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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesadaran atas pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dilandasi 

pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi 

dan legal kepada pemegang saham, tetapi juga kewajiban terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat disekitar perusahaan 

berdiri.Tanggungjawab sosial biasanya identik dengan istilah Social 

Responsibility (SR). Tujuan dari SR ini untuk meminimalisir kerusakan yang 

dilakukan perusahaan tersebut terhadap lingkungan. Tidak terbatas 

perusahaan, tetapi juga pemerintah sekalipun memiliki tanggung jawab 

sosial. Implementasi Tanggung Jawab akan berdampak pada citra perusahaan 

dimata masyarakat. Dari implementasi juga perusahaan melaporkan dalam 

laporan keuangan sebagai bentuk atau bukti bahwa perusahaan tersebut sudah 

melakukan sesuai peraturan yang berlaku. 

Satu dari banyaknya perusahaan yang ada di Madura menimbulkan 

dampak lingkungan adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Santos 

Blok Sampang, perusahaan ini merupakan perusahaan Hulu minyak di 

Madura, dimana kegiatan utamanya adalah ekspoitasi minyak di perairan 

selat Madura. Tanggung jawab SosialKKKS Santos Blok Sampang di 

implimentasikan ke setiap Kabupaten yang ada di Madura diantaranya 

Sampang dan Sumenep.Masyarakat luas khususnya warga yang tinggal di 
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dekat dengan tempat Eksploitasi secara langsung atau tidak langsung 

mengalami dampak aktivitas Eksploitasi yang dilaksanakan.Banyak sekali 

pembangunan yang dibantu oleh KKKS Santos Blok Sampang melalui 

program Tanggung jawabnya mulai dari beasiswa, pembangunan jalan, 

pembangunan sekolah dan lain sebagainya. 

Pada bulan Mei tahun 2014 lalu ada berita yang mengatakan bahwa 

DPRD Sumenep menolak dana CSR dari KKKS Santos untuk pembanguan 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Gili Raja Kecamatan 

Giligenting sebesar Rp. 450 juta (“Dana CSR Santos Ditolak Dewan,” n.d.), 

selain itu pada bulan Desember 2014, Anggota DPR RI Slamet Junaidi 

mengungkapkan kecurigaan tentang dana CSR yang dikeluarkan oleh Santos, 

menurut beliau dana CSR tak sebanding dengan hasil eksplorasi migas di 

Blok Oyong yang terdapat diperairan Sampang (“DPR RI Soroti CSR 

Santos,” n.d.), Pada Oktober 2015 ada berita yang mengatakan perusahaan 

Santos Ltd Sampang mengalokasikan anggaran Rp. 1,5 Milliar untuk wilayah 

terdampak kegiatan operasi migas di Sampang. Dana ini untuk kegiatan 

Program Kemasyarakatan Pendukung Operasi (PKPO) diwilayah Kota 

Bahari dengan harapan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terdampak (“SKK Migas-Santos Gelontor Rp 1,5 

Miliar untuk PKPO,” n.d.). 

Beberapa penelitian terkait tanggung Jawab Sosial atau CSR telah 

dilakukan. Diantaranya oleh Anggraeni (2013) dengan objek yang sama yaitu 

perusahaan Santos (offshore) Ptd Ltd Sampang, hasil dari penelitian ini nilai 



3 
 

 
 

kesesuaian kinerja CSR Santos (Madura offshore)Ptd Ltd komponen ekologi 

sebesar 2,63. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria penilaian tertinggi pada 

kisaran 1-3 atau perusahaan telah menjalankan CSR sesuai dengan standar 

dan hampir memenuhi semua persyaratan dalam pelaksanaan CSR 

berdasarkan Oil And Gas Industry Sustainability Reporting (IPIECA), 

sementara Estafianto (2014) memperoleh hasil yang sedikit berbeda dimana 

di penelitian ini faktor penghambat adalah potensi lokal yang meliputi 

pengetahuan warga tentang program CSR yang sudah dilaksanakan. 

Dari berbagai hal tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana analisis 

program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh SKK Migas KKKS 

Santos diblok Sampangmulai dari penyusunan sampai dengan pelaporan dan 

kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyusunan Program Tanggung jawab sosial SKK 

MIGAS KKKS Santos di Blok Sampang? 

2. Bagaimana pelaporan Program Tanggung jawab sosial SKK MIGAS 

KKKS Santos di Blok Sampang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bagaimana penyusunan Program Tanggung jawab sosial 

SKK MIGAS KKKS Santos di blok Sampang 

2. Menganalisispelaporan Program Tanggung jawab sosial SKK 

MIGAS KKKS Santos di Blok Sampang. 
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D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini menganilisis bagaimana penyusunan dan pelaporan 

program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh KKKS Santos di blok 

Sampang dan membandingkan point-point ketepatan sesuai Buku panduan 

yang dikeluarkan oleh SKK Migas selaku institute yang berwenang 

mengatur dan mengontrol aktivitas usaha Migas di Indonesia dengan 

tujuan utama ISO 26000. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk perusahaan 

Dari penelitian ini perusahaan bisa menilai bagaimana kebijakan 

sebelumnya benar efektif dalam penetuan Dana CSR, implementasi 

tepat sasaran apa belum dan apakah pelaporan yang salama ini 

dilaporkan sudah sesuai apa belum. 

2. Untuk Masyarakat 

Dari penelitian ini masyarakat mengetahui bagaimana penyusunan 

Alokasidana CSR, bagaimana implementasinya dan dilaporkan 

dimana Dana implementasi tersebut. 

 


