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Respons Perusahaan atas COVID-19 (GlobeScan, 2020)
Pada tanggal 3 April 2020, GlobeScan
mempublikasikan hasil penelitiannya
atas respons 200 organisasi, terutama
perusahaan, atas COVID-19. Laporan
penelitian berjudul Purposeful
Leadership in a Time of Crisis ini
menggambarkan respons hingga
tanggal 30 Maret 2020.

Pada periode tersebut didapatkan ada
12 inisiatif respons utama, yang bisa
dikategorikan ke dalam 4 golongan.
Dari keempat golongan tersebut,
terlihat bahwa 3 yang terakhir
mempersyaratkan kemitraan yang
erat dengan pemangku kepentingan.

https://socialinvestment.id

Kuantitas dan Kecenderungan Respons Perusahaan
atas COVID-19 (GlobeScan, 2020)
Inisiatif paling banyak dilakukan terkait
dengan pemberian jasa secara gratis,
bantuan keuangan, perhatian
terhadap pekerja, penyesuaian
dengan kebutuhan konsumen, dan
donasi natura dan infrastruktur.
Inisiatif shared value menempati
urutan tertinggi, diikuti adaptasi
bisnis, lalu filantropi dan kolaborasi.

Di samping itu, ada tiga
kecenderungan makro yang teramati:
yaitu konvergensi sains dan
kesehatan, percepatan kolaborasi
lintas-sektor, dan peningkatan
pemanfaatan platform digital

https://socialinvestment.id

Geografi Respons Perusahaan (GlobeScan, 2020)

Di Asia, inisiatif yang masuk ke dalam kategori shared value sangat menonjol, yaitu 44%. Tiga yang lain bisa dikatakan sama
banyaknya. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap inisiatif untuk bertahan dalam krisis dan keluar dari krisis
secara bersama-sama antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya.

https://socialinvestment.id

Respons Perusahaan Global April-Mei 2020
(GlobeScan dan BSR, 2020)

Pada periode yang mutakhir, respons
perusahaan didominasi oleh proteksi
terhadap pekerja. Inisiatif filantropi
ada di urutan kedua, namun di urutan
keempat juga terdapat inisiatif yang
mirip. Perusahaan semakin
memandang perlu memastikan rantai
pasokannya aman, termasuk dengan
mendukung pemasok dan pekerjanya,
lantaran di berbagai tempat bisnis
sudah dimulai kembali.

https://socialinvestment.id

Peningkatan Peran Bagian “Corporate Sustainability”
di Berbagai Perusahaan (GlobeScan dan BSR, 2020)

Terdapat pergeseran dan/atau penambahan peran dari bagian corporate sustainability yang dilaporkan oleh perusahaanperusahaan. Kalau sebelumnya bagian ini banyak yang cenderung mengurusi isu-isu internal dan pengelolaan dampak
bisnis inti, COVID-19 membuat isu-isu eksternal pun menjadi tugas mereka. Pada sebagian besar tugas tersebut,
keharusan kolaborasi—termasuk kemitraan—dengan pemangku kepentingan eksternal menjadi sangat menonjol.

https://socialinvestment.id

Dampak COVID-19 terhadap Keberlanjutan
Perusahaan (GlobeScan dan BSR, 2020)

Diperkirakan relevansi keberlanjutan perusahaan akan semakin meningkat, dengan perubahan/penambahan
ekspektasi dari pemangku kepentingan. Elemen dari keberlanjutan perusahaan yang akan berubah gegara
COVID-19 ini adalah dalam rantai pasok, pertumbuhan inklusif serta mitigasi/adaptasi perubahan iklim.
https://socialinvestment.id

Kerangka 3 Dimensi Penanganan COVID-19
oleh Perusahaan (Torres-Rahman dan Nelson, 2020)
“In March, we published a Business and COVID-19
Response Framework that sets out guidance for
how businesses can support the most vulnerable
across three areas of impact: in their lives (health
and safety), livelihoods (jobs and incomes) and
learning (education and skills). The Response
Framework sets out actions that businesses can
take through their core business capabilities and
activities, philanthropic donations and volunteering,
and policy engagement, advocacy, and support for
institution strengthening.”
“This paper adds a third dimension to our
framework: time, and as part of that, ambition.
Beyond the immediate “respond” phase, we look at
what actions business can take next in the near
term to help individuals, enterprises and
communities “recover” - to get back on their feet and ultimately to “rebuild better.””
https://socialinvestment.id

Tiga Jangka Waktu Penanganan: Respond – Recover
– Rebuild Better (Torres-Rahman dan Nelson, 2020)

https://socialinvestment.id

Kemitraan untuk Pencapaian SDGs
(Stibbe dan Prescott, 2020)
COVID-19 sangat terkait dengan
dampak pembangunan yang tidak
berkelanjutan atas alam dan
manusia. Penanganannya dalam
jangka menengah dan panjang
adalah dengan memastikan cara
membangun yang lebih baik
(rebuild better), yaitu yang sesuai
dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs).

Respons perusahaan atas COVID19 telah menunjukkan pentingnya
kolaborasi, termasuk kemitraan,
yang semakin menguat dalam
upaya mencapai SDGs.

https://socialinvestment.id

Sumberdaya yang Beragam di Masing-masing
Sektor (Stibbe dan Prescott, 2020)
Salah satu alasan mengapa kemitraan
perlu dilaksanakan adalah untuk
menyatukan sumberdaya yang dimiliki
oleh berbagai sektor. Tidak satupun
sektor memiliki seluruh sumberdaya yang
dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan
SDGs, namun apabila disatukan maka
sumberdaya yang ada bisa memenuhi
kebutuhan tersebut secara melimpah.
Salah satu yang paling penting—namun
tak disebutkan secara eksplisit di gambar
di samping, karena bukan merupakan
organisasi—adalah konsumen. Apabila
mereka memilih konsumsi berkelanjutan,
maka itu menjadi sumberdaya terbesar
dalam pencapaian SDGs

https://socialinvestment.id

Tiga Spektrum Kemitraan dan Keunggulan
Kolaboratif (Stibbe dan Prescott, 2020)

Namun demikian, sangat penting untuk mengingat bahwa tujuan kemitraan bukanlah sekadar
menyatukan sumberdaya, melainkan juga untuk melaksanakan pembangunan dengan cara yang lebih
baik, bahkan untuk melakukan transformasi sistemik. Kemitraan, karenanya, bukan sekadar diukur dari
penjumlahan hasil kerja masing-masing, melainkan juga dari peningkatan hasil kerja kolektif.
https://socialinvestment.id

Bagaimana Respons Perusahaan atas COVID-19 di
Indonesia? Beberapa Sampel Berita

https://socialinvestment.id

4.

Beberapa Kesimpulan
1.

Perusahaan di seluruh dunia telah menunjukkan
beragam upaya untuk beradaptasi terhadap
tantangan krisis kesehatan dan ekonomi sebagai
dampak dari COVID-19.

2.

Hingga akhir Maret 2020, penelitian GlobeScan
menemukan 12 jenis inisiatif perusahaan yang
dapat dimasukkan ke dalam empat golongan.
Tiga dari empat golongan tersebut
meniscayakan kemitraan antara perusahaan
dengan pemangku kepentingannya.

3.

Pada periode April-Mei 2020, GlobeScan dan
BSR menemukan pergeseran dalam berbagai
inisiatif, terutama lantaran perusahaan mulai
menjalankan bisnisnya. Namun, kemitraan
menjadi semakin terlihat penting.

5.

6.

Kerangka Respons (Perusahaan) terhadap
COVID-19 menyarankan agar perusahaan
mengelola dampak COVID-19 dalam tiga
dimensi: bentuk bantuan (lives, livelihoods,
learning), lokus bantuan (core business, social
investment, policy engagement), serta
kerangka waktu (respond, recover, rebuild
better).
Keseluruhan dimensi itu menunjukkan
keniscayaan kemitraan, terutama dalam
jangka Panjang. Kemitraan tersebut
bermanfaat untuk mendapatkan tambahan
sumberdaya, melakukan pembangunan secara
lebih baik, dan transformasi sistemik.
Ketiganya mengarahkan pada kemitraan untuk
pencapaian SDGs
Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah
menunjukkan beragam inisiatif pengelolaan
dampak COVID-19, namun terutama di dalam
ragam donasi dalam jangka pendek. Sudah
ada beberapa perusahaan yang menunjukkan
respons yang lebih luas, menyangkut lokus
bantuan yang beragam, dan berperspektif
jangka panjang.
https://socialinvestment.id

Rekomendasi Pustaka

Beberapa Pustaka tentang bagaimana perusahaan bermitra untuk menangani krisis akibat COVID-19 sudah
ada. Kerjasama publikasi dari organisasi Business Fights Poverty (BFP) dengan Harvard Kennedy School
Corporate Responsibility Initiative (HKS-CRI) adalah yang paling komprehensif. Namun, kebutuhan untuk
membangun dengan cara yang lebih baik (build back better atau rebuild better) menegaskan kembali
pentingnya kemitraan untuk pencapaian SDGs.
https://socialinvestment.id
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