pihak lain yang bibitnya didapat dari bibit yang dihasilkan oleh KTLI.   Selain 
pembibitan dan penanaman, program ini juga sudah berhasil mengembangkan diversifikasi 
sumber pangan dari buah mangrove berupa tepung pengganti terigu untuk kue, sirop dari 
buah mangrove jenis soneratia dan ampas dari sirop dijadikan kudapan berupa dodol, serta 
bahan bedak, dengan memberdayakan ibu-ibu petani sehingga mereka mendapatkan 
tambahan pendapatan. Kelompok perempuan saat ini cukup merasakan dampak dari 
program bukan hanya dari segi pendapatan dari penjualan sirop dll, namun juga dengan 
berkembangkan pengetahuan serta eksistensi kaum perempuan. Prestasi sebagai juara 
kedua tingkat Kota Bontang untuk topik ketahanan pangan dari buah mangrove jenis 
Rhizophora untuk tiwul memicu kelompok untuk mengembangkan terus pemanfaatan dari 
buah mangrove yang ada di lokasi.  Potensi lainnya dari Mangrove yang saat ini masih 
belum dioptimalkan adalah pembuatan teh, kerupuk dan produk lainnya termasuk untuk 
pewarna batik. Saat ini kawasan pembibitan mangrove di Kelurahan Bontang Lestari mulai 
sering dijadikan lokasi belajar kelompok tani lain termasuk sekolah, pelatihan dari Dinas 
Perkebunan, dll.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap bulan dan 
tahun oleh Tim Comdev, mendorong program terus mengalami pengembangan, 
salah satunya adalah dengan pengembangan untuk menjadi pusat pendidikan dan 
pelatihan mangrove. Tahun 2012 sudah mulai dibangun Mangrove Center seluas 
300 m2 yang difungsikan sebagai ruang pelatihan dan pusat informasi mengenai 
mangrove, sekaligus tempat produksi sirop dari buah mangrove.

Temuan Lapang :

 » Pelaksanaan CSR PT Badak NGL sudah dilakukan secara sistematik dan 
terpadu, yang ditunjukkan dari program-program yang terintegrasi dan 
beberapa penghargaan yang diterima untuk CSR termasuk bidang lingkungan. 

 » Kemitraan yang berhasil dengan Pemda termasuk dinas (Dinas Kehutanan, 
Perkebunan, dll.) serta Universitas tercermin dalam setiap program CSR

 » Mekanisme pelaksanaan program dengan kelompok sasaran yaitu KTLI 
menjadi salah satu contoh kemitraan yang berhasil,  dimana kelompok semakin 
berkembang dan munculnya inisiatif membentuk kelompok tani.

 » Gender perspektif dalam upaya konservasi juga mewarnai program, yang 
dicirikan dengan gagasan untuk melibatkan peran aktif perempuan dalam 
program karena dinilai memiliki potensi dibidang konservasi sekaligus ekonomi. 
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CSR Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam 
dan Energi PT SILO

Kolaborasi Pengelolaan Cagar Alam Selat Sebuku (CASS) 
dan Daerah Penyangga Di Kecamatan Pulau Sebuku, 

Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan

Kepedulian PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dibidang lingkungan, dilandasi 
oleh visi  perusahaan “menjadi pioneer dalam industri baja yang menggunakan 
bahan baku lokal (Biji besi laterit) dan produksi terkait didalamnya dan menjadi asset 
bagi bangsa dan negara dengan berpedoman untuk selalu berwawasan lingkungan 
dalam menjalankan aktifitasnya dan memenuhi good mining practice” merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan bijih besi ini  mengelola Ijin 
Usaha Pertambangan seluas 8.086,8 Ha sejak tahun 2004.  

Dalam menghadapi persoalan lingkungan terutama kerusakan kawasan hutan 
mangrove di Cagar Alam Selat Sebuku (CASS), pembangunan pertambakan liar dan 
mengelola ketersediaan air serta mengurangi gangguan kawasan pesisir, PT.Sebuku 
Iron Lateritic Ores melalui program CSR lingkungan mendukung sebuah kerjasama 
Kolaborasi Pengelolaan Cagar Alam Selat Sebuku (CASS) dan Daerah Penyangga, di 
Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kemitraan antar lembaga yaitu Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan 
Selatan, Dinas Kehutanan  Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam Nota 
Kesepakatan Nomor SKB.2133/IV-K.23/2008, Nomor 522/543/TGHK/2008 dan 
Nomor 047/SILO/Dir EFT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang selanjutnya ditindak 
lanjuti dengan perjanjian kerjasama pada tanggal 20 Desember 2008 yang diketahui 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian 
Kehutanan. Kemitraan strategis ini adalah kerjasama dalam mengoptimalkan 
Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Teluk Kalumpang, Cagar Alam Selat Laut dan 
Cagar Alam Selat Sebuku serta daerah penyangga di Kabupaten Kota Baru. 

Perencanaan CSR lingkungan diawali dengan observasi yang dilakukan Tim 
Perusahaan dan seterusnya dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten 
Kotabaru dan BKSDA provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian dituangkan dalam 
perencanaan lima tahunan program Kolaborasi. Perencanaan program disusun dengan 
menggunakan analisis sosial dan keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa.  
Salah satu bentuk program Kolaborasi adalah Pengelolaan Cagar Alam Selat Sebuku 
(CASS) dan Daerah Penyangga, di Kecamatan Pulau Sebuku dengan tujuan untuk 
menjaga keutuhan kawasan konservasi CASS dan daerah penyangga, mempertahankan 
fungsi kawasan cagar alam sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati 
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termasuk ekosistemnya, serta meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. 
Kelompok sasaran utama adalah masyarakat di Desa Sungai Bali, Desa Ujung, Desa 
Rampa dan Desa Sarakaman yang berbatasan  langsung dengan Kawasan Cagar Alam, 
dan secara umum masyarakat di Kabupaten Kotabaru dan sekitarnya.

Salah satu program Kolaborasi adalah restorasi kawasan hutan mangrove di CASS 
sampai tahun 2012 telah di lakukan penanaman seluas 75 Ha dengan jumlah bibit yang 
ditanam sebanyak 187.500 bibit mangrove dengan jenis Rhizophora Mucronata dan 
Bruguiera Sexangula yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dibawah koordinasi Dinas 
Kehutanan Kota Baru. Prosentase keberhasilan tumbuh melebihi 70%, selama satu 
tahun dilakukan perawatan dan tambal sulam tanaman. Kegiatan restorasi ini diiringi 
juga dengan kegiatan CSR bidang ekonomi dan pendidikan lingkungan hidup berupa 
pemberdayaan melalui pembentukan remaja kader konservasi yang dikoordinasi oleh 
pihak perusahaan melalui Komite CSR Lingkungan. 

Program Komite CSR Lingkungan diperusahaan ini tidak dapat dipisahkan 
dengan sistem manajemen pengelolaan lingkungan yang ada di perusahaan 
seperti pengelolaan air, pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi lahan 
yang menjadi tanggungjawab unit Environment and Conservation, sementara unit 
CSR lingkungan bergerak pada aspek pengembangan masyarakat seperti program 
penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dengan memberikan 
bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya fungsi kawasan  cagar alam 
sebagai daerah penyangga. Melaksanakan pendidikan lingkungan atau pendidikan 
konservasi untuk tingkat anak-anak sekolah dasar, generasi muda. Melaksanakan 
pelatihan partisipasi masyarakat dalam pembangunan konservasi. Memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang teknik-teknik pemanfaatan dan pelestarian 
sumber daya alam hutan. Menjalin kerjasama dengan pemuka masyarakat setempat 
dalam menjaga sumber daya hutan, sehingga pada saat perencanaan dan 
pelaksanaan kerjasama kedua unit ini menjadi ciri khas CSR Lingkungan PT.SILO. 

Secara periodik setiap tahun dilakukan rapat kerja perusahaan bersama dengan Dinas 
Kehutanan Kotabaru dan BKSDA untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama 
terhadap program kerja yang dilakukan dan dituangkan dalam laporan tahunan, yang 
selanjutnya menjadi acuan bagi penyempurnaan program tahunan tahun berikutnya. 

Temuan Lapang :
 » Secara umum, kegiatan CSR Bidang Lingkungan PT SILO terus melakukan 

penyempurnaan dengan mengintegrasikan program yang spesifik lingkungan 
operasi dengan proses bisnis dan stakeholder. 

 » Tahun awal pendirian perusahaan dengan CSR pada pilihan utama adalah 
program kepentingan kelestarian lingkungan dan kemudian diikuti pada 
program kepentingan sosial. 

 » Kemitraan dalam program Kolaborasi sudah berjalan cukup baik dan kedepan 
akan terus menggugah peningkatan partisipasi masyarakat.
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CSR Lingkungan : Pengelolaan Limbah dengan 
3R  PT. Unilever Indonesia

Jakarta Green and Clean

PT. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan consumer good dengan 
pangsa pasar yang luas di Indonesia. Perusahaan consumer good biasanya 
menghasilkan limbah berupa kemasan dari produk yang termasuk sampah an 
organik yang dapat memberikan dampak pada lingkungan. PT. Unilever Indonesia 
menyadari betul hal ini oleh karena itu dalam misi perusahaan nomor 4, perusahaan 
menunjukkan komitmennya untuk mengurangi dampak dari bisnis perusahaan  
terhadap lingkungan. Salah satu usaha untuk mencapai misi ini dilakukan melalui 
program CSR. Program CSR PT. Unilever Indonesia dilaksanakan melaui Yayasan 
Unilever Indonesia Peduli yang didirikan sejak tahun 2000. Yayasan Unilever 
memiliki 3 program utama untuk pelaksanaan CSR PT. Unilever Indonesia yaitu (1) 
program peningkatan kesehatan dan ketenagakerjaan; (2) program lingkungan; 
dan (3) program peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Secara umum program CSR PT Unilever Indonesia sudah dirancang secara 
sistematis. Perencanaan program yang akan dilaksanakan dilakukan per tahun. 
Dalam  pelaksanaan program CSR, Yayasan Unilever bekerjasama  dengan mitra 
mitra kerja PT. Unilever Indonesia. Salah satu program CSR bidang lingkungan PT. 
Unilever Indonesia adalah Unilever Green and Clean. Inisiasi program ini dilakukan 
unilever setelah mengidentifikasi masalah berupa sampah kemasan produk 
pasca konsumsi. Program ini mulai dilakukan pada tahun 2001 dengan tujuan 
untuk memberdayakan masyarakat dalam penanganan limbah domestik melalui 
pemilahan sampah, pembuatan kompos dan kegiatan penghijauan. 

Di Jakarta program ini dikenal sebagai Jakarta Green and Clean. Program 
ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah kepada 
masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan dalam bidang 
pengelolaan sampah.  Salah satu kegiatan Jakarta Green dan Clean bertujuan 
mendidik masyarakat untuk memisahkan sampah melalui pengadaan bank sampah. 
Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik akan diolah 
lebih lanjut menjadi biji plastik untuk kemudian dijual. Target pencapaian program 
ini adalah terciptanya penguatan paguyuban dimana diharapkan semakin banyak 
bank sampah dengan status silver dan gold (kategori yang ditetapkan oleh Yayasan) 
sebanyak  125 unit, saat ini sudah ada 75 bank sampah. Pelaksanaan program 
ini dilakukan oleh unilever dengan berkerjasama dengan LSM mitra kerja unilever. 
Sejak tahun 2010 Unilever telah mengembangkan bank sampah menjadi unit 
bisnis berbentuk  koperasi sehingga diharapkan akan muncul  paguyuban mandiri. 
Indikator keberhasilan program yaitu jumlah paguyuban yangmemiliki status silver 
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dan gold serta peningkatan jumlah bank sampah. Monitoring dan evaluasi juga telah 
direncanakan dengan fokus MoNev pada keberhasilan program berdasarkan kinerja 
performa indikator, mengidentifikasi kendala dilapangan sekaligus merumuskan 
solusinya, serta merumuskan rekomendasi menuju suksesnya. Saat ini belum ada 
data Monitoring dan Evaluasi.

Salah satu contoh program green and clean di Jakarta adalah  pengelolaan bank 
sampah di di RW 03 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, 
kerjasama  warga masyarakat dengan  PT. Unilever Indonesia dan pihak ketiga 
yaitu LSM Aksi Cepat Tanggap dan Asosiasi Plastik Indonesia. Proses pelaksanaan 
program diawali dengan penguatan kapasitas kelompok salah satunya melalui 
pelatihan fasilitator kader yang ada di RW 03. Kader tersebut yang selanjutnya 
menjadi pengurus paguyuban pengelolaan sampah yang bertugas melatih kader-
kader muda baik yang ada diwilayahnya maupun di wilayah lain.  Salah satu 
fasilitator yang aktif adalah Bapak Prakoso, sampai saat ini telah memberikan 
pelatihan ketrampilan dan manajemen pengelolaan sampah di banyak wilayah baik 
yang termasuk paguyuban maupun di luar paguyuban. Keberhasilan bank sampah 
RW 03 Kelurahan Malaka Sari ditandai dengan mulai bertambahnya anggota bank 
sampah (tahun 2012 tercatat 198 orang) dengan sampah anorganik yang terserap 
sebanyak 14.9 ton dan organik sebanyak 9 ton (data sampai bulan September 
2012).  

Dampak sosial program yaitu terbentuknya hubungan baik antara perusahaan 
dengan masyarakat, dampak lingkungan kebersihan Lingkungan dan berkurangnya 
sampah yang harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara rinci 
belum dilakukan survey secara khusus berapa komposisi sampah yang tereduksi 
dari program ini, data yang mungkin bisa diambil adalah jumlah penjualan sampah 
pada bank sampah, serta dampak ekonomi berupa Meningkatnya pendapatan 
Masyarakat dengan pengelolaan sampah, baik organik menjadi pupuk kompos 
maupun penjualan sampah in-organik melalui bank sampah.

Temuan Lapangan:

 » Peran fasilitator di Paguyuban sangat penting untuk mendorong munculnya 
fasilitator-fasilitator lain.  Perlu didorong munculnya fasilitator yang memiliki 
komitmen dan upaya keras seperti Bapak Prakoso

 » Kesulitan dalam memasarkan kompos menjadi salah satu kendala yang 
dihadapi dalam program CSR ini.

 » Untuk mendorong munculnya kesadaran masyarakat perlu upaya lebih lanjut 
dari Pihak Unilever

 » Program CSR lingkungan ini perlu dirancang lebih strategis untuk perencanaan 
jangka menengah dan panjang sehingga hasil dan dampak bisa lebih optimal
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CSR Bidang Lingkungan - PT ADARO INDONESIA

Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

PT ADARO INDONESIA, perusahaan pertambangan batubara yang berkomitmen 
untuk melaksanakan kegiatannya  berdasarkan prinsip pertambangan yang baik dan 
benar, serta menjadi mitra yang baik bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. 

Komitmen dan prinsip diwujudkan melalui kebijakan CSR  dengan 5 Pilar 
Program, yaitu : pengembangan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial 
budaya dan Lingkungan, yang bertujuan mewujudkan masyarakat lingkar tambang 
yang cerdas, sejak pra dalam lingkungan yang lestari. Dengan moto: merajut kasih, 
menjalin mitra, tumbuh dan kembang bersama masyarakat, dibentuklah Departemen 
CSR sebagai salah satu strategi, selain meningkatkan koordinasi internal dan 
kemampuan komunikasi. Kegiatan CSR sudah dimulai sejak tahun 1994, yang 
awalnya berupa pemberian bantuan tanpa perencanaan sistematis, namun terus 
melakukan peningkatan. Proper Hijau dari KLH dicapai pada tahun 2008-2009, 
dan saat ini Adaro menjadi Ketua Paguyuban CSR se Kalimantan Selatan, dimana 
anggotanya seluruh pemegang PKP2P dan KK. 

Secara umum, proses PDCA sudah berjalan. Untuk mengkaji dampak 
operasional terhadap komunitas lokal sebelumnya dilakukan studi kelayakan, studi 
AMDAL (oleh tim Adaro & konsultan). Pada tahap perencanaan social mapping 
dilakukan oleh tim peneliti yang kompeten.  Sedangkan pasca tambang mengacu 
pada dokumen pasca tambang. Ditambah dengan kajian khusus untuk mengetahui 
persepsi masyarakat serta dampak 15 tahun program pemberdayaan masyarakat, 
blue print dimana hasilnya untuk merencanakan strategi pemberdayaan masyarakat 
ke depan. 

Program disusun berdasarkan potensi dan kebijakan daerah yang disinkronkan 
dengan kebijakan perusahaan. Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi, 
musyawarah desa, dengan tim perumus. Hasil need assesment juga menjadi 
pertimbangan selain hasil dialog konstruktif. Rumusan program dituangkan dalam 
bentuk SK Bupati tiap tahun sebagai dasar legalisasi program CSR perusahaan.

Kelompok sasaran yang dituju dibagi dalam 3 prioritas yaitu: desa/masyarakat 
yang bersentuhan dengan operasional dan atau dampak operasional, desa/
masyarakat yang rentan dengan kebutuhan berkaitan dengan operasional 
serta desa/masyarakat yang berada dalam wilayah kabupaten ybs dan memiliki 
kepentingan. Pelaksana program melibatkan perusahaan, masyarakat, lembaga 
bentukan perusahaan, serta pihak ketiga, melalui pola partisipatif. Pada tahap 
pemantauan dan evaluasi selain petugas perusahaan, melibatkan pula Camat, 
Badan Perwakilan Desa dan Tim Eksternal. 
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Sebagai salah satu inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 
program PLTS, salah satu realisasi kepedulian yang pro aktif. Dukungan berupa 
penerangan dari listrik Tenaga Surya berupa paket modul solar cell 50WP, Type 
BP-350J (complete),18 unit untuk desa Gudang Seng di Kabupaten Barito Timur 
Propinsi Kalimantan Tengah dengan penerima manfaat 15 kk, 1 Pustu, 1 Kecamatan 
(kecamatan belum ada listrik) serta 1 SDN, dan 18 unit pula di desa Wonorejo 
Kabupaten Tabalong propinsi Kalimantan Selatan untuk menambah PLTS yang 
juga dialokasikan dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah sebanyak 25 
unit PLTS, dengan total penerima manfaat 43 kk. Tentunya bantuan tersebut belum 
bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga Desa Wonorejo tetapi setidaknya bisa 
mengurangi jumlah perumahan warga yang tidak memiliki Listrik. Saat ini masih 
dikembangkan untuk peralatan survai dan penerangan jalan. Dengan masuknya 
listrik pada sebagian komunitas, berdampak pada peningkatan aktivitas sehari-hari 
yang memberi peluang pada penambahan mata pencaharian, tingkat pendidikan. 

Pengadaan dari pihak ketiga yakni kontraktor dan supplier, melalui bidang 
ekonomi dari kabupaten Balangan dan bidang sosial budaya di Kabupaten Barito 
Timur. 

Monitoring dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali langsung dilakukan 
oleh tim MONEV perusahaan. Dampak kegiatannya ialah, dengan adanya 
penerangan yang dimalam hari, maka aktifitas warga yang hanya bisa dilakukan 
siang hari kini juga bisa dilakukan pada malam hari, misalnya menjahit, menganyam, 
dsb. Penghematan bahan bakar minyak tanah untuk lampu teplok atau bensin untuk 
genset. Apabila keluarga mempunyai dana yang cukup maka bisa menambahkan 
alat untuk merubah jenis arus yang digunakan sehingga bisa dipergunakan untuk 
televisi, sehingga informasi menjadi mudah diakses. 

Prosedur, komunikasi, dokumentasi, data kuantitatif monitoring evaluasi terkait 
program PLTS ini sudah ada, namun laporan tahunan selanjutnya dalam program 
ini tidak ada.Program ini direncanakan akan berlanjut di tahun 2012, penambahan 
81 unit solar cell tersebar di persimpangan-persimpangan jalan desa, kabupaten, 
provinsi dan jalan negara.   

Temuan Lapang :

 » Secara umum, pelaksanaan kegiatan CSR PT Adaro sudah sistemik, namun 
belum terpadu dan terintegrasi secara optimal, tercermin dari keberadaan 
lembaga internal yang menangani program2 CSR, yang bukan hanya 
lingkungan tapi juga pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, yang masing-
masing mempunyai ruang lingkup. 

 » Kemitraan dengan pihak ketiga sudah berjalan cukup baik di Adaro, terutama 
dengan pihak universitas dan LSM. Dengan pihak Pemda juga sudah terjalin 
baik, bahkan cenderung perusahaan mengambil ‘jalan aman’ dengan approval 
melalui SK Bupati.  
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CSR Bidang Lingkungan - Adaptasi Perubahan Iklim  
PT. Holcim

Program Posdaya sebuah Inisiatif Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan Iklim 

PT  Holcim Indonesia Tbk, merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapat 
Proper emas yang bergerak dalam bidang penyediaan semen.  Salah satu program 
CSR yang diinisiasi adalah Program Posdaya dengan tujuan  memberdayakan 
masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan lembaga sosial yang 
selama ini telah hidup di dalam masyarakat Indonesia, yaitu Posyandu. Dengan 
kata lain Posdaya adalah “Posyandu plus yang di dalamnya ditambahkan tiga pilar 
selain kesehatan, yaitu pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Sejak pertama kali 
digulirkan, yaitu tahun 2009, jumlah Posdaya hingga saat ini telah mencapai 40 
unit dan tersebar di empat Kecamatan di Kabupaten Cilacap, dengan keterlibatan 
masyarakat sebanyak 8.231 orang di 287 Aktifitas.

Dalam program CSR ini peran yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk, 
Pabrik Cilacap antara lain memberikan alat dan atau stimulan kepada posdaya di 
wilayah pemberdayaan untuk memulai kegiatan yang didasarkan atas hasil forum 
komunikasi masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan ketrampilan, 
serta pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Community Relation Officer 
(CRO), di mana seorang CRO bertugas untuk mendampingi setiap posdaya yang 
ada di satu kecamatan, Di samping itu PT. Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Cilacap juga 
mendorong dan memfasilitasi setiap unit Posdaya untuk dapat mengakses sumber 
daya dari berbagai institusi, termasuk dari pemerintah dan dunia pendidikan dalam 
rangka mewujudkan kemandirian Posdaya.

Khusus pada pilar lingkungan salah satu satu fokus dari program ini adalah 
meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan 
dampak perubahan iklim melalui adapatasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu 
kelompok masyarakat atau unit posdaya yang telah dianggap memiliki kemandirian 
dan cukup berhasil dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah 
Posdaya Sutra Titan II yang berlokasi di Jln. Pandawa Kelurahan Tririh Wetan, 
Kecamatan Jeruklegi, Ada sekitar 250 orang / warga merupakan pemetik manfaat 
dari program ini. Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang cukup menonjol adalah 
upaya untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan tanaman 
buah buahan, sayuran, pembuatan biopori dan sumur resapan terutama pada lahan 
yang rawan terhadap genangan air. Selain itu, dalam ranah mitigasi perubahan iklim 
beberapa anggota juga aktif melakukan kegiatan pengolahan sampah 3R (reduce, 
reuse, recycle) melalui bank sampah, pengolahan pupuk organik terutama untuk 
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kompos, dan pemanfaatan limbah anorganik untuk pembuatan kerajinan tangan.

Berpijak pada tujuan menciptakan sebuah kampung yang mempunyai 
lingkungan bersih, sehat, sejuk dan nyaman, program proklim Posdaya Sutra Titan 
RW IV Tritih Wetan telah berhasil menanam 100 pohon buah ( Jambu, manga, jeruk 
dan sirsak), Sayuran sebanyak 900 pohon (terong, cabe dan caisin), pembuatan 
180 lubang biopori, 12 sumur resapan,  sebuah gedung pengolahan sampah dan 2 
kelompok usaha bersama kerajinan sampah an organik. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan program Kampung iklim 
(Proklim), pada tanggal 12 Desember 2011 PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap 
menanda tangani nota kesepahaman bersama atau MOU dengan Pemda Cilacap 
dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilacap tentang pengolahan 
sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang sangat potensial untuk menjaga 
kualitas lingkungan, membantu terbentuknya “ Cilacap yang bersih, hijau dan 
teduh”, serta mendukung penghargaan adipura dan merupakan suatu program 
pengendalian dampak perubahan iklim untuk memberikan pengakuan terhadap 
partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta di lakukan 
dengan tahapan yang sistimatis mulai dari perencanaan, sosialisasi, fasilitasi, 
pengawasan, evaluasi dan penilaian kampong iklim.

Untuk memantau keberlangsungan dan keberlanjutan program CSR tersebut, 
Unit Community Development PT. Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Cilacap juga 
melakukan serangkain program evaluasi dan kerjasama program dengan instansi 
atau lembaga yang terkait. Kususnya untuk evaluasi program kampung iklim di 
lakukan pertemuan rutin dari seluruh elemen baik dalam masyarakat dan instansi 
terkait (BLH) untuk mereview kinerja dari program tersebut dan langkah perbaikan 
ke depan.

Komitmen yang kuat juga di tunjukkan pada tahun 2011 di mana program CSR 
melalui Posdaya secara resmi diadopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 
sebagai implementasi dari kebijakan  pembangunan Kabupaten Cilacap, yatu 
“Bangga Membangun Desa”  dengan 4 pilarnya yang salah satunya adalah pilar 
Lingkungan. 
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CSR Bidang Lingkungan - Pendidikan Lingkungan 
Hidup PT. PHE ONWJ

Hutan Pendidikan di Cilamaya Girang Media 
Pendidikan Lingkungan

PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PT. PHE ONWJ)  merupakan 
salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract)  MIGAS di 
Indonesia dengan salah satu wilayah operasi di Cilamaya Girang Kab Subang, Jawa 
Barat.   Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki tema besar dalam pelaksanaan 
CSR lingkungan  yang sesuai dengan istilah di BUMN tanggungjawab sosial dan 
lingkungan (TJSL) yaitu “ Melangkah dalam Keselarasan menuju Keberlanjutan 
(Journey in Harmony toward Sustainability) yang diturunkan dalam empat bidang 
program yaitu program ekonomi, pendidikan, lingkungan dan kesehatan dengan 
target utama  masyarakat wilayah pesisir. 

Perencanaan Strategis CSR PTPHE ONWJ yang telah disusun sampai periode 
2015, terbagi menjadi lima tahapan  (1) Pondasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan 
(TJSL) (2) Pengarus-utamaan TJSL, (3) Kinerja yang Unggul, (4) Kebanggaan 
Nasional, dan (5) Global TJSL. Proses penyusunan dilakukan oleh pihak ketiga 
dengan melalui metoda PRA, dan pemetaan sosial.  Keseluruhan pelaksanaan 
program CSR berada di bawah unit Communication and External Affair.  Salah 
satu program CSR lingkungan yang menjadi unggulan adalah Program Hutan 
Pendidikan di Cilamaya Girang yang merupakan gagasan para  tokoh dan 
kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama kerusakan 
kawasan hutan mangrove, pencemaran sungai dan muara Cilamaya, dan tidak 
adanya media edukasi bagi generasi muda. Gagasan ini sejalan dengan rencana 
perusahaan dalam pengembangan masyarakat di bidang lingkungan. Program 
hutan pendidikan ditujukan sebagai media belajar lingkungan bagi masyarakat 
Kabupaten Subang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang berfungsi sebagai 
media praktek bagi pendidikan nonformal Paket C dengan tambahan keterampilan 
di bidang pertambakan, pembuatan pakan tambak dan pupuk organik; serta media 
praktek pembibitan mangrove sekaligus berfungsi sebagai media  konservasi 
keanekaragaman hayati yang memiliki manfaat ekonomi.  

Dalam pelaksanaan program CSR,  PHE ONWJ bekerjasama dengan berbagai 
pihak  dan membentuk Komite Pengembangan Masyarakat (KPM). KPM merupakan 
relawan yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, Pengurus 
Koperasi, LSM, Pemerintah daerah (kecamatan-desa) dan anggota DRRD.  KPM 
berperan aktif dalam menjembatani program yang ada di masyarakat, pemerintah 
setempat dan PHE ONWJ, Melalui mekanisme Komite ini hubungan antara 
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masyarakat pemerintah dan perusahaan tidak hanya bersifat partisipatoris tapi juga 
bersifat partnership (kemitraan)

Hubungan yang bersifat kemitraan dapat terlihat dalam pelaksanaan program 
hutan pendidikan, dimana program dilakukan bersama-sama antara  Komite 
Pengembangan Masyarakat Blanakan, Pemerintah Kecamatan, Perum Perhutani, 
Dinas Pendidikan, dan PHE ONWJ.  Program diawali dengan kesepakatan 
pengelolaan lahan dibawah PERHUTANI  seluas 2.5 ha pada tahun 2010 dengan 
surat kesepakatan antara Perhutani dan Kelompok untuk dikelola menjadi kawasan 
hutan pendidikan oleh masyarakat. Pengelolaan Hutan pendidikan diserahkan 
kepada Komite Pengembangan Masyarakat dengan pusat koordinasi kegiatan 
oleh Pemerintah Kecamatan Blanakan. Bentuk Kemitraan terlihat dari penyertaan 
sumber daya dari masyarakat dan para pihak terkait. Dalam Program Hutan 
Pendidikan ini Lahan seluas 2.5 ha yang digarap oleh warga, dibebaskan dengan 
ganti rugi  dari dana masyarakat yang dikumpulkan melalui Komite. Peran PHE 
ONWJ dalam program ini adalah memberikan bantuan teknis dan penyediaan bibit, 
infrastruktur hutan pendidikan, pendampingan dan peningkatan kapasitas. Setelah 
kesepakatan tercapai, kegiatan program dilapangan diawali dengan penanaman 
pohon sebanyak 1.500 pohon yang melibatkan pihak kecamatan, DPRD, sekolah 
dan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan yanga da di Kec. Blanakan.

Proses monitoring dan evaluasi dalam program dilakukan oleh Tim yang 
terdiri dari CD Officer PHE ONWJ dan Komite, secara berkala tiga bulanan untuk 
monitoring. Beberapa hasil monitoring langsung ditindaklanjuti dengan evaluasi dan 
rekomendasi upaya perbaikan. Sementara proses evaluasi dilakukan melalui proses 
pertemuan para pihak di tiga Kabupaten (Subang, Karawang dan Indramayu),  
sebagai contoh, penataan kembali Hutan Pendidikan di tahun 2012 misalnya, 
merupakan salah satu hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada 
tahun-tahun sebelumnya.  
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CSR Bidang Lingkungan - Pendidikan Lingkungan 
Hidup PT Indonesia Power

Sekolah Lapangan Konservasi 

PT. Indonesia Power adalah perusahan yang bergerak dalam bisnis energi yang 
memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan yang dapat dilihat dari visi dan 
tujuan perusahaan. Perusahaan juga memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan 
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi SK No. 31.K/020/IP/2010 tentang 
Pembentukan Tim Antisipasi, Adaptasi dan  Mitigasi  Perubahan Iklim Global  
dalam mengantisipasi  isu  lingkungan  global  yang mempengaruhi  bisnis utama 
perusahaan dalam jangka  panjang. Perusahaan juga memiliki komitmen untuk 
senantiasa mempertimbangkan, mencegah, mengurangi dan mengelola dampak 
operasi dan bsnisnya melalui kegiatan CSR. Kegiatan CSR Indonesia Power dibagi 
menjadi 4 program utama yaitu pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, 
kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab terhadap pelanggan/konsumen, 
dan pelibatan serta pengembangan masyarakat. Kantor Pusat PT. Indonesia Power 
memiliki bidang khusus yang mengelola CSR yaitu Bidang Komunikasi Korporat 
yang bertanggung Jawab kepada Sekretaris Perusahaan dan membawahi Manajer 
Stakeholder Relation dan Manajer Corporate Social Responsibility. Program CSR di 
PT. Indonesia Power direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan evaluasi serta 
dilakukan continual improvement oleh Unit Bisnis Pembangkit (UBP) di lapangan.

PT. Indonesia Power UBP Mrica semenjak tahun 2009 melaksanakan program 
CSR berupa Sekolah Lapang Konservasi. Program ini dilaksanakan oleh bagian 
Corporate Relation Indonesia Power UBP Mrica. Secara umum program ini sudah 
menggunakan program PDCA. Proses ini diawali dengan proses perencanaan yang 
dilakukan dengan n kajian partisipatif potensi dan problematika kehidupan lokal 
dengan pendekatan SLA (Sustainable Livelihood Assessment), penggalian potensi 
dan permasalahan menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). 
Target dari program ini adalah para petani yang lahan pertaniannya berada di 
daerah sub daerah aliran sungai (DAS) yang airnya mengalir  ke waduk PB Sudirman 
bagian sub DAS Kaliurang, Merawu dan Tulis. Sejak dimulainya program pada tahun 
2009 sampai dengan tahun 2011 telah berhasil melahirkan 10 kelompok Sekolah 
Lapangan dari 10 desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Karangkobar, Kecamatan 
Wanayasa dan Kecamatan Pejawaran.  Sekolah Lapang Konservasi bertujuan 
untuk:  (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat/petani dalam 
melakukan kegiatan konservasi DAS; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat/ 
petani dalam memanfaatkan dan mengelola lahan dengan memperhatikan kaidah 
konservasi lingkungan; (3) Menggerakkan dan memberdayakan petani / kelompok 
tani; dan (4) Mengurangi tingkat erosi pada Sub DAS Kaliurang, Sub Das Merawu 
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dan Sub DAS Tulis yang memberikan kontribusi terhadap sedimentasi Waduk 
Panglima Besar Sudirman Mrica. Anggaran awal untuk setiap periode kegiatan 
disusun pada saat perencanaan dan ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,- . 

Pelaksanaan sekolah lapangan  dilakukan bekerjasama dengan dinas 
kehutanan dan perkebunan Kabupaten Banjarnegara, yang bertindak sebagai 
pelaksana program dengan menyediakan fasilitator untuk menyampaikan materi 
pelajaran dan melatih petani untuk bercocok tanam kopi sedangkan PT Indonesia 
Power UPB Mrica bertindak sebagai penyandang dana, dan melakukan monitoring 
serta evaluasi dari program yang berada dibawah tanggungjawabnya Divisi Humas 
dan Lingkungan PT Indonesia Power UPB Mrica. Pelaksanaan Sekolah Lapang 
Konservasi diisi dengan berbagai materi yaitu materi teknis konservasi, teknis 
budidaya, teknis pertanian alami, dinamika kelompok, dan kelembagaan. 

 Selama pelaksanaan program perusahaan melakukan dokumentasi 
berupa deskripsi dan lingkup program, pendokumentasian materi pelajaran secara 
softfile, dan adanya rekaman pelaksanaan program. Semenjak dilakukan pada 2009 
sampai dengan angkatan SLK tahun 2011, kegiatan monitoring dan evaluasi baru 
dilakukan pada tahun 2012 ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PT Indonesia 
power UBP Mrica. Namun yang diukur dalam MoNev ini belum  semuanya sesuai 
dengan indikator kinerja dan juga belum menunjukkan pencapaian dari tujuan 
program secara keseluruhan.

Temuan lapangan :

 » Petani menghadapi kendala berupa pemasaran dan peningkatan kuantitas dan 
kualitas hasil panen khususnya untuk tanaman kopi.

 » Secara umum kegiatan CSR sudah terintegrasi, dan sistemik namun dalam 
monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara  optimal, terutama tidak 
semua indikator kinerja yang awalnya ditetapkan pada saat MoNev diukur.
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Daftar Periksa Swa-Penilaian 
(Self Assessment)

Penerapan CSR Bidang Lingkungan
Sistematis,Terintegrasi dan Terpadu

No Element   Uraian / Penjelasan

1 Manfaat CSR bagi perusahaan

Perusahaan melakukan identifikasi manfaat CSR terhadap :

 » Perusahaan itu sendiri

 » Para pemangku kepentingan

2 CSR bidang Lingkungan yang Sistematis, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Penerapan CSR yang sudah dilakukan perusahaan bersifat:

 » Donasi

 » Filantropi

 » Ad-hoc

 » Sistematis, terintegrasi, dan 
berkelanjutan

3 Tujuh Alternatif CSR Bidang Lingkungan

Alternatif CSR Bidang Lingkungan yang telah dilaksanakan perusahaan

 » Produksi Bersih

 » Kantor Ramah Lingkungan

 » Konservasi Energi dan SDA

 » Pengelolaan Sampah melalui 
Reduce, Reuse, Recycle (3R)

 » Energi Terbarukan

 » Adaptasi Perubahan Iklim

 » Pendidikan Lingkungan Hidup

4 Pembentukan dan Penerapan Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan
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No Element   Uraian / Penjelasan

4.1 Siklus Pembentukan dan Penerapan Sistem Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan

 » Strategi CSR sudah terintegrasi 
dengan strategi bisnis 
perusahaan

 » CSR Bidang Lingkungan sudah 
diterapkan secara sistematis dan 
berdasarkan asas peningkatan 
berkelanjutan (continual 
improvement)

4.2 Perencanaan CSR Bidang Lingkungan

4.2.1 Visi, Misi dan Kebijakan CSR Bidang Lingkungan

 » Komitmen tentang CSR tertuang 
dalam Visi Perusahaan, baik 
secara implisit atau eksplisit

 » Komitmen tentang CSR tertuang 
dalam Misi Perusahaan, baik 
secara implisit atau eksplisit

 » Manajemen Puncak menetapkan 
kebijakan tentang CSR Bidang 
Lingkungan secara formal

 » Perusahaan menetapkan dan 
mendokumentasi Strategi 
pengelolaan CSR Bidang 
Lingkungan

4.2.2 Proses Bisnis dan Analisis Dampak

 » Perusahaan melakukan 
pemetaan terhadap seluruh 
proses bisnisnya dan 
mendokumentasikan

 » Lingkup pemetaan proses bisnis 
meliputi seluruh rantai nilai (value 
chain) sistem produksi dan jasa

 » Metodologi analisis dampak 
(sosial, ekonomi, dan lingkungan) 
sesuai dengan proses bisnisnya
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No Element   Uraian / Penjelasan

 » Perusahaan melakukan analisis 
dampak (sosial, ekonomi, dan 
lingkungan) sesuai dengan 
proses bisnisnya

 » Dokumentasi proses analisis 
dampak (sosial, ekonomi, dan 
lingkungan) sesuai dengan 
proses bisnisnya

4.2.3 Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)

 » Identifikasi para pemangku 
kepentingannya

 » Pelibatan pemangku kepentingan 
secara sistematis

 » Dokumentasi proses pelibatan 
pemangku kepentingan

4.2.4 Komplemen terhadap Program Pemerintah

 » Identifikasi program - program 
pemerintah yang terkait dengan 
pemangku kepentingannya

 » Sinkronisasi program CSR Bidang 
Lingkungan dengan program 
pemerintah (nasional, provinsi, 
kabupaten/kota, atau lokal)

4.2.5 Tujuan dan Sasaran CSR Bidang Lingkungan

 » PenetapanTujuan CSR Bidang 
Lingkungan

 » Penetapan sasaran CSR Bidang 
Lingkungan dengan konsep 
SMART (specific, achieavable, 
measurable, realistic, timely)

 » Penunjukan penanggung jawab 
tujuan dan sasaran CSR Bidang 
Lingkungan

4.2.6 Program dan Indikator CSR Bidang Lingkungan

 » Identifikasi program-program 
CSR Bidang Lingkungan
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No Element   Uraian / Penjelasan

 » Penetapan program-program 
CSR Bidang Lingkungan beserta 
prioritasinya

 » Penunjukan penanggung jawab 
progam-progam CSR Bidang 
Lingkungan

 » Penetapan indikator kinerja 
pada setiap tujuan, sasaran, dan 
program-program CSR Bidang 
Lingkungan

 » Perekaman (record) tentang 
program-program CSR Bidang 
Lingkungan

4.3 Penerapan CSR Bidang Lingkungan

4.3.1 Sumber Daya Manusia CSR Bidang Lingkungan

 » Identifikasi kebutuhan SDM 
untuk menerapkan CSR Bidang 
Lingkungan

 » Penetapan secara formal struktur 
organisasi yang mengelola CSR 
Bidang Lingkungan

 » Penetapan peran, wewenang, 
dan kewajiban pengelolaan CSR 
Bidang Lingkungan

 » Identifikasi kebutuhan kompetensi 
pengelolaan CSR Bidang 
Lingkungan

 » Upaya pemenuhan kebutuhan 
kompetensi pengelolaan CSR 
Bidang Lingkungan

 » Perekaman (record) tentang 
kompentensi SDM CSR Bidang 
Lingkungan

4.3.2 Alokasi Anggaran

 » Identifikasi kebutuhan anggaran 
CSR 
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No Element   Uraian / Penjelasan

 » Penetapan alokasi anggaran oleh 
Manajemen puncak

 » Perekaman (record) tentang 
alokasi dan penggunaan 
anggaran CSR

4.3.3 Dokumentasi Sistem

 » Penetapan penanggung 
jawab dokumen CSR Bidang 
Lingkungan

 » Penetapan dan menerapkan 
sistem dokumen CSR Bidang 
Lingkungan

4.3.4 Prosedur

 » Identifikasi kebutuhan prosedur 
yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan CSR

 » Perekaman (record) tentang 
identifikasi kebutuhan prosedur

 » Perumusan dan penetapan 
prosedur yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan CSR

4.3.5 Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

 » Identifikasi kebutuhan komunikasi 
dengan pemangku kepentingan

 » Penunjukan penanggung jawab 
komunikasi dengan pemangku 
kepentingan

 » Penetapan dan penerapan 
metode dan proses komunikasi 
dengan pemangku kepentingan

 » Perekaman (record) tentang 
komunikasi dengan pemangku 
kepentingan

4.4 Pemantauan dan Evaluasi
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No Element   Uraian / Penjelasan

4.4.1 Pelaksanaan Pengukuran Indikator

 » Identifikasi dan penetapan 
kebutuhan indikator kinerja CSR 
Bidang Lingkungan

 » Penunjukan penanggung jawab 
pengukuran terhadap indikator 
kinerja CSR Bidang Lingkungan

 » Pengukuran terhadap indikator 
kinerja CSR Bidang Lingkungan

 » Perekaman (record) tentang 
pengukuran terhadap indikator 
kinerja CSR Bidang Lingkungan

4.4.2 Hasil Pemantauan Terhadap Tujuan dan Sasaran

 » Penunjukan penanggung 
jawab pemantauan terhadap 
pencapaian kinerja tujuan dan 
sasaran CSR Bidang Lingkungan

 » Pemantauan terhadap 
pencapaian kinerja tujuan dan 
sasaran CSR Bidang Lingkungan

 » Perekaman (record) tentang 
pemantauan terhadap 
pencapaian kinerja tujuan dan 
sasaran CSR Bidang Lingkungan

4.4.3 Hasil Evaluasi

 » Evaluasi berkala terhadap 
penerapan dan kinerja Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan

 » Penunjukan penanggung jawab 
evaluasi berkala terhadap 
penerapan dan kinerja Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan

  » Perekaman (record) tentang 
evaluasi berkala terhadap 
penerapan dan kinerja Sistem Ter-
integrasi CSR Bidang Lingkungan
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No Element   Uraian / Penjelasan

4.4.4 Tindakan Perbaikan

 » Identifikasi ketidaksesuaian (yang 
telah  terjadi dan potensi ketidak-
sesuaian) terhadap penerapan 
dan kinerja CSR Bidang 
Lingkungan

 » Melakukan tindakan perbaikan 
terhadap ketidaksesuaian yang 
telah terjadi

 » Melakukan tindakan pencegahan 
terhadap potensi ketidaksesuaian

 » Perekaman (record) tentang 
proses tindakan perbaikan dan 
tindakan pencegahan

4.4.5 Rekaman CSR Bidang Lingkungan

 » Penunjukan penanggung jawab 
rekaman CSR Bidang Lingkungan

 » Penerapan sistem rekaman CSR 
Bidang Lingkungan

4.5 Laporan CSR Bidang Lingkungan

 » Penunjukan penanggung jawab 
Laporan CSR Bidang Lingkungan

 » Penyusunan Laporan CSR 
Bidang Lingkungan secara 
berkala 

4.6 Keberlanjutan CSR Bidang Lingkungan

 » Mempersiapkan masukan  bagi 
manajemen puncak untuk 
melakukan tinjauan manajamen 
terhadap Sistem Terintegrasi CSR 
Bidang Lingkungan

 » Manajamen puncak perusahaan 
melakukan proses tinjauan 
manajemen terhadap Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang Ling
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No Element   Uraian / Penjelasan

 » Keputusan tinjauan manajemen 
sudah mempertimbangkan aspek 
kesesuaian (conformance), 
kecukupan (adequacy), dan 
pe-ningkatan berkelanjutan 
(continual improvement) Sistem 
Terintegrasi CSR Bidang 
Lingkungan 

 » Perusahaan melakukan 
perekaman (record) tentang 
proses tinjauan manajemen 
terhadap Sistem Terintegrasi CSR 
Bidang Lingkungan
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