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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Pada zaman Hindia Belanda Perseroan terbatas dikenal dengan 

sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Menurut Achmad Ichsan Naamloze 

artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan 

tidak memakai nama salah satu anggota Persero, melainkan menggunakan 

nama berdasar pada tujuan dari usahanya.10 

Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah Naamloze 

Vennootschap (NV) tidak sama dengan arti istilah Perseroan terbatas, 

menurutnya Perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas 

saham-saham, dan Tanggung- jawab Persero bersifat terbatas pada jumlah 

nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.11 

Adapun istilah Perseroan terbatas di negara lain antara lain yaitu di 

Inggris dengan sebutan Company Limited by Shares, di Jerman, Austria, dan 

Swiss Perseroan terbatas disebut dengan Aktiengesellschaft dan di Perancis 

disebut dengan Societe Anonyme.12 

                                                           
10 Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, 

(Bandung: P.T. Alumni, 2004), hal. 47.  
11 Ibid.   
12 Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, Ibid.   
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Pengertian Perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah:  

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 

secara tegas menyebut bahwa Perseroan terbatas merupakan suatu badan 

hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan 

mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. 

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun 

dasar alasan penggantian tersebut termuat dalam konsideran dengan 

penjelasan sebagai berikut:13 

a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas 

demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

dan kesatuan ekonomi nasional.  

b. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian 

yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Perlu adanya undang-undang Tentang Perseroan Terbatas yang 

mendukung iklim dunia yang kondusif. 

                                                           
13 Ibid., hal. 26.   
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d. Perseroan terbatas perlu diberikan landasan hukum untuk memacu 

pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas 

dasar kekeluargaan.  

 

Adapun pengertian Perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:  

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

 

Berdasarkan pengertian Perseroan terbatas menurut Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip 

umum sebuah Perseroan yaitu:14 

a. Merupakan persekutuan modal  

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut 

juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau 

dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.  

b. Didirikan berdasarkan perjanjian  

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.  

c. Melakukan kegiatan usaha  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan harus 

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.  

d. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk 

pengesahan pemerintah  

Lahirnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal 

entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by legal 

process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

Perseroan terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (recht persoon) 

                                                           
14 Ibid., hal. 33-38.   
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yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya 

berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum 

pada umumnya. Sebagai badan hukum, Perseroan terbatas merupakan 

personifikasi manusia sebagai subjek hukum (naturlijk persoon).15 

 

2. Klasifikasi Perseroan Terbatas 

Mengenai Klasifikasi Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang 

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7 sebagai 

berikut : 

a. Perseroan Tertutup 

Perseroan Tertutup adalah Badan Hukum yang memenuhi syarat ketentuan 

Pasal 1 angka 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang terdapat beberapa ciri 

yaitu biasanya pemegang saham “Terbatas dan tertutup” hanya terbatas  

orang-orang yang kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya 

terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi 

orang luar, saham Perseroan yang telah ditetapkan dalam AD sudah di 

tentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham, dan 

sahamnya hanya atas nama orang- orang  tertentu dan terbatas. 

b. Perseroan Publik 

Pasal 1 angka 8 UUPT nomor 40 tahun 2007, berbunyi: 

                                                           
15 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility:Dari Voluntary Menjadi Mandatory, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5.   
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“Perseroan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah 

pemegang saham dan modal di setor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal”16. 

 

Rujukan peraturan perundang- undangan yang di maksud pasal 1 angka 

8 UUPT 2007 adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

(Selanjutnya, UUPM) dalam hal ini Pasal 1 angka 22 agar Perseroan 

menjadi Perseroan publik harus memenuhi kriteria yaitu Saham Perseroan 

yang bersangkutan telah memiliki sekurang- kurangnya 300 (tiga ratus) 

pemegang saham, Memiliki modal yang di setor sekurang- kurangnya Rp 

300.000.000,- (tiga miliar rupiah), Atau sejumlah pemegang dengan 

jumlah modal di setor yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah. Kalau 

Perseroan telah memenuhi kriteria yang di tersebut, maka Perseroan itu 

harus memenuhi ketentuan pasal 24 UUPT Nomor 40 tahun 2007 yaitu 

apabila Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan publik, maka 

wajib mengubah AD menjadi Perseroan terbuka (Perseroan Tbk), 

perubahan AD di maksud harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak di penuhi kriteria tersebut, selanjutnya direksi 

Perseroan “wajib” mengajukan pertanyaan pendaftaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.  

 

 

                                                           
16 Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
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c. Perseroan Terbuka  

Klasifikasi atau tipe ketiga adalah Perseroan terbuka (Perseroan Tbk) 

sebagaimana yang telah di tanyakan pada pasal 1 angka 7 UUPT 2007 yang 

berbunyi “Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang 

melakukan penawaran umum salah, sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang- Undangan di bidang pasar Modal. Jadi yang di maksud dengan 

Perseroan Tbk menurut pasal 1 angka 7 UUPT Nomor 40 Thun 2007 yaitu 

Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 22 UU 

Nomor 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurangnya 300 

(tiga ratus) orang dan modal di setor sekurang- kurangnya Rp. 

3.00.000.000,- (tiga miliar rupiah). Perseroan yang melakukan penawaran 

umum saham di bursa efek, maksudnya Perseroan tersebut menawarkan 

atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.  

 

3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas 

Maksud dan tujuan Perseroan terbatas di jelaskan dalam Pasal 2 

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mengatakan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan ketertiban umum dana tau kesesuaian. 

Berdasarkan ketentuan ini setiap Perseroan harus mempunyai maksud 

dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas dalam mengkaji hukum 
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disebut klausal objek Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan 

tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dianggap cacat hukum 

sehingga keberadaanya tidak vailed. 

 

4. BUMN menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 

Menurut Pasal 1 UU No.19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.17 Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa suatu perusahaan 

dapat dikategorikan sebagai BUMN, apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: 

a. Badan usaha atau perusahaan. 

b. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki 

oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka 

agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimal 

menguasai 51% modal tersebut. 

c. Di dalam usaha, negara melakukan penyertaan secara langsung. Negara 

juga terlibat dalam penanggunngan risiko untung dan ruginya 

perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa, pemisahan 

kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam 

BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara 

ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan 

Peraruran Pemerintah (PP). 

 

Menurut Pasal 2 ayat 1 maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:18 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 

pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 

b. Mengejar keuntungan. 

                                                           
17 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  
18 Ibid, pasal 2 ayat 1 
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c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/

atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup

orang banyak.

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat

dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan

tujuannya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 9 UU No. 19 Tahun 

2003 ditetapkan bahwa BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu:19 

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan (Persero)

adalah BUMN yng berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan.”

b. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Perusahaan Umum (Perum) adalah

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas

saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia

barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar

keuntungan berdasarkan prinsip pengeloalaan perusahaan.”

Adapun cara pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden, 

disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

19 Pasal 9 Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 
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B. Tinjauan Tentang Tanggung- jawab Sosial Perusahaan/ CSR 

1. Pengertian Tanggung- jawab Sosial Perusahaan / CSR  

Menurut bahasa, Corporate Sosial Responsibility diartikan Tanggung- 

jawab Sosial Perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung-jawab 

Sosial untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut.20  

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi Tanggung- jawab sosial perusahaan/ 

CSR sebagai berikut:21 

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 Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 

pada umumnya. 

Terlihat dari definisi di atas mengenai Tanggung- jawab sosial 

perusahaan/ CSR menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri maupun bagi 

masyarakat. Definisi Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama 

menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat 

pada definisi menurut The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) dan World Bank.  

                                                           
20 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
21 Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
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The World Business Council for Sustainable Development (belakangan 

berganti nama menjadi Business Action for Sustainable Development) 

mendefinisikan Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut: 

Corporate social responsibility is the commitment of business to 

contribute to sustainable economic development, working with 

employees, their families, the local community and society at large to 

improve their quality of life.22 

 

Inti sari dari defenisi di atas bahwa Tanggung- jawab sosial perusahaan/ 

CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan bersama dengan stakeholders untuk peningkatan kualitas hidup 

mereka.  

Definisi Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR menurut lembaga 

keuangan global World Bank yang memiliki penekanan yang sama pada 

kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam 

rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi 

usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut:  

The commitment of business to contribute to sustainable economic 

development working with employees and their representatives, the 

local community and society at large to improve quality of life, in ways 

that are both good for business and good for development.23 

 

                                                           
22 Corporate Social Responsibility: The WBCD‟s journey,2002 dalam Gunawan Widjaja dan 

Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: Forum Sahabat, 

2008), h. 8.   
23 World Bank dalam Busyra Azheri, op.cit., h. 20.   
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Sulit untuk dipungkiri bahwa Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR 

masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau 

voluntary walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi 

keharusan atau mandatory. Seperti halnya Europen Union atau Uni Eropa 

merumuskan pengertian Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR dalam EU 

Green Paper on CSR yaitu:”.....is a concept whereby companies integrate 

social environmental concerns is their business operations and in their 

interaction with their stakeholders on a voluntary basic.”24 Dari pengertian 

tersebut Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan sebagai usaha 

perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta 

stakeholders atas dasar voluntary. 

Adapun pengertian Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR menurut 

CSR Forum adalah “CSR mean open and transparent business practices that 

are based on ethical values and respect for employees, communities and 

environment.”25 Menurut CSR Forum Tanggung- jawab sosial perusahaan/ 

CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang 

berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan 

lingkungan. 

Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai-nilai etis 

dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari 

                                                           
24 European Union dalam Busyra Azheri, Ibid., hal. 20-21.   
25 CSR Forum dalam Busyra Azheri, Ibid., hal. 21.   
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rumusan definisi Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR menurut Business 

for Social Responsibility yaitu:  

Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, 

legal, commercial and public expectations that society has of of 

business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision 

made and in every area of a business.26 

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain 

menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa 

pengertian Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR memberikan penekanan 

pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak 

positif. Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia 

mendefinisikan Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut: 

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimkan 

dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya 

terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, 

dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.27 

 

a.  Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau Perseroan tidak 

berdiri sendiri dan mereka memiliki Tanggung- jawab terhadap keadaan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial.  

b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) 

perusahaan atau Perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham 

                                                           
26 Business for Social Responsibility dalam Busyra Azheri, Ibid.   
27 Lingkar Studi CSR Indonesia dalam Tri Budiyono, op.cit., hal. 108.   
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atau shareholders-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang 

berkepentingan atau seluruh stakeholders-nya. 

c. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-

hari perusahaan atau Perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh 

keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.  

 

2. Komponen Tanggung- jawab Sosial Perusahaan/ CSR  

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama Tanggung- jawab 

sosial perusahaan/ CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. Perlindungan lingkungan 

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol 

sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan 

b. Perlindungan dan jaminan karyawan 

Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur 

bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.  

c. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat 

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, 

sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga 

harmonisasi agar bersinergi.  

d. Kepemimpinan dan pemegang saham  

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan 

terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.  
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e. Penanganan produk dan pelanggan  

Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan 

puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh.  

f. Pemasok (supplier)  

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi.Hubungan 

yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.  

g. Komunikasi dan laporan  

Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui 

sestem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. 

Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi stakeholders. 

aksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat. 

Adapun Komponen Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR yang 

diidentifikasi menjadi prioritas menurut The World Business Council for 

Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi Business 

Action for Sustainable Development) yaitu:28 

1) human rights (Hak asasi manusia) 

2) employee rights(Hak karyawan)  

3) environmental protection (perlindungan lingkungan) 

4) supplier relations(realisasi pemasok) 

5) stakeholder rights, and (hak stakeholder) 

                                                           
28 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., h. 36-37.   
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6) CSR performance monitoring and assessment (pemantauan   dan   

penilaian kerja CSR)  

    

Komponen Tanggung- jawab sosial perusahaan/ CSR menurut Global 

Reporting Initiative (GRI) antara lain:29 

1) the workplace,(tempat kerja)  

2) human rights, (hak asasi manusia) 

3) suppliers, and (pemasok) 

4) products and services (produk dan layanan) 

Dari beberapa komponen Tanggung- jawab sosial perusahaan/ 

CSR menurut beberapa pandangan, terlihat penekanan yang utama pada 

komponen perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. 

 

3. Manfaat Corporate Social Responbility / CSR  

Manfaat CSR tidak hanya di rasakan oleh pemerintah dan korporasi, 

tetapi juga di rasakan masyarakat.30 

a. Manfaat Corporate Social Respobility (CSR)  Bagi Masyarakat 

Pratiwi (2010) mengemukakan bahwa CSR akan lebih berdampak 

positif bagi masyarakat, Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat 

                                                           
29 Ibid., hal. 41.   
30 Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto,M.S ,Corporate Social Respobility, Bandung, Alfabeta, 2014, 

Hlm 132 
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mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai 

kesejahteraan tercapai. 

b. Manfaat Corporate Social Respobility (CSR)  Bagi Pemerintah  

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah, melalui 

CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam 

mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas 

pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. 

c. Manfaat Corporate Social Respobility (CSR)  Bagi Korporasi 

Untung (2008) mengemukakan bahwa manfaat CSR  bagi perusahaan 

adalah : 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan, 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial  

3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan 

4) Melebarkan akses sumberdaya bagi operasi sosial  

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembangunan limbah 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders 

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

9) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan 

10) Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

 

4. Ruang Lingkup Corporate Social Responbility (CSR) 

a. Corporate Social Respobility (CSR)  Kepada Karyawan 

Adanya beberapa hak-hak tenaga kerja yang harus dilindungi terkait 

dengan strategi perusahaan dalam berkompetisi misalnya dalam Pasal 126 

Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
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menyebutkan bahwa “Perbuatan Hukum penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan 

karyawan Perseroan”.31 

Selanjutnya dalam Pasal 163 Ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa “perusahaan harus memperhatikan kepentingan 

karyawan ketika akan melakukan perubahan status perusahaan”. 

b. Corporate Social Respobility (CSR)  Kepada Stakeholder 

Istilah stakeholders secara umum mempunyai arti yaitu pihak yang 

berkepentingan,  menurut R.Freman Stakeholders adalah Pihak yang harus 

diperhatikan kepentinganya oleh korporasi secara umum didasarkan pada 

teori stakeholder. Jadi dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa 

Stakeholders merupakan keterkaitan yang timbul atas dasar kepentingan 

tertentu. Stakeholder dapat terpengaruh dan juga dapat mempengaruhi 

tindakan, keputusan, kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan.32  

c. Corporate Social Respobility (CSR)  Kepada Masyarakat Umum 

                                                           
31 Dr.Mukti Fajar ND., Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Jakarta, Pustaka 

Pelajar,2010,Hlm 208 
32 Ibid, Hal. 214 
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Ruang lingkup selanjutnya adalah Tanggung- jawab sosial perusahaan 

kepada pembangunan masyarakat lokal,33 dana tau masyarakat umum.34 

Perserikatan Bngsa- Bangsa memberikan definisi sebagai berikut: 

Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha 

masyarakat sendiri yang integrasikan dengan otoritas pemerintah 

guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, 

mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan 

mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan 

bangsa. 

Pembangunan masyarakat secara eksplisit dalam CSR di ukur 

berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat, dengan 

mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan 

partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan. 

 

5. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Crowther & Aras (2008) Corporate Social Responsibility 

(CSR) terdiri dari 3 prinsip utama yaitu35: 

a. Sustainability 

 Berkaitan pada efek pengambilan tindakan yang diambil masa sekarang 

telah mempunyai pilihan yang tersedia di masa depan. Apabila sumber 

                                                           
33 Masyarakat lokal yang di maksud adalah masyarakat yang ada di sekitar korporasi beroperasi 
34 Masyarakat umum yang di maksud adalah sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai 

hubungan secara kontraktual dengan korporasi. Masyarakat umum bukan termasuk konsumen, 

karyawan,atau pihak ketiga lainnya 
35Crowther. D..& Aras. G. 2008.Corporate Social Responsibility. David Crowther.Guler Aras 

& Ventus Publishing ApS. 
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daya dimanfaatkan di masa sekarang maka tidak akan ada cukup sumber 

daya di masa depan, dan ini adalah perhatian khusus jika sumber daya 

mempunyai jumlah yang terbatas. 

b. Accountability 

 Accountability berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan 

tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan karena itu 

perusahaan berasumsi untuk bertanggungjawab pada tindakan yang 

dilakukan. Prinsip ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan 

yang diambil perusahaan baik internal organisasi maupun eksternal. 

c. Transparency 

Transparency, sebagai prinsip, berarti akibat internal dari tindakan dari 

organisasi dapat dipastikan dari laporan yang dibuat organisasi dan fakta 

yang ada tidak disembunyikan dalam laporan tersebut. Dengan demikian 

semua akibat dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi, termasuk 

dampak internal,  seharusnya muncul secara nyata kepada semua melalui 

penggunaan informasi yang disediakan mekanisme pelaporan organisasi. 

 

6. Konsep Dasar Corporate Social Responsibility (CSR) 

Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin 

berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Konsep 3P ini menurut Elkington 

dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, 

sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi 
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lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan 

kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu 

aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika muncul 

gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri36. 

Perusahaan harus mampu memenuhi mengenai kesejahteraan masyarakat 

(people), turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet), 

serta mengejar profit. triple-p bottom line (3P) dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Profit (keuntungan) 

 Profit meruapakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap 

kegiatan usaha. profit sendiri pada hakikatnya merupakan Sosial (people) 

Lingkungan (planet) Ekonomi (profit) tambahan  pendapatan  yang  dapat  

digunakan  untuk  menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas 

yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain adalah dengan 

meningkatkan produktivitas dan melakukan efiseinsi biaya, sehingga 

perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan 

nilai tambah semaksimal mungkin. 

b. People (masyarakat pemangku kepentingan) 

 Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena 

dukungan mereka sangat  diperlukan  bagi  keberadaan,  kelangsungan  

hidup,  dan perkembangan perusahaan. Sebagai bagian yang tak 

                                                           
36Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. 2011. Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih 

Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta: Samudera Biru  
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terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu 

berkomitmen untuk berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya 

kepada masyarakat sekitar. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan 

berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, maka dari itu 

perusahaan perlu melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh 

kebutuhan masyarakat terutama masyarakat sekitar. 

c. Planet (lingkungan) 

  Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang 

kehidupan manusia. Hubungan mnusia dengan lingkungan adalah 

hubungan sebab akibat, jika manusia merawat lingkungan, maka 

lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada manusia, begiru pula 

sebaliknya jika manusia merusaknya, maka akan menerima akibatnya. 

Sebagian besar dari masyarakat masih kurang peduli dengan lingkungan 

sekitar. Jika dilihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan 

bagaiman menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan 

upaya untuk melestarikan lingkungan. Dengan melestarikan lingkungan 

mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutam dari sisi 

kesehatan, kenyamanan, disamping ketersedian sumber daya yang lebih 

terjamin kelangsungannya. 

7. Pelaksanaan Tanggung- jawab Sosial dan lingkungan / CSR  (PKBL) Di 

BUMN 
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Pelaksanaan Tanggung- jawab sosial dan lingkungan di perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan  (selanjutnya disebut PKBL). Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan diatur oleh pasal 2  ayat (1)  dan ayat (2) Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang program 

kemitraan dan program bina lingkungan.  

Adapun Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR : 

PER-09/MBU/07/2015 Tentang program kemitraan dan program bina 

lingkungan yang disebutkan dalam pasal 2 : 

1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan 

Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan ini. 

2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan 

Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

 

8. Bentuk Tanggung- jawab Sosial dan lingkungan / CSR 

Bentuk Tanggung- jawab Sosial dan lingkungan/CSR  tedapat enam 

pilihan program bagi perusahaan untuk inisiatif dan aktifitas yang berkaitan 

dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai komitmen dari CSR yaitu 

sebagai berikut :37 

a. Cause promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dana untuk 

meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial. 

                                                           
37 Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto,M.S ,Corporate Social Respobility, Bandung, Alfabeta, 2014, 

hal. 154 
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b. Cause related marketing bentuk kontribusi perusahaan dengan 

menyisihkan beberapa anggaran dari pendapatan sebagai donasi bagi 

masalah sosial tertentu. 

c. Corporate Social marketing perusahaan membantu pengembangan 

maupun implementasi berkaitan dengan pengaruh negatif dengan 

tujuan untuk mengubah perilaku tersebut . 

d. Corporate philantrophi adalah inisiatif peruahaan dengan 

memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal lebih 

sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tuani. 

e. Community voluntereing  dalam aktivitas ini perusahaan 

memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya 

untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. 

f. Social responsible business practies adalah inisiatif perusahaan 

mengadopsi dan melakukan bisnis serta inivestasi yang ditinjau 

untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. 

 

Konsep Tanggung- jawab Sosial perusahaan (CSR) bersumber dari 

nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada ditengah-tengah masyarakat . 

oleh karena kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat 

tergantung dan terikat kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan 

(masyarakat sekitar). Untuk menjamin kelangsungan dan berkelanjutan 

perusahaan harus memperhatikan semua aspek yang meliputi Sustainability 

Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan 

lingkungan/CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas yaitu : 

Pasal 2 

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

Pasal 3 
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(1). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

berdasarkan Undang-Undang. 

(2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. 

Pasal 4 

(1). Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi 

berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar 

Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan. 

(2). Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 


