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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang telah lama dikenal sebagai salah satu kota tujuan

pendidikan. Banyak kalangan dari berbagai pelosok Indonesia datang ke

Malang untuk menimba ilmu, baik ditingkat pendidikan tinggi maupun

menengah (Riyanto, 2007:19). Memang benar Kota Malang saat ini memiliki

puluhan lembaga pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, atas, dan

perguruan tinggi, tetapi itu semua telah menjadi “industri mesin pendidikan”

yang mulai kehilangan “ruh pendidikannya”. Tidak salah kiranya jika biaya

pendidikan menjadi mahal sehingga tidak mampu menjamin semua orang

memperoleh pendidikan (Said, 2007:33).

Pendidikan sangat terkait dengan aktivitas manusia yang tugas

utamanya adalah membantu pengembangan humanitas manusia untuk

menjadi manusia berkepribadiaan mulia dan terutama memiliki karakteristik

idealis manusia yang diinginkan (Muhmidayeli, 2011:36). Pada hakikatnya

manusia mempunyai sifat dan karakteristik yang sangat beragam dan berbeda

antara satu dengan yang lain. Sehingga mengenal hakikat manusia menjadi

penting bagi setiap orang yang tugasnya berkenaan dengan manusia, seperti

pendidik dan pihak manajemen dalam perusahaan.

Pihak manajemen perusahaan dalam membangun citra dan reputasi

perusahaan tidak hanya berorientasi pada pengguna saja, tetapi akan

memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Perhatian yang dimaksud
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berupa tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya

atas internal perusahaan saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas

hubungan eksternal perusahaan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan

corporate sosial responsibility. Tanggung jawab ini tidak hanya dengan

membayar pajak, tetapi juga dengan melengkapi kepemimpinan, kebudayaan,

dukungan pendidikan, bantuan untuk dinas kesehatan, bantuan untuk

pertanian dan lain sebagainya (Untardi, 2009:1).

Corporate sosial responsibility merupakan sebuah konsep yang telah

menarik perhatian perekonomian global karena peranannya dalam

permasalahan lingkungan sosial. Peranan corporate sosial responsibility

dalam berbagai organisasi memberikan dampak positif secara khusus bagi

internal organisasi dan masyarakat secara luas (Oktaviana & Fitriyah,

2012:1331).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial

responsibility (yang kemudian disingkat CSR) merupakan konsep yang

mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan

para stakeholder dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Stakeholder yang dimaksud merupakan shareholder, pemerintah, karyawan,

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. CSR juga

merupakan suatu komitmen yang saling berkelanjutan dari perusahaan yang

menjalankannya untuk berprilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada

seluruh karyawan, komunitas, lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas.
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Perusahaan membutuhkan sumber daya yang ada di masyarakat

berupa faktor-faktor produksi yang digunakan perusahaan dalam proses

produksinya. Perusahaan juga memberikan dampak sosial atas kegiatan

operasinya, baik yang positif maupun yang negatif. Keterkaitan operasi

perusahaan dengan lingkungan sosialnya menuntut dipenuhinya

pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa CSR (Ayuningsih, 2011:3).

Tidak semua masalah sosial yang timbul dapat direspon karena

masalah sosial bersifat sangat kompleks dan luas (Hadi, 2011:128). Sehingga

perusahaan perlu memfokuskan pada arah mana aktivitas CSR yang akan

dilakukan oleh perusahaan agar tepat sasaran dan akhirnya dapat mencapai

tujuan yang diinginkan secara efisien dalam penggunaan sumber dayanya

(Ayunungsih, 2011:3). Karena, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan

untuk menggunakan sumber dayanya secara seimbang bagi kepentingan

sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar.

Pengelolaan CSR yang akuntabel sangat dibutuhkan untuk

mendorong kerjasama dan tanggung jawab pembangunan dari berbagai pihak.

Pembangunan tersebut dapat dilakukan pada berbagai bidang salah satunya

dalam bidang pendidikan. Program CSR yang dilakukan dalam bidang

pendidikan dapat berupa program pemberian beasiswa. Program ini bertujuan

untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memiliki potensi, tetapi

tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang terhambat karena biaya

pendidikan yang terlalu tinggi. Sehingga program ini dapat memberikan

kesempatan bagi para penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
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Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa program CSR

dalam bidang pendidikan yang dapat berupa pemberian beasiswa kepada

anak-anak yang memiliki potensi yang dapat membuka akses yang sangat

besar untuk para penerima beasiswa bekerja di sektor formal. Sehingga,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis

Akuntabilitas Corporate Social Responsibility Pada Bidang Pendidikan di

Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar

belakang di atas adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas program corporate social responsibility pada

bidang pendidikan di Kota Malang?

2. Bagaimana efektifitas program corporate social responsibility pada

bidang pendidikan di Kota Malang?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta untuk fokus

terhadap permasalahan yang ada maka peneliti hanya membatasi penelitian

pada akuntabilitas dan efektifitas corporate social responsibility pada bidang

pendidikan di Kota Malang dengan kriteria mahasiswa penerima beasiswa

yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama sebagai objek

penelitian yang mendapatkan beasiswa yang berasal dari corporate social

responsibility perusahaan dan perguruan tinggi di Kota Malang.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas program corporate social responsibility

pada bidang pendidikan di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui efektifitas program corporate social responsibility

pada bidang pendidikan di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan

untuk menerapkan corporate social responsibility secara sukarela bukan

hanya terpaksa terutama perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan

program corporate social responsibility.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perguruan

tinggi untuk menerapkan corporate social responsibility.

3. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada

pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah kabupaten Malang dan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk

pengembangan penelitian lanjutan bagi peneliti lain.


