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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan di indonesia yang sudah memulai 

menerapkan tanggung jawab sosial tetapi banyak perusahaan yang hanya 

mementingkan profitabilitas saja namun belum ada keseimbangan antara 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian maka timbul ketidak 

harmonisan antara masyarakat dan perusahaan. Dengan semakin 

kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, maka konsep dari CSR pun meluas, 

salah satunya ialah komitmen dan niat baik oleh karyawan dengan 

perusahaan, lingkungan secara luas, keluarga mereka, dan masyarakat. 

Umumnya perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah 

menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi munculnya dampak 

buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus 

direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep 

dan praktik CSR sudah menunjukan gejala baru sebagai keharusan yang 

realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai 

pemborosan. Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, 

ini terkait dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan sosial 

kemanusiaan. 
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Sebuah Tanggung jawab social (CSR) merupakan inti dari etika bisnis, 

dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomis dan legal kepada pemegang saham (Shareholder), tetapi 

perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang 

berkepentingan (Stakeholder) Azheri (2012). 

Berdasarkan penelitian Prabawati dan Roekhudin (2014) menunjukkan 

bahwa Holcim memiliki tingkat kinerja tanggung jawab sosial yang baik 

dengan peningkatan kinerja pelaporan tanggung jawab sosial yang meningkat 

antar periode penelitian. Seiring dengan hal tersebut, indikator yang tidak 

dilaporkan maupun dilaporkan dengan tidak lengkap mengalami penurunan. 

Tingkat kepatuhan dalam pelaporan tanggung jawab sosial yang baik sudah 

diterapkan Holcim. Dengan demikian memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi 

terhadap berbagai aturan yang tertuang dalam GRI G4. Keadaan ini memberi 

manfaat yang signifikan bagi stakeholder yang mencakup ketersediaan 

lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur bagi masyarakat maupun 

lingkup pemerintahan (sosial), terjaganya kondisi lingkungan dan 

keanekaragaman hayati terkait dengan kemampuan perusahaan untuk 

menghilangkan unsur polutan dari limbah (lingkungan), serta terjaganya 

operasional perusahaan dalam jangka panjang yang berdampak pada 

maksimalisasi profit bagi investor dan pihak distributor/ anak perusahaan 

(ekonomi). 

Penting dilakukan CSR ( Fajar, 2010 ),  yaitu : 1) Adanya kewajiban 

hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan. 2) peraturan 
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pemerintah yang menjadi kunci pelaksanaan Undang-Undang ini haruslah 

mencerminkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Sila ke empat yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” yang memiliki arti bahwa setiap orang indonesia mendapatkan 

perlakuan yang adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, ekonomi, 

sosial, dan kebudayaan. Makna dari keadilan sosial ini mencangkup pula 

pengertian adil dan makmur. 3) untuk menemukan bagaimana sebaiknya 

peraturan pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh 

undang-undang tersebut. 

Nilai perusahaan dinilai baik apabila kinerja perusahaan juga baik. 

Kinerja yang dilakukan perusahaan dapat berupa kinerja ekonomi, lingkungan 

dan sosial didalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesenjangan 

sosial di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan apabila dilakukan secara berkelanjutan (sustainable). Menurut 

Agustin dan Frisko (2013) ditahun yang akan datang seharusnya perusahaan 

dapat memperbaiki kualitas program CSR. Dengan rekomendasi tersebut 

diharapkan agar program CSR yang ada dapat terlaksana dengan baik, sesuai 

dengan prinsip tata kelolah perusahaan yang baik, bermanfaat bagi semua 

pihak baik internal maupun eksternal badan usaha tanpa terkecuali dan sesuai 

dengan kebutuhan stakeholders. 

Dengan adanya peraturan UU No. 40 Tahun 2007, teori dan penelitian 

terdahulu maka hal tersebut menjadi penting bagi sebuah perusahaan untuk 

mengungkapkan CSR dan bagaimana menjadikan implementasi 
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pengungkapan CSR dapat memberikan citra baik bagi perusahaan serta bisa 

meningkatkan kinerja keuangan pula. Perusahaan PT. Steel Pipe Industry of 

Indonesia (SPINDO) merupakan suatu perusahaan dalam negeri yang 

berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja/tabung dan 

berbagai produk terkait lainnya, serta selalu inovatif dalam rangka memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan spesifik para konsumennya. Didirikan pada tahun 1971 

dengan kantor pusat di jalan Kalibutuh 189-191, Surabaya. Serta kantor 

perwakilan di Jalan Pangeran Jayakarta 55, Jakarta. 

Salah satu perusahaan yang pernah memiliki hubungan tidak baik antara 

masyarakat yaitu PT SPINDO. Pada tahun 2013 PT SPINDO pernah ada 

kejadian demo masyarakat menuntut bekerja di industri tersebut, karena 

masyarakat menganggap industri tersebut sudah memasuki wilayah mereka 

dan masyarakat memiliki hak untuk bekerja disana. Dan pada akhirnya 

perusahaan menyetujui masyarakat sekitar untuk dipekerjakan di PT SPINDO 

tersebut. Dengan itu maka tanggung jawab sosial merupakan suatu hal yang 

penting oleh perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan 

datang.(sumber: Kepala satpam PT.SPINDO & Vidio anti huru hara ) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimanakah pengungkapan Corporate Social Responsibility pada PT 

Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. ? 
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b) Apakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Steel 

Pipe Industry Of Indonesia Tbk dapat terlaksana sesuai dengan 

ketentuan GRI yang berlaku ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a) Menganalisis pengungkapan Corporate Social Responsibility pada PT 

Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. 

b) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility pada PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk, dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan GRI yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

 Ada dua sisi manfaat yang dapat dikemukakan dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Corporate Social 

Responsibility di PT Steel Pipe Industry Of Indonesia terutama dalam 

kesesuaian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan GRI-G4 yang berlaku. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan 

Dalam membuat kebijakan perusahaan untuk meningkatkan 

kepedulian lingkungan sosial bisa dilakukan dengan cara memberikan 

sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial 

perusahaan yang diungkapkan didalam laporan yang disebut 
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sustainability reporting dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan. 

b. Bagi investor 

Akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-

aspek yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

c. Bagi masyarakat 

Akan memberikan informasi untuk mengontrol dari perilaku 

perilaku PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk dan 

semakin meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang harus diperoleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


