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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab sosial secara 

simultan untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat. Tanggung jawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari 

beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders), dalam perkembangannya, konsep CSR memang tak memiliki definisi 

tunggal, ini terkait penerapan dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan yang 

juga berdeba-beda. Menurut The Word Business Councill for Sustainanble 

Devolepment (WBCSD) atau yang saat ini dinamakan Business Action for 

Sustainable Development yang dikutip dari Solihin (2009:28) mendefinisikan CSR 

sebagai berikut : 

 “Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business 

to behave ethically and contribute to economic development while 

improving the quality of life of the workforce and their families as well of 

the local community and society at large” 

 

Tulisan WBCSD mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari 

para pelaku bisnis untuk berprilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup 

dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat 

secara luas. 

 Menurut Kolter dan Lee (2005) yang dikutip dari Solihin (2009:5) adalah 

sebagai berikut : 

 “Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community 

well being through  discretionary business practices and contribution of 

corporate resources” 
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Kotler dan lee yang dikutip dari Solihin (2009:5) menekankan pada 

discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen 

perusahaan secara sekarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan 

bukan merupakan aktivitas bisnis yang di wajibkan oleh hukum dan perundang-

undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan 

terhadap undang-undang ketanagakerjaan. Kata discretionary juga memberi nuansa 

bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah 

mentaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Kotler dan Lee juga berpendapat 

bahwa CSR memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra positif bagi perusahaan, 

dan citra positif ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam 

menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis. 

 CSR disebutkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 

2007, di dalam pasal satu butir tiga yang berisi: 

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, 

baik bagi Peseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 

pada umumnya.” 

 

 Menurut Hendri Untung (2008:1) Coporate Social Responsubility adalah 

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangungan 

ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawa sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial 

dan lingkungan.  

 

2.2 Perkembangan CSR  

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari konteks waktu 

pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan 

internal maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan konsep 
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CSR. Menurut Solihin (2009:15) terdapat tiga periode penting dalam perkembangan 

konsep CSR, yaitu : 

1. Perkembangan awal konsep CSR di era tahun 1950-1960 

2. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980. 

3. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-sampai dengan saat ini. 

 

2.2.1  Perkembangan Awal Konsep CSR di era tahun 1950-1960 

 Konsep awal tanggung jawab sosial (social responsibility) dari suatu 

perusahaan secara eksplit baru dikemukakan oleh Howard R. Bowen melalui 

karyanya yang berjudul Social Responsibility of the Businessmen yang dikutip dari 

Solihin (2009:15). Bowen memberikan rumusan tanggung jawab sosial sebagai 

berikut: 

 “it refers to the obligations of businessmen pursue those policies, to make 

those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in 

terms of the objectives and values of our society.” 

Definisi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Bowen telah memberikan 

landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan 

bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 

 Tahun 1960, Keith Davis yang dikutip dari Solihin (2009:16) menambahkan 

dimensi lain tanggung jawab sosial perusahaan, Davis merumuskan tanggung jawab 

sosial sebagai, 

 “businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially 

beyond the firm’s direct economic or technical interest.” 

Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahan diluar tanggung 

jawab ekonomi semata-mata melalui definisi tersebut. Argumen Davis menjadi 

sangat relevan kerena pada masa tersebut, pandangan mengenai tanggung jawab 

sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik, pada 

saat itu, ekonom klasik memandang pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial 

apabila mereka berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan 
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seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pada kisaran harga yang terjangkau oleh masyarakat konsumen, sehingga 

masyarakat besedia membayar harga tersebut, bila hal tersebut berjalan dengan baik, 

maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum sehingga perusahaan bisa 

melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (yakni menghasilkan barang 

pada tingkat harga yang rasional menciptakan lapangan kerja, memberikan 

keuntungan bagi faktor-faktor produksi serta memberi kontribusi pada pemerintah 

melalui pembayaran pajak), pada saat itu konsep ini telah mengakibatkan sebagian 

orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik 

menarik kesimpulan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba 

semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum 

dan undang-undang yang berlaku. 

 David memperkuat argumennya dengan menegaskan adanya “iron low of 

responsibility”. Berkaitan dengan ini Davis menyatakan, 

 “tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan 

kekuasaan sosial yang mereka miliki, oleh karenanya bila pelaku usaha 

mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa 

mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan.” 

Konsepsi Davis mengenai “iron low of responsibility” ini menjadi acuan bagi 

pentingnya reputasi dan legitimasi publik atas keberadaan suatu perusahaan. 

 Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era 1950-1960 tidak 

terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan 

usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma (charity principle) dan prinsip 

perwalian (stewardship principle). Prinsip derma berasal dari kesadaran pribadi 

pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Semangat berbuat 

baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki 

para pemimpin perusahaan kala itu. Sebagai kita ketahui, berbagai agama besar di 

dunia mengajarkan nila-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan 
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tujuan membantu orang-orang yang lebih tidak beruntung, contohnya Semangat 

Calvinisme dan Etika Protestan bagi para penganut Kristen Protestan dan sedekah 

bagi para penganut agama Islam. Aktivitas derma ini pada awalnya lebih banyak 

dilakukan oleh perorangan yang terpanggil untuk melakukan kebijakan terhadap 

sesamanya, tetapi sejalan dengan perubahan dengan waktu yang diikuti oleh proses 

belajar berbagai perusahaan korporasi global, kegiatan derma saat ini masih banyak 

digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu program dalam aktivitas tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

 Mengenai prinsip perwalian, Post et al. (2002) dalam Solihin (2009:18) 

menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat 

untuk mengelola berbagai sumber daya, oleh karena itu, perusahaan harus 

mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku 

kepentingan yang dikenal dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan. Prinsip 

ini semakin bertambah penting sejalan dengan pengakuan terhadap konsep pemangku 

kepentingan dimana pemangku kepentingan berpotensi untuk menghambat 

pencapaian tujuan  perusahaan bila kepentingan perusahaan tidak sejalan dengan 

kepentingan masyarakat secara luas. Berdasarkan prinsip perwalian, perusahaan 

diharapkan untuk melakukan aktivitas yang baik, tidak hanya perusahaan tetapi juga 

untuk lingkungan sekitarnya. Contohnya perusahaan Coca-cola sebagai produsen 

minuman ringan terbesar di dunia, melaksanakan water stewardship yang bertujuan 

untuk meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap air bersih. 

 

2.2.2  Perkembangan Konsep CSR di era tahun 1970-1980 

 Periode awal tahun 1970-an mencatat babak penting perkembangan konsep 

CSR ketika para pemimpin perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang 

diakui dalam bidangnya membentuk Committee for Economic Develepment (CED). 

Salah satu pernyataan CED (1971) yang dikutip dari Solihin (2009:20) menyebutkan: 

 “Today it is clear that the terms of social contract between society and 

bisiness are, in fact, changing in substantial and important ways. Business 
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is being ask to assume broader responsibilities to society than ever before 

and to serve a wider rangenof human values. Business enterprise, in effect, 

are being asked to contribute more to the quality of American life that just 

supplying quantities of goods and services.” 

CED membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tiga lingkaran 

tanggung jawab, yakni inner circle responsibilities (lingkaran tanggung jawab 

terdalam), intermediate circle of responsibilities (lingkaran tanggung jawab 

pertengahan), dan auter circle of responsibilities (lingkaran tanggung jawab terluar). 

Inner circle responsibilities mencakup tanggung jawab perusahaan untuk 

melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan 

pelaksanaan pekerjaan secara efisien. Intermediate circle responsibilities menunjukan 

tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi, sementara itu pada saat yang 

sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perusahaan nilai-nilai dan prioritas-

prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konversasi lingkungan hidup, 

hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh 

informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat 

kerja. Outer circle responsibilities mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif 

dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial. 

 Carol (1979) dalam Solihin (2009:21) menjelaskan komponen-komponen 

tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu : 

1. Economic Responsibilities 

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi 

karena lembaga bisnis melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilakan 

barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 

2. Legal Responsibilities 

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan 

yang berlaku di mana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat 

oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. 

3. Ethical Responsibilities 
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Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. 

4. Discretionary Responsibilities 

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dengan memberikan 

manfaat bagi mereka. Ekspetasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan 

melalui berbagai program yang bersifat filantropis. 

 Beberapa ahli mengajukan kritik terhadap konsep CSR, pada permulaan awal 

1970-an. Mereka memandang konsep CSR tidak memberikan arahan yang cukup 

mengenai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi suatu 

masalah/tekanan dari masyarakat. Konsep CSR hanya menjelaskan kewajiban yang 

dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat yang dijabarkan konsep CSR oleh 

Caroll (1979) yang dikutip dari Solihin. Sebagai pengganti konsep CSR, Friederick 

(1979) dan Sethi (1979) yang dikutip dari Solihin menawarkan konsep corporate 

social responsiveness. Menurut Friederick, yang dimagsud dengan corporate social 

pressures responsiveness adalah “the capacity of a corporation to respond social 

pressures” atau kapasitas perusahaan dalam memberikan respon terhadap tekanan-

tekanan sosial. Perkembangan CSR pada tahun 1970-1980 juga mencatat adanya 

kebutuhan baru dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR agar 

aktivitas CSR yang mereka lakukan terukur. Hal ini sangatlah dipahami mengingat 

biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas CSR merupakan dana yang 

berasal dari pemegang saham yang harus dipertanggung jawabkan oleh manager 

perusahan. 

 Meurut Solihin (2009:25-26), terdapat beberapa faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan konsep CSR pada tahun 1970-1980. Pertama, 

periode awal 1970-an merupakan periode berkembangnya pemikiran mengenai 

manajemen para stakeholders. Adopsi konsep stakeholders. Hasil-hasil penelitian 

empiris menujukan perlunya perusahaan untuk memperhatikan kepentingan para 

stakeholders dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan memberikan dampak 

terhadap para stakeholders. Adopsi konsep stakeholders telah ikut memperjelas 
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kepada bagian masyarakat (society) dimana perushaan memiliki kewajiban, dengan 

demikian, konsep stakeholders memberikan panduan yang lebih spesifik untuk kata 

‘social’ yang digunakan dalam konsep Corporate Social Responsibility. 

 Kedua, perusahaan yang melaksanakan program CSR pada periode 1970-

1980 mulai mencari model CSR yang dapat mengukur dampak pelaksanaan CSR 

oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana pelaksanaan CSR sebagai 

suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. Kebutuhan ini telah mendorong lahirnya konsep corporate sosial 

performance sebagai penyempurna atas konsep CSR sebelumnya.  

Ketiga, periode tahun 1980-an merupakan periode tumbuh dan 

berkembangnya perusahaan multinasional (Multinational Corporation-MNC), para 

MNC beroperasi di berbagai negara yang memiliki ketentuan hukum dan undang-

undang yang berbeda dengan hukum dan undang-undang di negara asal perusahaan 

MNC tersebut, sebagai konsekuensinya perusahaan MNC harus berusaha menjadi 

warga negara yang baik di setiap negara di mana MNC tersebut beroperasi agar 

memperoleh dukungan dari para stakeholders.  

Kondisi ini memunculkan varians baru konsep CSR yang disebut dengan 

corporate citizenship. Konsep corporate citizenship merupakan perluasan dari konsep 

ciizenship yang berarti keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas. Bila konsep 

ciizenship berlaku bagi individu-individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam 

suatu negara, maka konsep corporate ciizenship berlaku bagi perusahaan yang juga 

memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara. 

 

2.2.3  Perkembangan Konsep CSR di era tahun 1990 sampai dengan saat ini 

 The World Commission on Environment adan Development atau yang lebih 

dikenal dengan The Brundland Commission di penghujung tahun 1980-an tepatnya 

pada tahun 1987, mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh Oxford Univesity 

Press berjudul “Our Common Future”. Salah satu poin penting dalam laporan 

tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangungan berkelanjutan (Sustainable 
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development). Definisi menurut the Brundland Commission yang dikutip dari Solihin 

(2009:27) adalah : 

 “Sustainable development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

 

(“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemapuan 

generasi  yang akan dating dalam memenuhi kebutuhan mereka.”) 

 Konsep sustainability development sendiri, mengandung du aide utama di 

dalamnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembangunan ekonomi dibutuhkan untuk melindungi lingkungan. 

Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan, 

masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar untuk 

hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan 

bertahan hidup, oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan 

membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat di 

dunia. 

2. Perkembangan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan 

cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. 

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan 

pertanian, air dan udara dimana sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk 

mendukung kehidupan manusia di planet ini. 

Pengenalan konsep sustainability development memberi dampak besar kepada 

pengembangan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh dalam Solihin (2009:28) 

The Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) merupakan 

CSR sebagai: 

“business’s contribusion to sustainable development and that corporate 

behavior must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, 
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and product and services to consumers, but they must respond to societal 

and environmental concerns and value.” 

 

(“kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya 

perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya 

pengambilan bagi pemegang saham, upah bagi karyawan, dan 

pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan 

perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap kepentingan 

serta nilai-nilai sosial dan lingkungan.”) 

 

 Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep 

sustainable development adalah The Word Bisiness Council For Sustainable 

Development/Business Acion For Sustainable Development. Prioritas kegitan CSR 

menurut organisasi ini mencakup hal-hal seperti hak asasi manusia; hak pekerja; 

perlindungan hukum; supplier relation (hubungan dengan pemasok); community 

involvement (keterikatan masyarakat); rights (hak pemangku kepentingan); CSR 

performance monitoring and assessment (pemantau dan penilaian kinerja CSR). 

Rumusan lain mengenai CSR yang sejalan dengan konsep sustainability development 

diberikan oleh The Commision for European Communicaties. Organisasi ini menilai 

bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perushaan yang 

semata-mata memenuhi kewajiban  yang dibebankan kepadanya menurut aturan 

hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan 

hukum serta melakukan investasi lebih di bidang human capitas, lingkungan hidup, 

dan hubunngan dengan para stakeholders. 

 Perusahaan secara sukarela menyusun pelaporan sosial setiap tahunnya yang 

dikenal dengan sustainability report atau corporate citizen report, sebagai adaopsi 

atau konsep sustainable development. Pelaporan tersebut menguraikan dampak 

organisasi perusahaan terhadap tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan 

terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu model awal yang digunakan 

oleh perusahaan dalam menyusun sustainability report mereka adalah dengan 

mengadopsi medote akuntansi baru yang dinamakan triple bottom line. Menurut 

John Elkington (1997) yang dikutip dari Solihin, konsep triple bottom line 



16 
 

 
 

merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya memuat bottom 

line tunggal yakni hasil-hasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahan, secara lebih 

rinci, Elkington yang dikutip dari Solihin (2009:30) menjelaskan triple bottom line 

sebagai berikut: 

 “the three line of the triple bottom the line represent society, the economy 

and the environment. Society depend on the global ecosystem, whose health 

represents the ultimate bottom line. The three lines are not stable; they are 

in constant flux, due to social, political, ecomomic and environmental 

pressres, cycle and conflicts.” 

Penyusunan sustainable report perusahan lebih banyak mengacu kepada 

pedoman penyusunan sustainability report dari Global Reporting Initiative (GRI). 

GRI didirikan pada tahun 1997 oleh perusahan-perusahaan dan berbagai organisasi 

yang tergabung dalam Coalitation for Environmentally Responsible Economies 

(CERES). Berdasarkan pedoman ini, perusahaan harus menjelaskan dampak operasi 

perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Perkembangan lainnya adalah munculnya Konfersi Tingkat Bumi di Rio de 

Janeiro pada 1992 yang menegaskan konsep sustainability development sebagai hal 

yang mesti diperhatikan tak hanya oleh negara, tapi juga oleh kalangan korporasi. 

Selain itu ada pertemuan Yohanesburg tahun 2002, pertemuan penting UN Global 

Compact di Janewa, Swiss pada tahun 2007 dan pembentukan ISO 26000 oleh 

International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 menyediakan 

standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu 

institusi yang mencakup semua faktor badan publik ataupun badan privat baik di 

negara berkembang maupun negara maju. ISO 26000 menterjemahkan social 

respontibility sebagai tanggug jawab suatu perusahaan atas dampak berbagai  

keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu 

perilaku yang terbuka dan etis, yang : 

a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 

b. Memerhatikan ekspektasi para pemangku kepentingan; 
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c. Tunduk kepada hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku 

internasional; 

d. Diintegrasikan ke dalam seluruh bagian orgnisasi. 

Terdapat 7 isu pokok yang merupakan penjabaran tanggung jawab sosial 

perusahaan, yaitu : 

1. Social Development (Pembangunan sosial) 

2. Consumer Issues (Isu-isu konsumen) 

3. Fair Operating Practices (Praktik operasi yang adil) 

4. Environment (Lingkungan) 

5. Labour Practices (Praktik ketanagakerjaan) 

6. Human Rights (Hak asasi manusia) 

7. Organizational Governance (Tata kelola Organisasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Subjek-subjek fundamental dari tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 

Sumber: Solihin (2009:30) 
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 Prinsip-prinsip dasar tanggung  jawab sosial yang menjadi dasar bagi 

pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dari 

kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meiputi : 

1. Keputusan terhadap hukum 

2. Menghormati instrument/badan-badan internasional 

3. Menghormati stakeholder dan kepentingannya 

4. Akuntabilitas 

5. Transparasi 

6. Perilaku yang beretika 

7. Melakukan tindakan pencegahan 

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia 

 

2.3 Penerapan dan Program CSR 

2.3.1 Penerapan CSR  

 Beberapa alasan mengapa perusahaan menerapkan CSR menurut Wardhana 

(2009) antara lain : 

1. Alasan sosial 

Perusahaan melaksanakan CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat, sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang 

lain perushaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus 

ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga 

lingkungan dari kerusakan yang di timbulkan. 

2. Alasan Ekonomi 

Motif perusahaan dalam menerapkan CSR tetap berujung pada keuntungan. 

Perusahaan melaksanakan CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan 

membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada 

peningkatan profit. 
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3. Alasan Hukum 

Undang-undang PT No. 40 pasal 74 tahun 2007 mewajibkan perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu 

bagi BUMN juga terdapat Peraturan Menteri Negara BUMN No. : per-

05/MBU/2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

 

2.3.2 Program CSR 

 Perencanaan merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir 

atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang meliputi stategi, kebijakan, 

prosedur, program dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, 

meskipun sampai pada saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk 

menghubungkan pelaksanaan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan, namun 

tujuan perusahaan dapat dirumuskan dengan jelas, seperti yang telah disebutkan, 

program merupakan salah satu kegiatan penetapan sebuah rencana, dalam konteks 

CSR pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

sangat bergantung kepada tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai perusahaan, Kotler 

dan lee (2005) yang dikutip dari Solihin (2009:131) menyebutkan enam kategori 

program CSR, yaitu : 

1) Cause Promotion 

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain yang dimiliki 

perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu 

masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipsi dari 

masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Fokus 

utama program ini adalah komunikasi persuasif dengan tujuan menciptakan 

kesadaran (awareness) serta perhatian terhadap suatu masalah sosial, sebagi 

contoh Bank Indonesia melaksanakan kompanye untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap uang palsu di Indonesia. Kompanye yang 
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dilakukan oleh Bank Indonesia dikenal dengan 3D (dilihat, diraba, 

diterawang). 

2) Cause Related Marking 

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase 

tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya 

penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk 

tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk aktivitas tertentu. Contoh, es 

krim Vienneta dari Wall’s telah meluncurkan program “Berbagi 1000 

Kebaikan” dengan cara menyumbangkan Rp 1000 untuk setiap penjualan es 

krim Viennetta. Dana terkumpul mencapai Rp 1.15 miliar dan digunakan 

untuk membantu korban gempa di Sumatra. 

3) Corporate Social Marketing 

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kompanye untuk 

mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan publik,  menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye corporate sosial 

marketing lebih terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan 

dengan beberapa isu, yakni isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap 

kecelakaan/kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. 

4) Corporate philanthropy 

Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma 

untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk 

pemberian uang tunai, paket bantuan,atau pelayanan secara cuma-cuma. 

Contoh, dari tahun 2003-2006, PT Telkom telah menyalurkan bantuan hibah 

kepada 2.731 penerima bantuan yang secara garis besar dikelompokan dalam 

bantuan bencana alam, bantuan sarana umum, bantuan pendidikan dan 

pelatiahan, bantuan sarana ibadah, serta bantuan kesehatan masyarakat. 
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5) Community Volunteering 

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para 

pemegang franchise atau rekan pedangan eceran untuk menyisihkan waktu 

mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat 

lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Beberapa bentuk 

dukungan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk 

melaksanakan program community volunteering adalah dengan 

memasyrakatkan etika perusahaan melalui komunikasi korporat yang akan 

mendorong karyawan menjadi sukarelawan bagi komunitas, menyarankan 

kegiatan sosial atau aktivitas amal tertentu yang bisa diikuti tujuan program 

dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.  

 

2.4 Pelaporan CSR 

 Aktivitas yang dilakukan oleh prusahaan dakan memiliki berbagai dampak 

terhadap lingkungan internal maupun ingkungan eksternal perusahaan. Saat ini 

perusahaan dituntut untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan agar 

memungkinkan terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainability development) 

pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya hanya akan dapat diraih apabila sejak 

sekarang perusahaan-perusahaan melakukan pengelolaan dampak operasi pada tiga 

tataran dampak, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Andriof dan McIntosh 

(2011) yang dikutip dari Solihin (2009:147) menggambarkan rentetan dampak 

perusahaan terhadap tiga tataran dampak atau tiga bottom line. 

Saat ini berbagai perusahaan multinasional baik yang bergerak di bidang 

manufaktur, perdagangan, maupun jasa, mengumumkan corporate governance 

beserta dampak yang ditimbulkannnya terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan 

dalam sebuah sustainability report. Berbagai perusahaan besar di dunia seperti 

Unilever, Proter and Gamble, Carrefour, Freeport, UPS, dan aneka PT tambang 

(Antam) saat ini menyusun sustainability report mereka dengan menggunakan 

kerangka sustainability report yang dikembangkan oleh Global Reporting Intiative 
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(GRI). Menurut GRI (2001:25-36) yang dikutip dari Solihin (2009:147) terdapat 

beberapa dampak yang ditimbulkan operasi perusahaan yaitu : 

1. Dampak ekonomi 

2. Dampak lingkungan 

3. Dampak sosial 

 

2.4.1 Dampak Ekonomi 

 Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan 

mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sosial ekonomi baik lokal, nasional, 

maupun tingakat global. Dalam kegiatan ini GRI mengelompokan adanya dua jenis 

dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidah langsung. 

 GRI mendefinisikan dampak ekonomi langsung sebagai perubahan potensip 

produktif dan kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas 

atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. 

Sedangkan yang dimagsud dengan dampak ekonomi tidak langsung adalah 

konsekuensi tambahan yang muncul sebagai akibat pengaruh langsung transaksi 

keuangan dan aliran uang antara organisasi dan para pemangku kepentingannya. 

 

2.4.2 Dampak Lingkungan  

 GRI menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan menjadi 3 

struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakai input produksi, output 

produksi, yang diakibatkan oleh perusahaan. Energi, air, dan material merupakan 3 

tipe input standar yang dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Selain ketiga 

jenis input tersebut, aspek keanekaragaman hayati (biodiversity) juga memiliki 

hubungan yang sangat erat engan input, sepanjang input tersebut berasal dari sumber 

daya alam. 

 Pada proses konversi dari input menjadi output terdapat berbagai dampak 

yang dapat diketgorikan menjadi 3 kategori utama, yakni: emisi, affuluents, dan 

limbah. Sedangkan modus dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan mecakup 
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berbagai aspek  seperti transportasi serta produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap lingkungan. Dampak produk dan 

jasa terhadap lingkungan biasanya melibatkan pihak lain, misalnya konsumen yang 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui konsumsi produk yang 

tidak ramah lingkungan. 

 

2.4.3 Dampak Sosial 

 GRI membagi dampak sosial kedalam 4 kategori, yakni hak asasi manusia 

(human rights), tenaga kerja (labour), masyarakat (society), serta tanggung jawab 

produk (product responsibility). 

1. Hak asasi manusia  

a. Persentase dan jumlah investasi yang signifikan dimana di dalamnya 

memuat kalsual tentang hak asasi manusia; 

b. Jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk 

memahami kebijakan prosedur yang bekaitan dengan hak asasi 

manusia; 

c. Jumlah insiden diskriminasi ditempat kerja serta tindakan yang 

dilakukan perusahanuntuk mengatasinya; 

d. Ada tidaknya kebebasan didalam membentuk serikat pekerja untuk 

melakukan tawar-menawar secara kolektif dalam perumusan 

kesepakatan kerja bersama; 

2. Tenaga kerja 

a. Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang di pekerjakan di perusahaan 

berdasarkan ketgori pekerja, kontrak dan wilayah dimana karyawan 

bekerja; 

b. Banefit ditawarkan perusahaan kepada karyawan penuh yang tidak 

diberikan kepada karyawan kontrak ataupun paruh waktu; 

c. Persentase jumlah karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja 

bersama; 
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d. Tingkat cidera karena pekerjaan, penyakit akibat kerja, hari-hari yang 

hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja, serta jumlah 

kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja; 

e. Rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per tahun  

kategori di perusahaan; 

f. Berbagai program untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta 

kegiatan belajar seumur hidup yang memungkinkan karyawan tetap 

bisa bekerja diperusahaan; 

g. Komposisi badan pengelola perusahaan yang menunjukan adanya 

peluang yang sama anatara pria dan wanita serta antara golongan 

mayoritas dengan golongan minoritas. 

3. Masyarakat  

a. Sifat, cukupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang 

dapat mengukur dan mengelola dampak dari operasi perusahaan 

terhadap masyarakat; 

b. Presentase da jumlah unit bisnis yang memiliki resiko korupsi; 

c. Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan 

prosedur menanggulangi korupsi di dalam organisasi; 

d. Tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi; 

e. Partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik; 

f. Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perushaan karena 

membayar denda atau sangsi non-momometer akibat ketidakpatuhan 

perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan 

hidup yang berlaku di suatu Negara; 

4. Product respontibilities 

a. Dampak kesehatan dan keselamatan dan pemakai produk dan jasa 

yang diperhitungkan perusahaan sejak produk tersebut masih berada 

dalam tahap R&D samapi produk tersebut dibuang konsumen setelah 

dikonsumsi; 
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b. Jumlah kejadian yang berkaitan dngan tuntunan konsumen terhadap 

dampak kesehatan dan keselamatan atas konsumsi produk dan jasa 

yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpuasan perusahaan 

terhadap peraturan kesehatan da keselamatan yang berlaku; 

c. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk dan 

jasa yang sesuai dengan prosedur yang berlaku serta presentase produk 

dan jasa perusahaan yang memuat informasi sesuai prosedur; 

d. Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidak patuhan perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku dalam hal penyajian informasi produk 

dan jasa; 

e. Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen, termasuk didalamnya survey untuk mengukur 

kepuasan konsumen; 

f. Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan sesuai dengan standard hukum yang berlaku. Komunikasi 

pemasaran tersebut mencakup: periklanan, promosi dan, sponsorship; 

g. Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaram; 

h. Jumlaj keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan 

hilangnya data konsumen; 

i. Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena 

membayar denda atau sangsi non-monometer akibat ketidakpatuhan 

perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang ketentuan 

kesehatan dan keselamatan produk dan jasa; 
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2.5 Manfaat CSR dan Tujuan Perusahaan CSR 

2.5.1 Manfaat CSR  

 Empat manfaat yang diperoleh perubahaan jika mengimplementasikan CSR 

menurut Arief (2009:113) adalah sebagai berikut : 

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, selain itu 

perusahaan juga mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. 

2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap capital (modal) 

3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resource) 

yang berkualitas. 

4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan menajemen 

risiko (risk management). 

 Menurut Dhita (2009:22) CSR dapat memberikan manfaat bagi kelangsungn 

perusahaan: 

1. Peningkatan profabilitas bagi perusahaan dan kinerja financial yang lebih 

baik.  

Banyak perusahaan-perusahaa besar yang mengimplementasikan program 

CSR menunjukan kejadian nyata terhadap peningkatan baik dibidang 

operasional perusahaan ataupun terhadap investasi yang terjadi di perushaan. 

2. Menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar. 

Subtansi keberadaan CSR sebenarnya adalah dalam rangka memperkuat 

keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan dengan 

membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut 

dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau 

dalam penegrtian kemampuan perusahaan untuk dapat berpartisipasi dengan 

lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait. 

3. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan. 

Social marketing dapat dipandang sebagai pembangunan citra perusahaan 

(Corporate Image Building). Social marketing dapat memberikan manfaat 
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dalam pembentukan brand image suatu perusahaan dalam kaitannya dengan 

kemampuan perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan 

selain memiliki produk yang berkualitas tinggi.  

 

2.5.2 Tujuan CSR 

            Menurut Satyo (2001) ada bebrapa tahap yang memotivasi perusahaan 

melaksanakan CSR bagi masayarakat dan sekitarnya. Beberapa motivasi perusahaan 

melaksanakan CSR, penjelasan menggambarkan tiga tahap atau paragdima yang 

berbeda. 

1. Corporate Charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. 

2. Corporate philanthropy, yakni dorongan kemanusian yang biasanya 

bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan 

memperjuangkan pemerataan sosial. 

3. Corporate citizensip, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan 

sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. 

Berdasarkan ketiga motivasi ini tersebut dalam melaksanakan CSR perlu 

menyatukan perusahaan dengan tanggung jawab yang ingin dilakukan dan perlakuan 

tiap motivasi bukan terpisah melainkan suatu kesatuan. Pelaksanaan CSR bukan 

sekedar philantopy konvensional contohnya memberikan sejumlah dana untuk tujuan-

tujuan yang baik diakhir tahun saat pembukuan selesai, namun sudah lebih luas lagi 

dan ini justru menjadikan tanggung jawab yang perusahaan lakukan sepanjang tahun 

sejak untuk lingkungan di sekitar mereka. 

 

2.6 Pelaksanaan CSR di Indonesia 

 Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang 

berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR yang memang merupakan praktik bisnis secara 

sukarela (discretionary business practices), dan kedua, pelaksanaan CSR bukan bagi 

merupakan discretionary business practices, melainkan pelaksanaannya sudah diatur 

oleh undang-undang (besifat mandatory). Contoh, badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang perusahaan 

untuk menunjang kegiatan sosial seperti pemberian modal bergilir untuk Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM). 

 CSR di Indonesia pun selain dilihat dari segi dasar hukum pelaksanaannya, 

secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan besar (misalnya, perusahaan berbentuk korporasi) dan pelaksanaan CSR 

oleh perusahaan kecil dan menengah (small-medium enterprise-SME). 

 

2.6.1 Pelaksanaan CSR secara sukarela (discretionary business practice) 

 Aktivitas CSR sebagai discretionary business practiced Indonesia dibagi 

kedalam dua kategori, yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan multinasional atau 

pemegang francise dan lisensi internasional dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan-

perusahaan domestik. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia pada 

umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melaksanakan program CSR 

dibandingkan perusahaan domestik, beberapa alasannya adalah karena perusahaan 

multinasional telah memiliki kebijakan (policy) menyangkut pelaksanaan CSR baik 

disebabkan oleh proses belajar yang panjang maupun akibat kebutuhan  untuk 

mempertahankan reputasi perusahaan supaya perusahaan memiliki citra yang sangat 

positif dimata publik, selain itu perusahaan multinasional berasal dari negara-negara 

maju yang memiliki kesadaran terhadap sustainable development lebih tinggi 

disbanding negara-negara berkembang. 

 Perusahaan domestik, walaupun terdapat tengang waktu yang cukup panjang 

dalam mengadopsi CSR, tetapi saat ini manajer perusahaan telah memenuhi bahwa 

program CSR yang mereka laksanakan harus terkait atau dapat menunjang tujuan 

perusahaan dalam jangka panjang, selain itu para manajer perusahaan memahami 

bahwa pelaksanaan CSR yang selama ini hanya dianggap sebagai “cost center” tidak 

akan mengakibatkan perusahaan kehilangan daya saing mereka. Sebagai contoh, PT 

HM Sampoerna sebagai perusahaan domestik, mengembangkan kemitraan dengan 

2.035 petani tembakau dengan luas lahan mencapai 4.820 hektar yang dapat 
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menghasilkan tembakau berkualitas sebangak10.650 ton setiap tahun. PT HM 

Sampoerna juga melaksanakan program kemitraan dengan 32 unit produksi rokok 

yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

 Kegiatan CSR pada usaha kecil dan menengah, pada umumnya masih berkisar 

pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Selain penyediaan 

lapangan kerja bagi komunitas lokal, untuk pelaksanaan CSR pada umumnya yang 

dilaksanakan perusahaan kecil dan menengah adalah pemberian charity. CSR dalam 

bentuk charity tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan dan nilai yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan. 

 

2.6.2  Pelaksanaan CSR secara Mandatory (diwajibkan undang-undang) 

 Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR 

dengan mencantumkan kewajiban melaksanaan CSR bagi perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam, sebagai mana tercantum pada Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut berisi sebagai berikut : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab sosial dan 

lingkungan.  

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimagsud 

pada ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab soaial dan Lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimagsud dengan 

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 adalah perseroan yang kegiatan 

usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang 

dimagsud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan 

dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam, tetepi kegiatan usahanya bedampak pada fungsi 

kemampuan sumber daya alam. Regulasi pelaksanaan CSR untuk kegiatan usaha di 

bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sember daya alam dapat 

dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya dampak negatif lebih 

besar yang dapat ditimbukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang industri 

tersebut. 

 Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang 

melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam Pasal 

15, Pasal 17, dan Pasal 34 yang dikutip dari Solihin (2009:167) sebagai berikut : 

1. Pasal 15 

Setiap pananam modal berkewajiban : 

a. Menerapkan prinsip corporate govermance yang baik; 

b. Malaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. Membuat laporan kegiatan tentang penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penenaman Modal; 

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

penanaman modal; 

e. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 

Penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, dijelaskan bahwa 

yang dimagsud “tanggung jawab sosial perusahaan” sebagaimana 

tercantum pada pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat 

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan 
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hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat. 

2. Pasal 17 

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak 

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan 

lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang 

pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Pasal 34 

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimagsud dalam ayat 5 

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 

dapat dikenai sanksi administratif berupa : 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau 

d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

. 


