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Apakah makna dampak sosial dan keberlanjutan dalam bisnis? Apa persamaan 

dan perbedaan di antara keduanya? 

Dampak adalah salah satu bentuk kinerja—yang terdiri dari hasil langsung (output), hasil ikutan 

(outcome) dan dampak (impact). Dampak ditandai terutama dengan sifat jangka panjang dan bisa 

dibuktikan tidak akan terjadi tanpa intervensi tertentu. Dampak sosial dalam bisnis biasanya 

dimaksudkan sebagai beragam bentuk kinerja jangka panjang dalam isu-isu terkait HAM, 

ketenagakerjaan, dan pengembangan masyarakat. Namun, bisa juga berarti seluruh dampak 

terhadap masyarakat, yang juga mencakup isu-isu ekonomi dan lingkungan. 

Keberlanjutan adalah kondisi masyarakat dan lingkungan yang bisa sintas (survive), bertahan 

(thrive), bahkan berkembang (flourish) dalam jangka sangat panjang—yang ditandai dengan 

tersedianya seluruh jenis modal (lingkungan, sosial, insani, infrastruktur, dan finansial) dalam jumlah 
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minimal tertentu. Semakin tinggi jumlah modal yang tersedia bagi suatu masyarakat, semakin tinggi 

pula peluang keberlanjutannya. 

Perusahaan juga demikian. Untuk mencapai keberlanjutan di dalam bisnis, perusahaan perlu 

mengadopsi paradigma multiple capitals itu, dan memastikan bahwa dampaknya terhadap seluruh 

jenis modal itu, dan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, bersifat net positive atau lebih 

besar dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paul 

Polman dan Andrew Winston di buku mereka yang terbit di tahun 2021 lalu. Caranya adalah dengan 

memastikan semakin besarnya dampak positif dan semakin kecilnya (atau bahkan tiadanya) dampak 

negatif. Dengan demikian, menurut hemat saya, pengelolaan seluruh dampak perusahaan 

merupakan cara untuk memastikan keberlanjutan. 

 

Apakah perbedaan antara bisnis yang berkelanjutan dengan perusahaan 

sosial? 

Perusahaan bisa bersifat komersial (yang secara formal menyatakan bertujuan untuk meningkatkan 

keuntungan untuk pemegang sahamnya) maupun sosial (yang secara formal menyatakan bertujuan 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat). Kedua bentuk perusahaan ini bisa 

berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan. Untuk menjadi berkelanjutan, baik perusahaan 

komersial maupun sosial perlu menemukan model bisnis yang tepat, yaitu yang memastikan bahwa 

seluruh jenis modal yang dimilikinya itu terus meningkat. 

Perusahaan komersial banyak menerima kritik karena di antara mereka majoritasnya menggunakan 

model bisnis yang menggerus berbagai jenis modal lain yang mereka miliki, dalam rangka 

memastikan keuntungan (peningkatan modal finansial)—yang biasa disebut sebagai shareholder 

value primacy. Pendekatan ini juga hampir selalu ditegakkan dengan cara-cara yang merugikan para 

pemangku kepentingan perusahaan di luar pemegang sahamnya. Walaupun tampak lebih memberi 

keuntungan dalam jangka pendek, sebetulnya model itu akan membuat mereka menjadi rentan 

dalam jangka panjang, dan pada akhirnya tidak akan bertahan, apalagi tuntutan pemangku 

kepentingan (termasuk lingkungan) terus meningkat. 

Perusahaan sosial dibuat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 

sehingga cenderung memerhatikan seluruh dampaknya secara lebih sungguh-sungguh. Mereka 

juga lebih perhatian kepada seluruh pemangku kepentingannya, dan tidak melihat pemegang 

saham sebagai pemangku kepentingan utama. Kombinasi perhatian terhadap dampak dan 

pemangku kepentingan membuat perusahaan sosial cenderung lebih dekat dengan keberlanjutan, 

walaupun dalam jangka pendek terlihat memiliki kinerja finansial yang lebih lemah dibandingkan 

dengan perusahaan komersial. 

Ide bahwa seluruh pemangku kepentingan—dan dampak perusahaan terhadap mereka—adalah 

sama pentingnya, dan perusahaan hanya akan mendapatkan keuntungan dengan membawa 

manfaat— bukan mudarat—kepada mereka, disebut sebagai Kapitalisme Pemangku Kepentingan 

(Stakeholder Capitalism). Sebetulnya ide ini sudah eksis selama beberapa dekade, namun baru 

menjadi popular beberapa tahun belakangan saja, itupun masih di kalangan perusahaan-

perusahaan komersial yang paling progresif. 
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Dalam pandangan saya, penegakan Kapitalisme Pemangku Kepentingan ini membuat jarak antara 

perusahaan komersial dan perusahaan sosial menjadi semakin dekat—sebagaimana yang bisa kita 

saksikan pada perusahaan-perusahaan komersial yang mendapatkan sertifikat B Corp. 

Perbedaannya biasanya ‘tinggal’ pada soal reinvestasi keuntungan. Perusahaan komersial biasanya 

membagi sebagian besar keuntungannya untuk pemegang sahamnya, sementara perusahaan sosial 

mereinvestasi majoritas keuntungannya agar bisa membawa manfaat yang lebih besar kepada para 

pemangku kepentingan—terutama penerima manfaat (beneficiaries) utamanya, atau untuk 

memecahkan masalah yang lain. Soal reinvestasi keuntungan ini juga memberi penjelasan parsial 

mengapa beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sosial yang tumbuh lebih cepat 

dibandingkan perusahaan komersial. 

 

Mengapa bisnis harus menjadi inklusif dan bertanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan? 

Bisnis dinyatakan inklusif apabila mengikutsertakan, dan membawa manfaat secara sengaja kepada, 

kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups). Banyak pakar di masa lalu menyatakan bahwa 

inklusif berarti mengintegrasikan kelompok miskin dan/atau penyandang difabilitas ke dalam bisnis, 

namun sekarang agaknya berarti seluruh kelompok rentan. Dahulu kecederungannya juga 

membatasi integrasi ke dalam bisnis perusahaan inti, namun kini cenderung berarti integrasi 

sepanjang rantai nilai perusahaan. Banyak perusahaan yang progesif memersyaratkan inklusi ini 

kepada para pemasoknya, hingga memerhatikan kebutuhan konsumen yang berasal dari kelompok-

kelompok rentan. 

Menjadi inklusif itu memberi manfaat kepada bisnis karena keragaman memang cenderung 

menghasilkan kekuatan melalui perspektif yang berbeda-beda, sepanjang benar-benar dikelola 

demi keadilan. Oleh karena itu, sekarang isu inklusi biasanya dimasukkan ke dalam atau menjadi 

bagian dari Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Dengan diintegrasikannya kelompok rentan ke 

dalam rantai pasok, kelompok rentan itu bisa memeroleh peluang peningkatan kesejahteraan, dan 

keluar dari kerentanannya. Memerhatikan kelompok rentan sebagai konsumen—misalnya dengan 

membuat produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka—juga dapat mendatangkan keuntungan 

reputasional dan finansial bagi perusahaan. 

Tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan berarti tanggung jawab atas dampak dari 

keputusan dan operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini yang dikenal sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, atau CSR). Sebagaimana yang 

dinyatakan pada bagian terdahulu, bisnis perlu memastikan bahwa dampaknya bersifat net positive, 

dan hal tersebut adalah ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. 

Sejak dekade 1970an dikenal adanya The Iron Law of Responsibility, yang kurang lebih dipahami 

sebagai kontrak sosial antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingannya. Pemangku 

kepentinganlah yang memberikan izin (legal maupun sosial) bagi perusahaan untuk beroperasi, 

sehingga perusahaan perlu menjalankan operasinya berdasarkan ekspektasi mereka. Bila 

perusahaan bisa memenuhi ekspektasi tersebut, perusahaan akan bisa beroperasi dan menghasilkan 

keuntungan dalam jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang tak bisa memenuhi ekspektasi itu 

akan membuat pemangku kepentingan mencabut izin yang diberikannya. “In the long run, those who 
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do not use power in a manner that society considers responsible will tend to lose it.” Demikian yang 

disimpulkan oleh Keith Davis dan Robert Blomstrom di tahun 1975. 

 

Bagaimana definisi ‘kontribusi positif’ dari perusahaan sosial maupun bisnis 

pada umumnya? 

Seperti apa wujud ‘kontribusi positif’ itu? 

Seperti yang juga telah saya sampaikan sebelumnya, kontribusi positif berarti dampak bersih positif 

atau net positive. Untuk mencapainya perusahaan perlu memaksimumkan dampak positifnya dan 

meminimumkan dampak negatifnya atas seluruh jenis modal. Namun demikian, penting untuk 

disadari bahwa dampak yang dimaksud bukan saja dampak yang direncanakan, namun juga dampak 

yang tidak direncanakan. The Law of Unintended Consequences menyatakan bahwa dampak yang 

tak direncanakan, dan tak disangka-sangka, itu selalu ada, karena kita tak akan pernah mampu 

menghitung seluruh variabel yang terkait dengan dampak yang ingin kita ciptakan. Dampak tak 

terencana itu tetap harus masuk ke dalam perhitungan setelah dia muncul, baik itu yang bersifat 

positif maupun negatif, agar perusahaan benar-benar transparen dan akuntabel terhadap seluruh 

dampaknya. 

Wujud kontribusi positif itu sangat beragam, tergantung dari jenis modal yang kita bicarakan. Dalam 

dampak lingkungan misalnya, terdapat berbagai isu. Terkait isu perubahan atau krisis iklim, maka 

wujud kontribusi positif itu seharusnya adalah emisi negatif (carbon negative), alias lebih banyak emisi 

yang dikurangi dari atmosfer dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam isu air, 

perusahaan yang memanfaatkan air harus memastikan bahwa jumlah air yang disimpan ke dalam 
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tanah itu lebih banyak daripada air yang dipergunakan dalam proses produksi (water positive). Kalau 

kita membicarakan kontribusi positif terhadap tenaga kerja, maka itu berarti mereka yang bekerja 

di perusahaan harus dipastikan keamanan dan kesehatan kerjanya, menjadi lebih berpengetahuan 

dan berketerampilan, lebih sejahtera, dan secara umum lebih bahagia. Kalau membicarakan 

kontribusi positif terkait dengan produk perusahaan, maka produk tersebut harus memberi manfaat 

kepada mereka yang menggunakannya, dan bukannya malah memberi mudarat. 

 

Berdasarkan pengalaman dan observasi Anda, bagaimanakah masa depan 

pasar bagi perusahaan sosial dan bisnis berkelanjutan?  

Besarkah peluang untuk tumbuh dan berkembang? 

Berbagai meta-analisis mutakhir atas penelitian-penelitian yang menghubungkan antara kinerja 

lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance, disingkat ESG) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang berkinerja ESG—secara satu-satu ataupun keseluruhan—

yang tinggi cenderung memiliki kinerja finansial yang tinggi pula. Kebanyakan penelitian itu—yang 

menjadi sumber meta-analisis—memang masih mengujinya sebagai hubungan korelasi, bukan 

kausalitas. Penelitian-penelitian itu juga tidak seluruhnya menunjukkan hubungan yang positif, 

walaupun yang menunjukkan hubungan negatif itu makin lama makin sedikit. 

Saya percaya bahwa kondisi objektif krisis iklim dan beragam isu lingkungan dan sosial lainnya akan 

membuat perusahaan semakin mendapatkan tekanan dari pemangku kepentingan, terutama 

Milenial dan Gen Z. Kedua generasi ini bukan saja memberikan kecenderungan sinyal positif atas 

bisnis sosial dan keberlanjutan sebagai konsumen, melainkan juga dalam posisinya sebagai (calon) 

pekerja, dan beragam posisi pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan media sosial yang semakin 

massif juga akan memberikan tekanan kepada perusahaan agar menjadi semakin transparen dan 

akuntabel atas dampaknya. Ketiga hal tersebut, menurut hemat saya, membuat keberlanjutan 

menjadi semakin penting diwujudkan oleh perusahaan, dan perusahaan-perusahaan yang bisa 

menunjukkan komitmen dan bahkan telah menunjukkan keberlanjutan akan mendapatkan 

keunggulan kompetitif maupun kolaboratif dibandingkan yang belum bisa menunjukkannya. 

Pada tahun 2017, studi yang dilakukan BSDC dan AlphaBeta menunjukkan bahwa peluang bisnis yang 

timbul bila keberlanjutan sungguh-sungguh diupayakan itu menjadi USD12 triliun per tahunnya. 

Bisnis berkelanjutan di sektor perumahan, transportasi dan energi adalah yang paling besar 

peluangnya, disusul kesehatan, reduksi sampah pangan, dan jasa lingkungan. Ini jelas merupakan 

peluang yang sangat besar dan menarik. Tetapi, untuk bisa mewujudkan peluang tersebut, 

perusahaan komersial maupun sosial perlu menemukan model bisnis yang tepat. 

Profesor Rebecca Henderson dari Harvard Business School di tahun 2020 menyatakan bahwa ada 

empat kategori model bisnis berkelanjutan, yaitu efisiensi materi dan energi (cut costs), segmen 

pasar tertentu yang mau dan mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi (raise price), 

perluasan pangsa pasar karena semakin besarnya proporsi konsumen yang memerhatikan 

keberlanjutan dalam memilih produk (increase market share), maupun model bisnis yang baru sama 

sekali (entirely new business). Tidak semua perusahaan akan bisa mewujudkannya, tetapi mereka 

yang bisa akan mendapatkan tingkatan keuntungan yang baik dan cenderung semakin besar dalam 

jangka panjang. 


