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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat 

menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada pemilik modal, sehingga mengakibatkan 

orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Sementara itu, 

peranan akuntansi kepada masyarakat masih sangatlah minim. Akuntansi 

sebagai salah satu tool dalam ilmu ekonomi tentu harus turut berperan serta 

dalam upaya menyejahterakan masyarakat (Kurniawan, 2010:71). 

Perkembangan akuntansi yang berpatokan pada keinginan pasar, 

tentu saja didominasi oleh para pemilik modal. Berpihaknya perusahaan 

kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi 

sumber-sumber alam dan membuat masyarakat secara sosial tidak terkendali, 

sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya 

mengganggu kehidupan manusia. Para pemilik modal yang hanya berorientasi 

pada laba material telah merusak keseimbangan kehidupan, dengan cara 

menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara 

berlebihan, yang tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kemakmuran 

mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial. 

Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah 

dinyatakan sebagaimana dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 



2 
 

Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menyebutkan: “Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pasal 

(2)  mempertegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran, (Azheri,2011:8). 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki beberapa peran 

penting untuk mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahtraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia. 

Salah satu peran tersebut  adalah Corporate Social Responsibility (CSR), 

masalah tanggung jawab sosilal perusahaan terus menjadi isu penting baik 

dari kalangan profesional, ekonomi, pemerintah, maupun aktivitas-aktivitas 

lainnya. 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan berkelanjutan perusahaan 

dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost entre) melainkan sebagai 

sarana meraih keuntungan (profit entre). Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Disisi 

lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorentasi pada 

usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki 

komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya 
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membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar 

menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, 

melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial (Puspita:2007). 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah Komitmen 

perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2008:1). Salah satu 

program kerja perusahaan yang dapat mensejahterakan kehidupan sosial 

masyarakat adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Prince of 

Wales, ada lima pilar aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Building human capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara 

eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. 

2) Strengthening economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi 

kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan 

harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

3) Assesing social chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. 

4) Encouraging good govermance adalah perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya, harus mengacu pada good corporate govermance (GCG) 
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5) Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Kelima pilar aktivitas tersebut, menunjukan bahwa CSR yang 

meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program yang dijalankan 

tidak bersifat jangka pendek (short term) dan sekedar membagi-bagi 

kedermawananan, tetapi bersifat berkelanjutan (sustainable). Monitoring 

serta evaluasi program sangat dibutuhkan agar kegiatan berlangsung tepat 

sasaran, bahkan laporan (reporting) sebagai cerminan output dijadikan 

sebagai umpan balik (fleedback). Hal ini  menjadi ciri khas Corporate Social 

Responsibility (CSR) meskipun bersifat sukarela. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

masyarakat sekitar PT. NNT mengenai efektifitas Corporate Socoal 

Responsibility (CSR)  dalam bidang pendidikan pada PT. NNT yaitu Program 

Corporate Socoal Responsibility (CSR) PT. Newmont Nusa Tenggara juga 

diharapkan mendukung dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, 

yang selama ini di wilayah lingkar tambang persoalan mutu/kualitas 

pendidikan masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya.  

Peningkatan mutu pendidikan tersebut tentu harus didukung dengan 

peningkatan kapasitas guru, misalnya penyelenggaran pendidikan/ pelatihan-

pelatihan bagi para guru, dukungan terhadap fasilitas sekolah seperti 

perpustakaan, internet dan komputer, penyediaan fasilitas minat dan bakat 

siswa, dan beberapa faktor pendukung lainnya. Selain itu, hal yang paling 
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utama adalah pemberian dukungan khusus untuk pendidikan kelompok warga 

miskin yang berada di wilayah lingkar tambang. 

Dalam hal ini, di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat salah satu 

perusahaan yang ternama yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara yang bergerak 

dalam bidang tambang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di 

sekitar. Dari penciptaan lapangan pekerjaan, mereka bisa berbangga telah 

menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 

Lebih jauh lagi, mereka menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat 

dengan cara  memberikan bantuan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial. 

Melihat keadaan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat masih 

sangat memperihatinkan, baik dari segi bangunan dan fasilitasnya, banyak 

sekali sekolah-sekolah yang kelihatan tidak terurus karena kondisi 

bangunanya sudah mau roboh, jalan menuju sekolah-sekolah juga sangat 

membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Selain keadaan sekolah 

juga banyak putra-putri daerah yang putus sekolah akibat kurang mampunya 

dari segi finansial, mereka hanya mampu menyelesaikan  sekolahnya hanya 

sampai kejenjang pendidikan ditingkat SLTP dan SMA. Keadaan seperti 

inilah yang menjadi salah satu tanggungjawab sosial prusahaan PT. Newmont 

Nusa Tenggara dalam bidang pendidikan. 

Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang 

pendidikan yang dilakukan oleh PT. Newmont yaitu pembangunan 

infrastruktur pendidikan di sekitar tambang, Newmont juga sudah 
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memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di Sumbawa Barat. 

Banyak di antaranya yang mendapat beasiswa sampai tuntas perguruan tinggi. 

Komitmen ini terus dijaga oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Untuk 

periode 2013/2014 direncanakan akan ada sekitar 558 penerima beasiswa 

yang terbagi dalam beberapa kategori (http://www.ptnnt.co.id). 

Hal ini menunjukkan bahwa upaya Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Newmont ini akan terus berupaya mewujudkan tanggung jawab 

sosial (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat secara 

berkelanjutan untuk membangun masyarakat di sekitar tambang melalui 

khususnya dunia pendidikan. Akan tetapi upaya meningkatkan kesejahteraan 

belum terealisasikan dengan baik, karena pendidikan khusunya masyarakat 

Kabupaten Sumbawa Barat belum merata. PT Newmont lebih mengutamakan 

masyrakat yang berada di lingkungan sekitar. Hal ini membuat peneliti ingin 

meneliti kefektivitasan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang 

pendidikan sehingga mengangkat sebuah judul yaitu “EFEKTIVITAS 

CORPORATE SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR) DALAM BIDANG 

PENDIDIKAN(Studikasus Pada PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten 

Sumbawa Barat).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

http://www.ptnnt.co.id/
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1. Bagaimana efektivitas program-program corporate social  

responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan pada PT Newmont Nusa 

Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat? 

2. Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat yang di hadapi PT 

Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam pelaksanaan corporate social  

responsibility (CSR)  bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat?  

 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini batasan masalah oleh peneliti adalah sesuai dengan 

judul yang diangkat oleh penulis, yaitu Efektivitas Corporate Social 

Responsibility (CSR) Dalam Bidang Pendidikan pada PT. Newmont Nusa 

Tenggara (NNT) . Maka fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas penerimaan program corporate social  responsibility (CSR) 

dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam bidang pendidikan 

yang diberikan kepada  anak-anak SMA 1 Sekongkang dan SMK 

Maluk. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi PT. Newmont Nusa 

Tenggara (NNT) dalam pelaksanaan corporate social  

Maluk.responsibility (CSR)  bidang pendidikan di SMA Sekongkang 

dan SMK Maluk. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 
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1. Menganalisis dan mendiskrifsikan  efektivitas program-program 

corporate social  responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan pada 

PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Menganalisis dan mendiskrifsikan factor pendukung dan penghambat 

kendala atau hambatan PT Newmont dalam pelaksanaan corporate 

social  responsibility (CSR) bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak,  Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan teori 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dan mengkaji permasalahan tanggung jawab perusahaan 

terhadap kesejahtraan berkaitan dengan efektivitas  program Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajeman 

perusahan tentang terlaksananya efektivitas program corporateSocial 

Responsibility (CSR) yang baikserta pengaruhnya Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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b) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan tersadarkan masyarakat 

akan hak yang harus diperolehnya. 

c) Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 


