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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan di era globalisasi dan persaingan bebas saat ini, 

perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berawawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pada akhirnya untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Bahwa salah satu pilar pembangunan 

perekonomian di Indonesia yang dapat diharapkan untuk membantu 

terwujudnya kesejahteraan rakyat tersebut adalah perusahaan. 

Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam memajukan suatu 

masyarakat, daerah dan negara. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini dengan adanya suatu perusahaan di suatu daerah, maka 

akan dapat menyerap tenaga kerja. Dalam menjalankan usahanya suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja tetapi 

mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang 

merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana 

yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam 

pemenuhan etika dalam berbinis memang tidak hanya profit yang menjadi 

tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus 

menjadi tujuan utama bagi perusahaan. Dikarenakan hal itu merupakan salah 

satu perwujudan dari Good Corporate oleh perusahaan terhadap Stakeholder. 

Kemudian jika merujuk dalam dokumen Global Compact PBB tahun 

1999, dalam poin kedelapan  dinyatakan mengambil inisiatif mempromosikan 

tanggungjawab lingkungan yang lebih besar. Kemudian agar perusahaan 

memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memajukan,  menghormati dan 

melindungi HAM sebagaimana diakui dalam hukum internasional maupun 

hukum nasional termasuk hak dan kepentingan dari indigenous people dan 
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kelompok rentan lain telah diserukan oleh PBB melalui Resolusi Majelis 

Umum : Ny.E/CN.4/Sub.2/2003/12/ Rev.2 tahun 2003. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu 

melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) . Dimana CSR pada 

1990-an, menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari 

masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para 

pelaku bisnis. Tidak mengherankan jika laporan tahunan beberapa perusahaan 

multinasional yang telah melakukan praktek CSR keberhasilan meraih 

keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan 

dalam mengembangkan eksistensi perusahaan.1 Perbincangan mengenai CSR 

ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Istilah CSR mulai berkembang 

pada era 1970-an. Pada era tersebut dicetuskan agar pemerintah melakukan 

intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup 

CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan kepada pemegang 

saham (shareholder), tetapi juga kepada stakeholder yaitu pekerja, konsumen, 

pemasok. masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih, dan konstituen lain 

di mana perusahaan itu berada.2 

Diberlakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) adalah dalam 

rangka memperkuat perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan 

membangun kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan 

yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan 

mayarakat sekitarnya, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan untuk 

dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang 

terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena 

pengembangan corporate social responsibility kedepan mengacu pada konsep 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) 3. Sebenarnya 

                                                        
1 Bambang Sulistiyo, “Wangi Sebelum Ada Peraturan”, Gatra, No. 44, Tahun XII, 20 
   September 2006, hlm 81. 
2 Douglas M. Branson, “Corporate Governance “Reform” and the New Corporate Social  
   Responsibility”, 62 University of Pittsburgh Law Review 605, (2001), hlm 606. Lihat juga  
   Douglas, “Corporate Social Responsibility Redux”, 76 Tulane Law Review  June 2002, hlm   
   1207.  

  3 Abdul Rasyid Idris, Corporate Social Responsibility sebagai Sebuah Gagasan, Harian  
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terdapat beberapa hal yang memotivasi perusahaan melakukan CSR. 

Penjelasan berikut menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, 

yaitu :4 

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal 

berdasarkan motivasi keagamaan. 

2. Tahap kedua adalah corporate philantrophy, yakni dorongan kemanusiaan 

yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong 

sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. 

3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi 

mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial 

Sehubungan dengan maraknya isu masalah corporate social responsibility. 

Melihat pengaturan terkait CSR dibeberapa Negara seperti Amerika (dengan 

Negara Pasalnya yaitu Kanada), Inggris, Australia dan Cina. Dimana setiap 

Negara mempunyai sejarah pengaturan CSR yang berbeda-beda. Dan sampai 

sekarang di negara-negara tersebut belum dibuat peraturan yang mewajibkan 

adanya pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang berada di 

negaranya masing-masing. Memang salah satu perkembangan topik CSR 

adalah perdebatan mengenai perlu tidaknya CSR di regulasi. Saat ini beragam 

bentuk ‘regulasi’ CSR secara luas masih bersifat sukarela (voluntary). Di 

Eropa, yang sering dijadikan tempat acuan bagi perkembangan CSR, praktek 

CSR secara umum masih bersifat sukarela, juga di Amerika. Namun 

perkembangan inisiatif praktek CSR di masing-masing negara berbeda. 

Menilik situasi baik di Eropa dan Amerika yang merupakan negara maju, 

tanpa adanya regulasi CSR pun, praktek CSR sudah mendarah daging bagi 

sebagian besar perusahaan disana. Banyak literatur membuktikan bahwa 

kesadaran masyarakat yang merupakan dari suatu society telah menjadikan 

                                                                                                                                                        
    Fajar, Sabtu 26 April 2008, hlm 4  

  4 Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. (2004). Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek   
Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia (dalam Jurnal Desain Komunikasi  
dan Visual, Fakultas Seni dan Design, yang berjudul Perkembangan CSR di Indonesia oleh 
Bing Bedjo Tanudjaja) 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

CSR suatu corporate action sebagai perwujudan dari corporate mission. 

Namun demikian, keberadaan regulasi nampaknya masih terus dijajaki. 

Terbukti secara individual di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, 

Swedia dan United Kingdom telah secara proaktif mempersiapkan pembuatan 

standar tersendiri. Bahkan Prancis menjadi negara pertama di dunia yang 

mewajibkan semua perusahaanan publiknya mengeluarkan CSR report sejak 

bulan Mei 2001.  

Maka dari itu regulasi di Asia Pasific sama seperti di Eropa dan Amerika, 

keberadaan regulasi CSR di Asia Pasific berkembang berlainan di tiap negara. 

Bahkan tahapan regulasi pun berbeda untuk masing-masing negara. Sebuah 

laporan dari CPA (Certified Public Accounting), bulan September 2005, 

Australia mengungkapkan beberapa hal yang menarik tentang perkembangan 

CSR reporting yang dimasukkan dalam bentuk sustainability reporting. 

Laporan ini berdasarkan survei pada 12 negara: Australia, China, Hong Kong, 

India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Philipina, Singapura, 

Korea, dan Thailand5.  

Dari ke-12 negara yang disurvei, terbukti Australia, Malaysia dan 

Korea sudah dalam tahap tertinggi untuk segera menetapkan sebuah regulasi. 

Mereka kini dalam proses ‘introduction to mandatory requirements’. 

Sedangkan Indonesia dan Thailand adalah 2 negara yang belum terbukti 

mempunyai ‘arah’ yang jelas untuk praktek CSR, bahkan dalam tahap 

guidelines sekalipun. Setidaknya, ini yang dihasilkan oleh penelitian diatas. 

Untuk pengaturan CSR di Cina sama halnya dengan Negara-negara barat lain 

bahwa masih bersifat sukarela. Bahkan di Negara yang menggunakan sistem 

ekonomi sosialis tersebut menadopsi dan mengikuti kursus-kursus CSR di 

negara-negara Eropa (dengan sistem ekonomi kapitalis). Dari sini tampak 

bahwa ‘ketertinggalanan’ Indonesia dan Thailand atas praktek CSR perlu 

dicermati. Pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia, 

merupakan suatu keharusan bagi suatu corporate mengingat perkembangan 

dan laju perekonomian bangsa Indonesia semakin pesat hal ini dapat dilihat 
                                                        
5 www.csrreview-online.com, Regulasi Dalam CSR, Perlukah?, 10 Mei 2009, Halm. 1. 
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dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang 

modalnya dari Negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak 

swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan Negara 

manapun, perusahaan patungan antara pihak asing dengan Negara dalam 

bentuk perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Memang dalam 

melaksanakan CSR tersebut banyak perusahaan yang masih pikir-pikir karena 

mereka takut akan merugikan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. 

Sebetulnya selama beroperasi di Indonesia berbagai jenis perusahaan 

tersebut telah membantu dalam menunjang roda perekonomian di negara kita 

dalam bentuk keuntungan yang diberikan kepada negara maupun dalam 

bentuk pajak–pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam 

menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan 

berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen 

yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dua komponen itu kita kenal dengan 

shareholder dan stakeholder. Shareholder adalah komponen yang terkait 

dengan internal perusahaan, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang 

saham sedangkan yang dimaksud dengan, Stakeholder adalah semua pihak 

diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan.6 

Peranan dari komponen stakeholder sangat menentukan kelangsungan 

hidup perusahaan. Keberadaan sebuah perusahaan disebuah lingkungan 

masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Ada banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di dalam 

masyarakat yang harus tetap dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di 

lingkungan mereka. Dampak dari pendirian perusahaan yang dilakukan oleh 

pemilik modal yang tergabung dalam sebuah corporate adalah munculnya 

kesenjangan antara pihak perusahaan atau corporate dengan masyarakat 

setempat hal ini dapat mempengaruhi kestabilan Negara, disisi lain pemerintah 

                                                        
6 Charolinda, Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan  
   Corporate Social Responsibility, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1 Januari –  
   Maret 2006, Badan Penerbit FHUI, hlm 87  
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terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan 

masyarakat yang merasa hak–hak atas daerahnya dilanggar. 

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan 

lingkungan  perusahaan dapat dijumpai dalam Undang Undang Nomor 40 

tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat 

dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: ”Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“.  Ketentuan tersebut di 

atas merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kewajaran dan 

kepantasan. Terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban ini akan 

dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Persoalan yang 

sampai hari ini belum ada kejelasan adalah mengenai kisaran alokasi CSR, 

ketentuan hukum yang manakah yang akan dijadikan rujukan bila terjadi 

pelanggaran belum diketahui secara pasti. Demikian halnya belum ada 

kejelasan mengenai lembaga yang mengawasi dan memberikan sanksi atas 

pelanggaran perusahaan  baik nasional maupun trans nasional.  

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam 

masyarakat kini mulai ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan 

kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika seperti masalah perusakan 

lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan dan cacat produksi yang 

mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen selalu 

menjadi topik utama diberbagai media. Ada berbagai macam bentuk CSR 

yaitu Community Development, Community Relation, dan Program 

Kemitraan.7 Dengan bentuk CSR yang coba ditawarkan dari PT Pertamina 

(Persero) merupakan salah satu bentuk kepekaan perusahaan dalam 

pembangunan social  dan pembangunan kapasitas masyarakat  sehingga akan 

menggali potensi masyarakat local menjadi modal social perusahaan untuk 

berkembang.  

                                                        
7 Program CSR tahun 2001-2007 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap 
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Adanya CSR yang mampu dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan 

sustainable development akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan 

kepemilikan oleh masyarakat pada lingkungan dimana perusahaan tersebut 

berada mengurangi gesekan antara perusahaan dengan masyarakat, dimana 

jika kita melihat kultur budaya yang ada di Indonesia pada masyarakat 

biasanya akan menjadi sungkan jika telah menerima kebaikan dan merasa 

dipenuhi sebagai dari hajat hidupnya. Dengan adanya hal tersebut maka 

beberapa kasus yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sekitar 

dapat diminimalisasi sesedikit mungkin. Dan tidak perlu lagi kita mendengar 

adanya kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan misalnya pelanggaran  hak untuk hidup (peristiwa Bulukumba 

pada Juli 2004, dimana petani dan masyarakat adat ditangkap, ditahan dan 

ditembak mati ketika mereka memperjuangkan hak asasi mereka atas tanah 

yang telah dirampas), hak atas ekosob (kasus semburan lumpur Lapindo di 

Sidoarjo dan sekitarnya yang telah menyebabkan matinya sektor ekonomi dan 

berdampak lintas sektoral bagi masyarakat), hak atas lingkungan dan 

kesehatan (kasus pencemaran Teluk Buyat akibat limbah tambang dari PT. 

NMR Minahasa), dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang terjadi 

diberbagai wilayah di Indonesia. 

Praktek pelanggaran terhadap HAM terkait dengan kehadiran 

perusahaan-perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional ini 

menunjukkan kurangnya perhatian akan tanggung jawab perusahaan kepada 

masyarakat (CSR). Padahal secara normatif berbagai  konvensi mengenai 

HAM telah memuat ketentuan mengenai kewajiban perusahaan-perusahaan 

baik transnasional maupun kegiatan bisnis lainnya terhadap penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan HAM. Cakupan dari ketiga hal tersebut meliputi 

hak atas keamanan, hak-hak buruh, kewajiban-kewajiban yang berkenaan 

dengan perlindungan konsumen dan kewajiban-kewajiban yang berkenaan 

dengan lingkungan hidup. 

Peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup mulai dari 

permasalahan sosial semakin tegas serta standar dari hukum seringkali 
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melampaui batas kewenangan negara pembuat aturan. Dengan adanya 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan wahana yang dapat 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga 

CSR tidak akan disalahgunakan sebagai marketing gimmick untuk melakukan 

corporate greenwash atau pengelabuan citra perusahaan belaka. 

Pengaturan CSR sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 74 UU No. 40/2007 

disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan 

tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap 

managemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara 

profesional. Selain itu, dalam UU tersebut perusahaan harus memiliki 

komitmen tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan 

Corporate Social Responsibility(CSR). Selama ini aturan CSR ini belum 

termuat dalam UU sebelumnya, yakni UU No.1 Tahun 1995 tentang PT. 

Dalam UU PT yang baru ini, perusahaan tidak lagi hanya sekedar berbicara 

profit, tapi juga kondisi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar 

perusahaan. Sehingga UU No. 1 Tahun 1995 tidak lagi memenuhi kebutuhan 

hukum masyarakat seiring dengan perubahan ekonomi, politik dan kemajuan 

teknologi, komunikasi dan era globalisasi. 

Sementara dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang PT ini sangat 

mendukung terselenggaranya good corporate government dikalangan dunia 

usaha. Beberapa hal penting yang menjadi perubahan, yakni soal tanggung 

jawab direksi dan komisaris, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walau 

belum keluar Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU No. 40 Tahun 2007 ini, 

namun perusahaan diminta untuk menyiapkan diri untuk menyesuaikan 

dengan UU ini.  
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Dibandingkan dengan luar negeri, di Eropa kompetisi perusahaan di 

negara tersebut jauh lebih baik dan mereka juga memperhatikan CSR. Di 

Indonesia hampir 12 perusahaan juga memiliki Sustainability Reporting. 

Apabila nanti Peraturan Pemerintah sudah keluar maka akan dibahas soal 

tanggung jawab sosial dan lingkungan ini yang merupakan penjabaran Pasal 

74 UU PT No. 40 tahun 2007. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis 

makalah yang berjudul ”STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN 

TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  DI BEBERAPA 

NEGARA DALAM UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE ” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di 

Beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance 

(Studi Hukum Indonesia, Australia dan Cina) ? 

2. Apakah yang Menjadi Hambatan Dalam Pengaturan Corporate Social 

Responsibility di Indonesia dalam Upaya Perwujudan Good Corporate 

Governance ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dari 

sudut tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum tentang pengaturan corporate 

social responsibility di berbagai negara terhadap upaya perwujudan good 

corporate governance khususnya Indonesia, Australia dan Cina. 

2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengaturan 

Corporate Social Responsibility di Indonesia Dalam Upaya Perwujudan 

Good Corporate Governance. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek 

ilmu hukum pada umumnya dimana didalamnya terdapat perbandingan 

hukum, teori hukum, model dan sebagainya, pada khususnya dalam 

hukum bisnis tentang Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh 

Perusahaan Sebagai Upaya Perwujudan Good Corporate Governance. 

2. Menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan yang berhubungan 

dengan penelitian di bidang hukum dan merupakan aspek pemahaman 

peranan corporate social responsibility dan program-program dari 

perusahaan yang sustainable development, serta memenuhi prinsip Good 

Corporate Responsibility. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan dan Etika Bisnis 

1. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan 

a. Pengertian Perusahaan 

Rumusan tentang perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-

undang (Memorie van Toelichting, MvT) dan pendapat para ahli hukum 

yang diantaranya sebagai berikut8: 

1) Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan 

perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara 

tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu 

mencari laba. 

2) Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan 

yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar mendapatkan 

penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, 

mengadakan perjanjian perdagangan. 

3) Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni 

mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan. 

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa: 

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja 

serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi 

perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok yaitu9: 

1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang 

                                                        
8 Sentosa Sembiring, Hukum  Dagang, 2004: 5-6 
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 2002: 9 
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didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara 

Indonesia. 

2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian 

(perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) 

dijalankanoleh badan usaha secara terus menerus untuk 

memperoleh keuntungan  

Dalam hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa: 

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan 

secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keiantungan 

dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan 

maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia". 

b. Unsur-Unsur Perusahaan 

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-

unsur perusahaan yaitu10:  

1) Badan usaha 

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu 

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang 

(PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan 

Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui 

melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, 

kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri 

dan disahkan oleh pejabat koperasi. 

2) Kegiatan dalam bidang perekonomian 

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, 

perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut11: 
                                                        
10 Abdulkadir Muhammad, ibid,2002: 10-12 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



14 
 

a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan 

pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, 

barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, 

kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta 

percetakan dan penerbitan. 

b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor 

impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan 

sewa menyewa. 

c) Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, 

perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan 

kecantikan. 

3) Terus menerus 

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara 

terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak 

insidental, dan bukan pekerjaan sambilan. 

4) Bersifat tetap 

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau 

berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang 

lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian 

perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 

(sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun. 

5) Terang-terangan 

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui 

oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan 

dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 

Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian 

perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat 

izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. 

 

 
                                                                                                                                                        
11 Abdulkadir Muhammad, ibid , 2002: 47 
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6) Keuntungan dan atau laba 

Isitilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang 

menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang 

diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan 

tentu menggiinakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan 

keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari 

perusahaan adalah memperoleh keuntungan. 

7) Pembukuan 

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap 

perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5  

ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan 

laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap 

tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. 

Apabila dilihat berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan 

diklasifikasikan menjadi pemsahaan perorangan dan perusahaan 

persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 

1 (satu) orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan 

didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang 

bekerja sama dalam satu persekutuan (maatscaap, partnership). 

Perusahaan juga dapat dilihat dari kriteria bentuk hukumnya, 

yakni terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan 

bukan berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum ada 

yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, 

ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum 

(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa 

persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat 

berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan 
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hanya dimiliki oleh swasta. Berdasar klasifikasi tersebut, dapat 

ditentukan ada 3 (tiga) jenis bentuk hukum perusahaan, yakni12: 

1) Perusahaan perseorangan 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yag 

didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan 

perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang 

usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan 

perusahaan dagang. 

2) Perusahaan bukan badan hukum 

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta 

yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja 

sama. Perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan 

persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang 

perekonomian. Perusahaan ini dapat berbentuk firma dan 

persekutuan komanditer (CV). 

3) Perusahaan badan hukum 

Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang 

didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja sama 

dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. 

Perusahaan badan hukum merupakan persekutuan yang dapat 

menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan 

badan hukum mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 

koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan 

Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki 

oleh Negara. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mendefinisikan 

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan 

                                                        
12 Abdulkadir Muhammad, ibid, Halm : 47-48 
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modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksananya. 

Berdasarkan batasan yang diberikan Pasal 1 butir 1 UUPT tersebut 

di atas, ada lima pokok yang dapat dikernukakan di sini bahwa Perseroan 

terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal. 

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi 

syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang antara lain 

memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan 

pendiri atau pengurusnya. Dalam hal ini, ilmu hukum mengenal dua 

macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), 

dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing 

subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Meskipun, dalam hal-hal tertentu terhadap 

keduanya dapat diterapkan suatu aliran yang berlaku umum. 

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan 

subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, 

yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan 

kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Dalam hal ini, 

orang itu menjadi subjek hukum sejak dia ada, yaitu dimulai semenjak 

dia dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir pada saat dia 

meninggal, bahkan menurut hukum perdata dinyatakan bahwa semenjak 

si bayi masih dalam kandungan ibunya pun sudah bisa mengemban hak 

sebagai subjek hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa anak yang 

berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah 

dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendakinya. 

Sebaliknya, pada badan hukum, keberadaan status badan 

hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari 

pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan 
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harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari 

hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang 

saham, maupun para pengurusnya. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (4) 

UUPT menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan 

hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum perseroan. 

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak 

satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. 

Akan tetapi, di dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 

butir 1 bahwa perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan 

tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan 

kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau 

pengurusnya. 

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-

unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-

Unsur tersebut adalah:  

a) Organisasi yang teratur 

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai 

organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 butir (2) 

UUPT). Dalam hal ini, ketentuan organisasi dapat diketahui 

melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga 

perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

b) Harta kekayaan sendiri 

Menurut Pasal 31 ay at (1) UUPT, harta kekayaan sendiri ini 

berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang 

terdiri atas utang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain. 

c) Melakukan hubungan hukum sendiri 

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan 

hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang 
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disebut direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan 

kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan dewan 

komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam 

menjalankan tugasnya tersebut. 

d) Mempunyai tujuan tersendiri 

Tujuan tersebut ditentukan di dalam anggaran dasar 

perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan 

utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/ laba (profit 

oriented).  

2) Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa yang 

dimaksud dengan "Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih". Dalam hal ini, setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, 

artinya harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang bersepakat 

mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun 

dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian 

yang dimuat di muka notaris. 

Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang 

menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan 

akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, 

perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk 

sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata, di samping ketentuan khusus yang diatur dalam 

UUPT. 

Menurut Pasai 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya sah jika 

memenuhi empat syarat yakni: 

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b) Kecakapan membuat suatu perikatan; 
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c) Suatu hal tertentu; 

d) Sebab yang halal. 

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus berlaku selama 

perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan rumusan 

Pasal 7 ayat (5) UUPT yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam 

perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan Pasal 27 huruf b 

UUPT, yang secara tegas menolak permohonan perubahan-pembahan 

anggaran dasar peseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. 

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para 

pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut 

dengan "Akta Pendirian". Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur 

berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam 

mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian, selanjutnya 

disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan 

kembali dalam Pasal 8 ayat (1), (2) UUPT. 

3) Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu 

Menjalankan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. 

Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang 

perekonomian (industri, dagang, jasa, pembiayaan) yang bertujuan 

memperoleh keuntungan/ laba. 

4) Perseroan harus memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham 

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-

kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, 

perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri. 

5) Memenuhi persyaratan undang-undang 

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan 

pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. 
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Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup (closed 

system). 

2. Tinjauan Umum Mengenai Etika Bisnis 

Etika bisnis merupakan suatu bidang etika khusus (terapan) yang baru 

berkembang pada awal tahun 1980-an dan kebanyakan telaah mengenai 

etika bisnis berasal dari Amerika. Hal ini sebenarnya tidak terlalu 

mengherankan karena kebanyakan telaah, ulasan, dan buku mengenai 

bisnis dan menajemen berasal dari Amerika. 

Etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan 

menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar 

manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral 

dalam hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

bisnis. Dalam hal ini, unsur yang tetap mendapat tempat penting adalah kritis 

dan rasional. Bahwa secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika 

bisnis dengan tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat 

bisnis, antara lain13 : 

a. Prinsip Otonomi 

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk 

bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang 

dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah 

orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya 

dalam dunia bisnis. la tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi 

yang dihadapinya, apa yang diharapkan, tuntutan, dan aturan yang 

berlaku untuk bidang kegiatannya dan tahu pula mengenai 

keputusan dan tindakan yang pantas diambilnya. Dalam ha! ini, 

untuk dapat bertindak secara otonom harus ada kebebasan dan juga 

tanggung jawab. 

                                                        
13 A. Sonny Keraf-Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi   

   Luhur, 1995: 70-76 
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b. Prinsip Kejujuran 

Dalam dunia bisnis, kejujuran menemukan wujudnya dalam 

berbagai aspek, antara lain; 

1) Kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian 

dan kontrak. 

2) Kejujuran juga menemukan wujudnya dalam penawaran 

barang dan jasa dengan mutu yang baik. 

3) Kejujuran menyangkut pula hubungan kerja dalam  perusahaan. 

c. Prinsip tidak berbuat jahat (non-maleficence) dan prinsip berbuat 

baik (beneficence) 

Kedua prinsip ini sesungguhnya berintikan prinsip moral sikap 

baik kepada orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain, 

dalam bidang apa saja, setiap manusia dituntut untuk berbuat baik 

kepada orang lain. 

d. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini menuntut agar setiap manusia memperlakukan orang 

lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan 

sampai dilanggar, persis seperti dirinya mengharapkan agar hak-

haknya dihargai dan tidak dilanggar. 

e. Prinsip hormat kepada diri sendiri 

Dalam arti tertentu, prinsip ini sudah tercakup dalam prinsip 

pertama dan kedua di atas. Akan tetapi, di sini sengaja dirumuskan 

secara khusus untuk menunjukkan bahwa setiap manusia 

mempunyai kewajiban moral yang sama bobotnya untuk 

menghargai dirinya sendiri. 

Bahwa kelima prinsip tersebut apabila diperhatikan dengan 

seksama, maka akan terlihat bahwa semua prinsip itu didasarkan 

pada satu paham filsafat, yaitu "hormat kepada manusia sebagai 

personal. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance 

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kata sepakat tentang definisi 

dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik 

(selanjutnya disebut GCG). Akan tetapi, pada umumnya GCG dipahami 

sebagai suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit 

hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi 

demi tercapainya tujuan perusahaan, sedangkan dalam arti luas, GCG 

digunakan untuk mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders 

secara proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan 

dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera14. 

Dalam keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/MPM.PBUMN/2000, 

tanggal 31 Mei 2000, tentang pengembangan praktik Good Corporate 

Governance dalam perusahaan persero, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan GCG adalah prinsip perusahaan yang sehat dan diterapkan dalam 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga 

kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

perusahaan. 

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara 

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan 

kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang 

berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. 

                                                        
14 Yusuf Wibisono, Membedah  Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility,  2007: 10 
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Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan 

bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di 

perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut 

mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Oleh karena 

itu, fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari 

perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, 

accountability, dan tentu saja fairness. 

Di Indonesia sendiri istilah GCG biasa diartikan sebagai tata kelola 

perusahaan yang baik. Dalam hal ini, GCG kemudian didefinisikan sebagai 

suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ 

perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, dengan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan norma yang berlaku. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan15: 

1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran 

dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya. 

2) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan 

yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 

3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, 

pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya. 

Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG antara 

lain16: 

1) Transparency (keterbukaan informasi) 

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. 

Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan 

                                                        
15 Good Corporate Governance, http://www.madani-ri.com. 16 Maret 2008 pukul 22.43 Wib 
16 Yusuf Wibisono, opcit, halm. 11-12 
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informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-

nya. 

2)  Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan 

secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan 

wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dan dewan direksi. 

3)  Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan 

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk 

masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, 

perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang 

kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip 

ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan 

operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk 

bertanggungjawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholders 

lainnya. 

4)  Independency (kemandirian) 

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi 

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran) 

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi 

hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility 

a. Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) 

Perkembangan dunia dewasa ini menyebabkan masyarakat hidup 

bagai dalam dimensi ruang yang tak bersekat. Berbagai bidang kehidupan 

dipengaruhi oleh proses yang secara langsung telah membentuk tatanan 

baru dalam lingkup pergaulan dunia dimana negara maju cenderung 

mendominasi diantara negara berkembang dan negara miskin yang lazim 

dikenal sebagai globalisasi. Globalisasi tidak hanya mencakup bidang 

eksternal seperti perdagangan tetapi juga merambah bidang-bidang privat 

negara yang bersangkutan seperti regulasi dan kebijakan yangmana 

kadang berkesan “abu-abu” karena tidak berkonsep dari masyarakat itu 

sendiri. Indonesia sebagaimana negara berkembang lain cenderung 

meratifikasi kebijakan global yang berembrio dari negara maju seperti 

berbagai produk peraturan di bidang ekonomi yang terkesan ”dipaksakan” 

pembuatan dan pemberlakuannya demi memenuhi prasyarat untuk ”boleh” 

berpartisispasi dalam perkembangan ekonomi dunia. 

 Ekonomi secara signifikan berkembang seiring dengan globalisasi 

mengarah pada perubahan citra dalam dunia usaha dan industri. Berawal 

dari Earth Summit di Rio de Jeneirio Brazilia tahun 1992 dan program 

ekonomi berkelanjutan di Yohannesburg tahun 2002, hubungan 

perusahaan dengan obyek diluar industri mulai mengalami pergeseran, 

dimulai dengan Corporate Relation yang berkembang menjadi Community 

Development dan Corporate Social Responsibility. Kegiatan atau program 

Corporate Social Responsibility merupakan  suatu bentuk solidaritas sosial 

perusahaan bagi masyarakat, sekaligus bermanfaat dalam membentuk citra 

perusahaan melalui publikasi yang tepat akan sangat membantu 

membangun menggalang kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. 

Misi untuk mencapai profitabilitas dan kesinambungan pertumbuhan dapat 

ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga 

ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk 
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tumbuh bersama. Konsep seperti ini lebih dikenal sebagai Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility17. 

 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan wajah 

baru bentuk  kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan 

bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak 

for better or worse bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar 

perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan 

hanya shareholders (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) 

yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua 

pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan 

terhadap eksistensi perusahaan. 

 Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, 

pelanggan, pemasok, masyarakat disekitar  perusahaan, lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis 

dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain, tergantung pada core bisnis perusahaan yang 

bersangkutan (Supomo, 2004). Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. 

dan Rio Tinto yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar 

sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders 

dalam skala prioritas bagi produsen produk konsumen seperti Unilever 

atau Procter & Gamble adalah para customer-nya. 

 Pemberlakuan CSR notabene memperkuat posisi perusahaan di 

sebuah kawasan, melalui jalinan kerjasama antara stakeholder yang 

difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan berbagai program 

pengembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, kemampuan 

perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan stakeholder 

yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, 

karena pengembangan corporate social responsibility kedepan mengacu 

pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability 

development). 
                                                        
17 Harry Wahyudi Utama. Tanpa Judul. http://www.google.com. 28 April 2008 
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Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 

1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals 

With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), 

karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting 

sustainable development, yakni economic growth, environmental 

protection, dan social equity, yang digagas oleh the World Commission on 

Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), 

Elkington mengemas CSR dalam fokus 3P, merupakan singkatan dari 

profit, planet dan people dimana perusahaan yang baik tidak hanya 

memburu keuntungan ekonomi (profit) belaka melainkan memiliki pula 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan 

masyarakat (people).  

Pada saat industri berkembang setelah terjadinya revolusi industri, 

kebanyakan perusahaan masih memfokuskan tujuan perusahaan hanya 

sekedar untuk mencari keuntungan belaka. Seiring dengan berjalannya 

waktu, masyarakat kemudian menuntut perusahaan untuk bertanggung 

jawab sosial. Hal ini dikarenakan selain terdapat ketimpangan ekonomi 

antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan operasional 

perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi 

sumber daya alam dan rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan. 

Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep CSR yang 

paling primitif, dalam hal ini adalah kedermawanan yang bersifat karitatif. 

Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Hal ini 

dikarenakan persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang 

semula tidak mendapat perhatian, mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari 

berbagai kalangan. Dengan diterbitkannya buku yang bertajuk "social 

responsibilities of the businessman" karya Howard R Bowen tahun 1953 yang 

merupakan litertur awal, maka menjadikan tahun tersebut sebagai tonggak 

sejarah modern CSR. Di samping itu, pada dekade ini juga diramaikan oleh 

buku legendaris yang berjudul "silent spring" yang ditulis oleh Rachel 

Carson, seorang ibu rumah tangga biasa yang mengingatkan kepada 
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masyarakat dunia akan bahaya yang mematikan dari pestisida terhadap 

lingkungan dan kehidupan. Dalam hal ini, melalui buku Rachel Carson ingin 

menyadarkan bahwa tingkah laku perusahaan mesti dicermati sebelum 

berdampak pada kehancuran. 

Pada dasawarsa 1970-an, terbitlah "the limits to Growth" yang 

merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung 

dalam Club of Rome. Dalam hal ini, buku ini ingin mengingatkan 

kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai 

keterbatasan daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti 

dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan 

secara berkelanjutan. Pada dasawarsa ini, kegiatan kedermawanan 

perusahaan terus berkembang dalam kemasan philantropy dan 

community development serta pada masa ini terjadi perpindahan 

penekanan dari fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke 

arah sektor-sektor sosial. 

Pada era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser 

konsep philantropisnya ke arah community development. Intinya 

kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan 

kedermawanan ala Robin Hood makin berkembang kearah 

pemberdayaan masyarakat, misalnya pengembangan kerja sama, 

memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti 

plasma, dan sebagainya. Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang 

diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan 

stakeholder maupun pendekatan civil society. 

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal tahun 

1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan CSA 

(Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun 

berbeda secara gramatikal, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR 

yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan 

terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial 

perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat 
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sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep 

CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. 

Tuntutan sosial yang muncul sejak abad ke 19 ini, berkembang hingga kini 

melalui beberapa tahapan seperti berikut: 

1. Entrepeneurial Era 

a) Dunia bisnis pada abad ke 19 ditandai dengan bangkitnya 

semangat kewirausahaan yang berfilosofi pada mekanisme pasar 

bebas (dipelopori oleh Rockefeller, Morgan dan Vanderbilt). 

b) Banyak terjadi pelanggaran hak-hak pekerja dan cara berbisnis 

yang baik sebagai aplikasi dari filosofi pasar bebas. 

c) Beberapa negara mulai membuat peraturan (Undang-Undang) 

untuk membatasi praktek kecurangan dalam bisnis. 

2. The Great Depression 

a) Tahun 1930 banyak pihak menduga kegagalan pasar didorong oleh 

faktor ketamakan perusahaan dalam mengejar keuntungan/laba. 

b) Mulai timbul kesadaran akan perlunya suatu Undang-Undang yang 

mengatur  perlindungan terhadap pekerja, konsumen, dan 

masyarakat. 

3. The Era of Social Activism 

a) Dimulai tahun 1960-1970 dimana kalangan bisnis dicurigai 

berkolaborasi dengan  pemerintah dengan memanfaatkan berbagai 

kesempatan bisnis untuk merugikan masyarakat. Sebagai contoh 

adalah produksi rokok. 

b) Masyarakat menuntut adanya UU tentang pembatasan merokok 

dan UU tentang perlindungan lingkungan. 

4. Contemporary Social Consciousness 

a) Sejak tahun 1990 mulai berkembang kesadaran dari berbagai pihak 

bahwa dunia bisnis perlu memberikan perhatian pada aspek sosial, 

yang didorong oleh perkembangan  globalisasi dan kerusakan 

lingkungan. 
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b) Mulai diperkenalkannya konsep CSR dan berbagai peraturan 

tentang lingkungan hidup kepada khalayak. 

Pada tataran global, tahun 1992 diselenggarakan KTT Bumi (Earth 

Summit). KTT yang diadakan di Rio de Jenairo Brazil ini menegaskan 

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 

didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi 

dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan. Terobosan besar dalam 

kontek CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep "3P" 

(Profit, people, and planet) yang dituangkan dalam bukunya "Cannibals 

with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business" yang 

dirilis pada tahun 1997. la berpendapat bahwa jika perusahaan ingin 

sustain, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan cuma profit yang 

diburu. Namun, juga harus memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga lingkungan (planet). 

Selanjutnya, gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg 

Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang. 

b. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility)  

Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia dikenal 

dengan tanggungjawab sosial perusahaan sedangkan di Amerika, konsep ini 

seringkali disamakan dengan corporate citizenship. Pada intinya, keduanya 

dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian 

terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada 

cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara 

sukarela. Selain itu, tanggungjawab sosial perusahaan diartikan pula sebagai 

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan 

dan masyarakat setempat (local) dalam rangka meningkatkan kualitas 

kehidupan.  
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Dalam hal ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian dari 

CSR. Berikut ini adalah definisi-definisi dari CSR yang antara lain: The 

World Business Council for sustainable Development (WBCSD), lembaga 

internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 

perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara memberikan definisi 

CSR sebagai "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 as of the local community and 

society at large". Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas kurang 

lebih berarti komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara 

etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, 

bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan. 

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank yang 

memandang CSR sebagai "the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development working with amployees 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". 

Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia 

usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya 

pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan 

mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan 

taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia 

usaha dan pembangunan. CSR forum juga memberikan definisi, "CSR mean 

open and transparent business practise that are based on ethical values and 

respect for employees, communities and environment". Apabila diterjemahkan 

secara bebas, CSR berarti keterbukaan dan transparan dalam pelaksanaan 

usahanya yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan penghargaan kepada 

karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan lingkungan hidup. 

Sementara itu sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri 

mengenai CSR. Uni Eropa (EU Green Paper on CSR) mengemukakan 

bahwa "CSR is a concept whereby companies integrate social and 
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environmental concerns in their business operations and in their 

interaction with their stakeholders on a voluntary basic". Apabila 

diterjemahkan secara bebas, CSR adalah suatu konsep untuk integritas sosial 

perusahaan dan memperhatikan masalah lingkungan dalam operasional 

usahanya dan melakukan hubungan interaksi dengan stakeholders yang 

didasari kesukarelaan. Dalam hal ini, menurut Yusuf Wibisono, CSR 

didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku 

kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan18. 

UUPT juga mengatur ketentuan mengenai CSR. Pengertian CSR 

diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti 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. 

Mengenai pelaksanaan CSR ini harus dimuat di dalam laporan tahunan 

perseroan yang disampaikan oleh direksi daft ditelaah oleh dewan komisaris 

yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tangung jawab sosial dan 

lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT). Dalam hal ini, UUPT 

mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang 

dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Hal ini ditegaskan. dalam Pasal 74 ayat (1) 

UUPT yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan menipakan 

kewajiban perseroen yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
                                                        
18 Yusuf Wibisono, opcit , halm. 8. 
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perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT). Selanjutnya, dinyatakan bahwa 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (3) UUPT). 

Tanggungjawab sosial perusahaan terkait dengan nilai dan standar 

yang dilakukan berkenaan dengan beroperasinya sebuah perusahaan 

(corporate), maka CSR didefinisikan sebagai komitmen usaha untuk 

bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk 

meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal 

dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K 2002). Dalam berbagai 

wacana Corporate Social Responsibility dapat diartikan secara luas dan 

universal seperti berikut: 

1. World Business Council for Sustainable Development 

Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku 

etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya 

meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluargnya, serta 

komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.  

2. International Finance Corporation 

Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi  berkelanjutan melalui kerjasama dengan 

karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas 

untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang  baik 

bagi bisnis maupun pembangunan.  

3. Institute of Chartered Accountants, England and Wales 

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu 

memberi dampak positif  bagi masyarakat dan lingkungan, seraya 

memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) 

mereka.  

4. European Commission 

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian 

terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam 
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interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prinsip kesukarelaan.  

5. CSR Asia 

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan 

berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya 

menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.  

6. ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility 

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan 

lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan 

etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 

kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara 

menyeluruh (draft 3, 2007).  

Tanggungjawab sosial merupakan Pasal yang tidak dapat dipisahkan 

dari good corporate governance karena pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility merupakan Pasal dari salah satu prinsip yang berpengaruh 

dalam good corporate governance. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam 

good corporate governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran. 

Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah Responsibilitas yang 

merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk 

melaksanakan prinsip corporate social responsibility karena dalam berusaha, 

sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga 

pada signifikasi filantrofik yang diberikan dunia usaha kepada kepentingan 

pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan 

kepentingan stakeholder perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) 

dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang 

diciptakannya.  
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Diluar itu, lewat prinsip responsibility diharapkan membantu 

pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja 

pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme 

pasar. Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan, perusahaan 

tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom 

line yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial saja) tetapi harus berpijak pada triple bottom lines, 

dimana bottom lines selain financial juga adalah sosial dan lingkungan. 

Karena kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh 

secara berkelanjutan (sustainable). 

Berdasarkan standar dari Bank Dunia maka CSR meliputi beberapa 

komponen utama yakni (1) perlindungan lingkungan (2) jaminan kerja (3) 

Hak Asasi Manusia (4) interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan 

masyarakat (5) standar usaha (6) pasar (7) pengembangan ekonomi dan badan 

usaha (8) perlindungan kesehatan (9) kepemimpinan dan pendidikan (10) 

bantuan bencana kemanusiaan. Bagi perusahaan yang berupaya untuk 

membangun citra positif perusahaannya, maka kesepuluh komponen tersebut 

harus diupayakan pemenuhannya. 

Dampak dari pendirian perusahaan oleh pemilik modal yang 

tergabung dalam sebuah corporation salah satunya adalah muncul 

kesenjangan antara pihak perusahaan (corporate) dengan masyarakat 

setempat yang dapat mempengaruhi kestabilan negara, disisi lain pemerintah 

terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenui semua tuntutan 

masyarakat yang merasa hak-hak atas daerahnya dilanggar termasuk hak asasi 

seperti terusiknya tempat tinggal dan berkurangnya mata pencarian anggota 

masyarakat disekitar perusahaan. Dalam meminimalisir akibat tersebut, peran 

dari program corporate social responsibility sangat besar.  

Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai: “The way in which a 

business behaves towards other groups or individuals in its social 

environment: customer, other business, employees and investors”. Dengan 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban ini maka perusahaan telah melakukan 
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kegiatannya secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan para 

stakeholdernya. Perusahaan dalam mencari laba diperbolehkan, tetapi jangan 

pula mengabaikan hak-hak yang terkandung dan dimiliki oleh konsumen, 

investor dan masyarakat. Lebih dari itu ketika pembangunan perusahaan telah 

sesuai dengan kawasan peruntukannya, maka pengusaha perlu melaksanakan 

berbagai kewajiban untuk meminimalisir kerugian yang dialami konsumen, 

karyawan, investor, maupun kerusakan kualitas lingkungan hidup antara lain : 

a. Kewajiban terhadap konsumen 

- Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman. 

- Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang 

spesifikasi produk yang dijual perusahaan, antara lain dengan 

mencantumkan label yang benar. 

- Konsumen memiliki hak untuk didengarkan, perusahaan dapat 

membuka kontak pelanggan melalui kotak pos atau nomor telepon. 

- Konsumen memiliki hak untuk dapat dapat memilih barang yang 

mereka beli. 

- Kolusi dalam penetapan harga yang merugikan konsumen tidak 

dilakukan. 

- Kampanye iklan tidak dilakukan secara berlebihan. 

- Kampanye iklan diikuti oleh produksi dan distribusi produk sesuai 

dengan pesan-pesan iklan. 

- Kampanye iklan perlu memperhatikan faktor berikut ini: tidak 

menayangkan materi iklan yang menonjolkan anak-anak sedang 

merokok, mencantumkan kandungan kalori lemah kolesterol dalam 

makanan, komponen vitamin, dan unsur-unsur minuman 

kesehatan, menayangkan dengan gencar produk konsumsi yang 

tidak layak dan tidak halal untuk dikonsumsi, memberikan iming-

iming hadiah jika membeli produk dengan gencar, materi iklan dan 

film yang tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak dan bersifat 

pornografi. 
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b. Kewajiban terhadap karyawan 

- Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara 

transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar 

komunitas untuk berpartisipasi. 

- Memberikan posisi jabatan dan balas jasa gaji dan pengupahan, 

serta promosi jabatan tanpa memandang agama, gender, suku 

bangsa, senioritas dan asal negara. 

- Mematuhi peraturan dan UU ketenagakerjaan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah. 

c. Kewajiban terhadap investor 

- Meniadakan berbagai potensi kecurangan yang mungkin timbul di 

perusahaan terhadap investor. 

- Menghindari praktek pembuatan laporan keuangan yang disemir 

dan tidak sesuai dengan standar pelaporan akuntansi yang berlaku. 

- Tidak melakukan perbuatan ilegal seperti mengeluarkan cek 

kosong dan proses pencucian uang (money laundry). 

- Tidak melakukan proses “insider trading” dalam menjual surat 

berharga perusahaan. 

- Mematuhi ketentuan tentang GAAP (Generally Accepted 

Accounting Practices), ketentuan pasar modal bagi para emiten dan 

pedoman GCG yang diberlakukan perusahaan. 

d. Kewajiban terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup 

- Menjalankan program community social responsibility, khususnya 

yang berkaitan dengan pelestarian kualitas lingkungan hidup. 

- Memperhitungkan dampak lintas sektor dalam proses produksi 

dengan memanfaatkan bahan baku alam secara berkelanjutan. 

- Menerapkan prinsip SIDEC, Sustainabilitas, Interdependence, 

Diversitas, Equity, Cohesion dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

lingkungan alam. 

- Mengembangkan pola hidup “kekitaan” ketimbang “keakuan” 

(Emil Salim). 
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- Menghasilkan proses produksi dengan mengoptimalkan upaya 

renewable resources, daur ulang non-renewable resources, 

mengupayakan zero-waste clean technology; dan pemanfaatan 

tataruang dan proses produksi dengan sedikit limbah dan polusi. 

Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk departemen 

khusus tersendiri yang bertugas menjalankan konsep CSR sehingga upaya ini 

dapat dilakukan dengan fokus dan terarah, dan last but not least  adanya 

prioritas di bidang kesehatan juga merupakan hal yang tidak dapat 

dikesampingkan, sehingga CSR tidak hanya sebatas konsep untuk 

mendapatkan kesan baik atau citra positif semata melainkan benar-benar 

merupakan realisasi dari niat baik perusahaan sebagai Pasal dari masyarakat. 

D. Tinjauan Tentang Teori Stakeholder dan Teori Legitimasi 

1. Teori Stakeholder 

Stakeholders yang biasa diartikan sebagai pemangku kepentingan 

adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun 

tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan 

karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh 

perusahaan19. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana 

dikutip oleh Yusuf Wibisono, yang menyatakan bahwa yang dimaksud 

para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar 

perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasiian 

perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi stakeholders menjadi 

sebagai berikut20: 

a. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal 

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam 

lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang 

saham (shareholder), sedangkan stakeholders eksternal adalah 

stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi seperti penyalur 

                                                        
19 Yusuf Wibisono, opcit, halm : 96. 
20 Ibid , halm : 96-98 
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atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, 

pers, dsb. 

b. Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders marjinal 

Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut 

stakehoders primer dan stakeholders yang kurang penting disebut 

stakeholders sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut 

stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan 

berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-

ubah dari waktu ke waktu. 

c. Stakeholders tradisonal dan stakeholders masa depan 

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders 

tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, 

sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa 

yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada 

organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial. 

d. Proponents, opponents, dan uncomitted ( pendukung, penentang, dan 

yang tidak peduli) 

Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi 

(proponents), menentang organisasi (opponents) dan yang tidak peduli atau abai 

(uncomitted). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenai stakeholders yang 

berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun 

rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional. 

e. Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif) 

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau 

mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau 

dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara 

silent (pasif). 

2. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang 

diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 
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2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan 

agar kongruen dengan masyarakat luas. Menurut Gray et al (1996:46) dalam 

Ahmad dan Sulaiman (2004) dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau 

perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari 

bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem 

nilai masyarakat itu sendiri.21 Teori legitimasi menganjurkan perusahaan 

untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh 

masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk 

menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima 

oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu 

investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. 

Seperti diindikasikan di atas, salahsatu faktor yang banyak di bahas 

oleh peneliti mengenai motivasi manajer untuk melakukan pengungkapan 

sosial-lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini dicakup dalam teori 

legitimasi. Teori legitimasi, sama seperti teori lain, yaitu teori political 

ekonomi dan teori stakeholder dipandang sebagai teori orientasi system. 

Menurut Gray et al (1996); 

..a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us 
to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s) 
between organisations, the State, individuals and groups.22 
 

Dalam perspektif orientasi system, suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya 

mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya. 

Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting 

dimana manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atas organisasi 

tersebut.  
                                                        
21 Tri Juniati Andayani, Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure Alternatif Pengambilan 
Keputusan Bagi Investor, 3jun.wordpress.com, halm.2, diakses 31 Juli 2009. 
22 Meutia, 2008, Menyibak Kepentingan Dibalik Pengungkapan Tanggungjawab Sosial, 
mymeutia.blogspot.com., diakses 31 Juli 2009. 
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Menurut Guthrie dan Parker (1990), perspektif ekonomi politik 

memandang laporan akuntansi sebagai dokumen ekonomi, politik dan sosial.23 

Semua ini dianggap sebagai alat untuk mengkonstruksi, mempertahankan dan 

melegitimasi rencana, institusi dan ideologi yang mana akan memberikan 

kontribusi bagi kepentingan perusahaan. Pengungkapan dalam hal ini 

memiliki kapasitas untuk menyampaikan makna ekonomi, sosial dan politik 

kepada para penerima laporan. Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi 

secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan 

kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka 

berada. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan 

yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan system norma, nilai, 

kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 

1995).24 Lindblom (1993) dan Dowling dan Pfefer (1975) mengatakan bahwa 

terdapat empat strategi legitimasi yang dapat diadopsi organisasi ketika 

mereka dihadapkan pada gangguan atas legitimasinya atau jika dipandang 

terdapat gap legitimasi. Gap legitimasi terjadi jika kinerja perusahaan tidak 

sesuai dengan harapan dari masyarakat yang relevan atau stakeholder. Dalam 

hal ini suatu organisasi dapat :25 

1. Merubah outputnya, metode atau tujuan agar sesuai dengan harapan dari 

masyarakat yang relevan dan kemudian mereka menginformasikan 

perubahan ini kepada kelompok masyarakat tersebut. 

2. Tidak mengubah output, metode ataupun tujuan, tapi mendemonstrasikan 

kesesuaian dari output, metode dan tujuan melalui pendidikan dan 

informasi. 

3. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan 

menghubungkan organisasi dengan symbol-simbol yang memiliki status 

legitimasi yang tinggi dan  

                                                        
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid 
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4. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikan 

harapan mereka dengan output, tujuan dan metode organisasi. 

Legitimasi telah dinilai pada berbagai makalah terdahulu, yakni istilah 

yang berkaitan dengan keterterimaan dan penerimaan, masuk akal, kesesuaian 

dan kesamaan. Suchman memperkenalkan definisi yang mengaitkan 

kesemuanya, legitimasi adalah persepsi atau asumsi yang menerangkan bahwa 

suatu perilaku pada sebuah lingkungan social diharapkan, tepat dan sesuai 

dengan banyak system social.26 Oleh karena itu, terlihat bahwa unsur pusat 

dari legitimasi seperti yang telah dipahami adalah pertemuan dan  ikatan pada 

apa yang masyarakat harapkan dari system social yang terbangun dari norma, 

nilai, kepercayaan dan istilah-istilah”. Sebagai contoh, Lawrence 

menyarankan bahwa legitimasi mengindikasikan bahwa seseorang tepat untuk 

profesi tertentu.27 Yakni karena dia memiliki pengetahuan, bakat dan 

kompetensi untuk menjadi bagian dari profesi itu.  

Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan 

tekanan dari lingkungan sekitar, misalnmya tekana politis, social ataupun 

ekonomi. Pihak manajemen berusaha untuk mencari kesepahaman diantara 

sudut pandang orang lain terhadap nilai social yang dimilikinya serta apa yang 

dianggap oleh masyarakat sebagai dorongan social yang paling sesuai 

(Mathews, 1993)28. Perusahaan ini mencari legitimasi dan legitimasi yang ada 

akan berubah seiring dengan waktu sehingga memerlukan perubahan yang 

terus-menerus pada setiap bagian-bagian kebijakan pelaksanaan dan 

pelaporan. Jika suatu perusahaan tidak memperlihatkan kepada masyarakat 

                                                        
26 Journal of Management Studies 42:2 March 2005, David l. Deephouse and Suzanne M, An 
Examination Of Differences Between Organizational Legitimacy And Organizational Reputation, 
Blackwell Publishing Ltd, USA, 2005. 
27 Ibid. 
28 Jurnal Social Science Research Network. Andre Kah Hin KHOR, ” Social Contract 
Theory, Legitimacy Theory and Corporate Social and Environmental Disclosure Policies: 
Constructing a Theoretical Framework”. Nottingham University Business School.  
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bahwa mereka menggunakan apa yang menjadi bahan pertimbangan 

masyarakat maka hal itu akan sangat sesuai daripada menggunakan usahanya 

sendiri untuk melanjutkan proses pelaksanaan yang sangat mungkin memiliki 

pengaruh yang merugikan. 

Teori legitimasi merupakan satu pengertian yang menyeluruh yang 

berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang bias digunakan 

sebagai media untuk menjelaskan tentang apa, mengapa, kapanm dan 

bagaimana sebuah produk tertentu diperkenalkan oleh manajemen perusahaan 

melalui komunikasi kepada para pemirsa/pembeli diluar. Sampai sekarang ini, 

tampilan ekonomi dianggap bagi banyak peneliti sebagai alat ukur yang paling 

baik dalam menentukan legitimasi sebuah perusahaan. Bagaimanapun juga, 

masyarakat tidak lama lagi akan membatasi pengharapannya tidak sekedar 

pada bisnis namun pada orientasi memperoleh laba yang turun temurun dan 

juga berbagai persyaratan yang berkenaan dengan barang dan jasa. Juga sangat 

diharapkan adanya bisnis yang memikirkan pembayaran untuk memperbaiki 

atau mencegah kerusakan dari fisik lingkungan, untuk memastikan kesehatan 

dan keamanan dari para pelanggan, pengacara dan mereka bertempat tinggal 

didalam masyarakat sekitar dimana produk itu dibuat dan sampah-sampahnya 

dibuang. Sehingga, perusahaan dengan catatan pengelolaan lingkungan yang 

buruk kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk memp[eroleh sumber 

daya yang dibutuhkan dan harus mendukung usaha yang ada didalam 

masyarakat yang menghargai kebersihan lingkungan.  

Teori legitimasi telah menjadi salah satu teori yang paling sering 

digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah social dan akuntansi 

lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang 

dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah dapat menawarkan sudut 

pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela 

oleh masyarakat. Makalah pendek ini mencoba untuk membahas dua hal 

utama yang diidentifikasi secara kepustakaan. Makalah ini diharapkan mampu 

untuk menjadi bagian dari proyek yang lebih luas yang mengarah pada 

berbagai isu yang berkaitan dengan teori legitimasi. Yang pertama, makalah 
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ini mencoba memberikan beberapa perkembangan terbaru pada pengelolaan 

dan etika kepustakaan pada legitimasi dan perusahaan . yang kedua, ada 

kontribusi yang diberikan pada teori ini yakni yang sudah dibuat oleh para 

peneliti akuntansi yang mungkin belum dikenal secara menyeluruh. Penulis 

percaya bahwa teori legitimasi tidak hanya menawarkan mekanisme kekautan 

untuk memahami usaha sukarela yang berkaitan denan kemasyarakatan dan 

lingkungan yang telah dicbuat oleh perusahaan dan pemahaman ini nantinya 

akan menjadi bahan diskui pada debat umum secara kritis  

Isu  penting yang perlu diperhatikan adalah adanya 2 kelas utama dari teori 

legitimasi. Hal ini secara grafis diperlihatkan pada gambar 1 dibawah. 

Legitimasi dari teori makri dikenal sebagai teori legitimasi institusional 

berkaitan dengan bagaimana struktur dari perusahaan secara keseluruhan 

(kapitalisme atau pemerintah sebagai contohnya) telah memperoleh 

keterterimaan dari masyarakat secara luas. “didalam tradisi ini, legitimasi dan 

institusionalisasi terlihat sama, namun kedua fenomena ini menguatkan 

perusahaan terutama dengan membuatnya terlihat seakan-akan alami dan 

berarti”. Dalam istilah penelitian akuntansi, jangka waktu yang dibutuhkan 

dan pertanyaan-pertanyaan itu secara umum sering menjadi pertimbangan, 

lingkungan bisnis saat ini, termasuk struktur kapitalis, pemerintahan 

demokratis dan lain sebagainya, secara umum dianggap sebagai pemberian, 

konteks social yang tak berubah didalamnya yang menjadi pengkondisian 

penelitian yang dialkukan. Asumsi bagaimanapun juga akan membutuhkan 

pertimbangan yang cermat untuk jangka waktu penelitian yang spesifik 

ditetapkan sebelumnya. 

Teori legitimasi sangatlah berkaitan dengan konsep kontak social. Teori 

ini mengandung pengertian bahwa bisnis yang berkait erat dengan kontrak 

social dimana pihak perusahaan telah setuju untuk menyediakan berbagai aksi 

dari kebutuhan masyarakat sekitar untuk memperoleh persetujuan untuk 

tujuannya atau pemberiannya tersebut, dan hal ini secara penuh juga menjamin 

keberlangsungan dari perusahaan tersebut di masyarakat. Berkaitan dengan 

konteks hubungan organisatoris didalam masyarakat, teori legitimasi muncul 
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untuk menekankan keberlangsungan perusahaan dalam memastikan bahwa 

mereka bekerja sesuai dengan ikatan dan norma dari masyarakat sekitar yang 

sangat mereka hormati itu sehingga mereka berusaha untuk memastikan 

bahwa aktivitas yang mereka lakukan diperlukan oleh pihak lain diluar 

keduanya bahwa usaha yang mereka lakukan “legitimate” (benar atau valid). 

Teori legitimasi merupakan teori yang sangat penting yang memiliki arah 

berdasarkan system. Misalnya perusahaan-perusahaan dianggap sebagai 

bagian dari lingkungan social yang lebih besar yang ada didalam masyarakat. 

Kontrak social, baik yang berupa pernyataan tak tertulis ataupun tertulis 

dianggap ada dan disepakati baik perusahan ataupun masyarakat secara luas, 

jadi tidak hanya dipahami oleh para pembagi hasil keuntungan saja. 

Friedman menyarankan bahwa tanggungjawab sebuah perusahaan  adalah 

untuk memaksimalkan pendapatan bagi para pemilik saham.29 Pada waktu 

yang sama dimasa lalu, keuntungan sebuah perusahaan dilihat sebagai sebuah 

ukuran keterbukaan dari legitimasi yang diperolehnya, yang sepertinya ada 

pergeseran makna dari pemahaman ini. Matthew menekankan bahwa 

legitimasi perusahaan tidak muncul hanya dari laba yang diperoleh dan 

memenuhi persyaratan legal.30 Disamping itu, acuan berdasarkan orma dan 

nilai dari masyarakat merupakan sesuatu yang mendasar dalam memastikan 

bahwa sebuah perusahaan  diberikan sebuah legitimasi. Perusahaan 

bergantung pada legitimasi agar aktivitas yang mereka lakukan itu sesuai 

dengan tujuan dari system yang lebih besar lagi. Pengharapan social yang 

mengikutsertakan system yang lebih besar mungkin dibutuhkan untuk 

mengakomodir kebutuhan ekonomi, dan hubungan lingkungan dan faktor-

faktor social. 

 

 

 

 

                                                        
29 Ibid  
30 Ibid  
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E. Tinjauan Tentang Teori Hukum Responsif 

1. Philippe Nonet dan Philip Selznick 

Sebagai penggagas teori hukum responsif, Nonet dan Selznick 

memberikan sebuah konsepsi yang cukup mendalam tentang apa itu 

hukum responsif. 

Menurut keduanya hukum yang baik seharusnya memberikan 

sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut 

harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya mampu mengenali 

keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan 

substantive.31 

Disampaikan juga bahwa hukum responsif merupakan tradisi kaum 

realis (legal realism) dan sosiologis (sociological jurisprudence) yang 

memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan 

hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang 

mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya. 

Menurutnya pencarian hukum responsif merupakan upaya terus-

menerus yang dilakukan oleh teori hukum modern. Hukum responsif 

berusaha mengatasi dilema antara integritas dan keterbukaan, suatu 

institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi 

integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan 

keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk 

melakukan ini hukum responsif memperkuat cara-cara dimana 

keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat 

benturan diantara keduanya. 

Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai 

sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Oleh karena 

itu diperlukan panduan berupa tujuan, tujuan-tujuan ini menetapkan 

standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan dan karenanya 

membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang 

                                                        
31 Nonet dan Selznick, Hukum Responsif, 2008:6 
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bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat 

mengontrol diskresi administratif, sehingga dapat mengurangi risiko 

terjadinya penyerahan institusional. Sebaliknya ketiadaan tujuan berakar 

pada kekakuan serta oportunisme. Hukum responsif beranggapan bahwa 

tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup berkuasa untuk 

mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. 

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang 

terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Suatu contoh yang lazim untuk 

hal ini adalah doktrin "due process". Sebagai doktrin kontitusional "due 

process" mungkin hanya dipahami sebagai nama untuk serangkaian 

peraturan, yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas 

atas pemberitahuan (right of notice), untuk didengar dalam persidangan, 

peradilan dengan sistem juri, dan hal lain semacam itu. Secara lebih 

spesifik hukum responsif mendorong dan mengembangkan kesopanan 

dalam dua cara pokok yaitu: 

a. Mengatasi kondisi sempitnya pandangan dalam moralitas komunal. 

Otoritas tujuan yang tumbuh cenderung mengurangi preskripsi dan 

simbolisme. Hukum responsif menuntut bahwa kebiasaan dan 

moralitas, sejauh moralitas dan kebiasaan ini mengklaim otoritas 

hukum, harus dijustifikasi oleh suatu penilaian rasional mengenai 

pengorbanan dan manfaat. Salah satu akibatnya adalah tekanan untuk 

mendeskriminilisasi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai 

moral yang berlaku. Tatanan hukum lalu lebih beradab, atau tepatnya 

bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih menerima 

keragaman budaya, tidak terlalu mudah menjadi kejam terhadap hal-

hal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini tidak Iantas berarti bahwa 

hukum melepaskan diri dan konsensus moral masyarakat. Ia hanya 

lebih menemukan konsensus di dalam aspirasi-aspirasi yang umum 

daripada di dalam norma perilaku yang spesifik, ia berusaha 

mengklarifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, 

sehingga akan membebaskan budaya dan tafsiran-tafsiran sempitnya. 
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b. Mendorong suatu pendekatan baru terhadap krisis-krisis ketertiban 

umum yaitu suatu pendekatan yang berpusat pada masalah (problem 

centered) dan yang integratif secara sosial. Menurut hukum 

responsive rekontruksi hubungan sosial dianggap sebagai sumber 

utama untuk mencapai ketertiban umum. Dengan kata lain, hukum 

responsif dapat lebih siap mengadopsi "paradigma politik" dalam 

mengintrepetasikan ketidakpatuhan dan ketidaktertiban. Paradigma 

tersebut menggunakan suatu model pluralistik dari struktur 

kelompok di dalam masyarakat, dan karenanya menekankan realitas 

dan meneguhkan legitimasi konflik sosial. Ketidakpatuhan 

mungkin dapat dilihat sebagai perbedaan pendapat, dan 

penyimpangan sebagai munculnya suatu gaya hidup baru, kerusuhan 

tidak dianggap sebagai aksi massa yang tidak masuk akal atau 

sekedar merusak namun dipuji karena relevansinya sebagai proses 

sosial. Dengan jalan ini, seni negosiasi,diskusi, dan kompromi secara 

politis dan juga sopan ikut dilibatkan. 

Aliran hukum ini juga mengatakan bahwa "ideal pokok" hukum 

resposif adalah legalitas. Bahwa kontinuitas dipertahankan, namun ideal 

mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan pernak-pemik 

"legalisasi", pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Pola-pola 

birokratis yang diterima sebagai due process (dipahami sebagai "bidang 

rintangan") atau sebagai akuntabilitas (dipahami sebagai dipenuhinya 

peraturan-peraturan jabatan) merupakan hal yang asing bagi hukum 

responsif. Ideal mengenai legalitas perlu dipahami secara lebih umum dan 

dibebaskan dari formalisme. Berikut bagan tiga tipe hukum menurut Nonet 

dan Selznick32 :  

 

 

 

 
                                                        
32 Nonet dan Selznick, ibid, halm:19 
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Tabel. 1. 3 Tipe Hukum Menurut Nonet dan Selznick 

 Hukum Represif Hukum Otonom Hukum Responsif 

Tujuan Hukum Ketertiban Legitimasi Kompetensi 

Legitimasi Ketahanan sosial dan 
tujuan Negara 

Keadilan 
prosedural 

Keadilan subtantif 

Peraturan Keras dan rinci 
namun berlaku 
lemah terhadap 
pembuat hukum 

Luas dan rinci; 
mengikat penguasa 
maupun yang 
dikuasai 

Subordinat dari 
prinsip dan 
kebijakan 

Pertimbangan Ad hoc; 
memudahkan 
pencapaian tujuan 
dan bersifat 
particular 

Sangat melekat pada 
otoritas legal; rentan 
terhadap formalisme 
dan legalisme 

Purposif 
(berorientasikan 
tujuan); perluasan 
kompetensi 
kognitif 

Diskresi Sangat 
luas;oportunistik 

Dibatasi oleh 
peraturan;delega si 
yang sempit 

Luas tetapi sesuai 
dengan tujuan 

Paksaan Ekstensif; dibatasi 
secara lemah 

Dikontrol oleh 
batasan-batasan 
hukum 

Pencarian positif 
bagi berbagai 
alternatif, seperti 
insentif, sistem 
kewajiban yang 
mampu bertahan 
sendiri 

Moralitas Moralitas 
komunal; 
moralisme 
hukum; 
moralitas 
pembatasan 

Moralitas 
kelembagaan 
yakni dipenuhi 
dengan 
integritas proses 
hukum 

Moralitas sipil; 
moralitas 
kerjasama 

Politik Hukum 
subordinat 
terhadap politik 
kekuasaan 

Hukum 
indcpenden dari 
politik; 
pemisahan 
kekuasaan 

Terintegrasinya 
aspirasi hukum 
dan politik, 
keberpaduan 
kekuasaan 

Harapan akan 
Ketaatan 

Tanpa syarat; 
ketidaktaatan 
dihukum sebagai 
pembangkangan 

Penyimpangan 
peraturan yang 
dibenarkan, 
misalnya, untuk 
menguji 
validitas 
undang-undang 

Pembangkangan 
dilihat dari aspek 
bahaya 
subtantifjdipanda 
ng sebagai 
giigatan terhadap 
legitimasi 
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atau perintah 

Partisipasi Pasif; kritik 
dilihat sebagai 
ketidaksetiaan 

Akses dibatasi 
oleh prosedur 
baku muncul 
kritik atas 
hukum 

Aspek diperbesar 
dengan integrasi 
advokasi hukum 
dan social 

 

Dalam hal ini ternyata diberlakukannya CSR dalam UU Perseroan 

Terbatas pada tahun 2007 merupakan salah satu tipe hokum yaitu 

hokum responsif. 

 

F. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Hasil-hasil penelitian antara lain : 

1. Penulisan Skripsi, 2008 oleh Junaidi, Arief, P yang berjudul Penerapan 

tanggung Jawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

Sebagai Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus 

PT.Pura Barutama Kudus). 

2. Penulisan Desertasi, 2008 oleh Suparnyo yang berjudul Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya. 

Kedua penelitian ini membahas terkait implementasi CSR yang ada di 

Indonesia dengan studi kasus perusahaan-perusahaan. Perbedaan dengan 

penulisan ini bahwa penulisan ini berkaitan dengan perbandingan pengaturan 

corporate social responsibility yang ada di Indonesia dengan di Negara 

Australia dan Cina. Selain itu juga membahas hambatan-hambatan 

pelaksanaan pengaturan CSR yang ada di Indonesia dikaitkan dengan teori-

teori yang ada. 
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G. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan fenomena perusahaan 

diwajibkan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang 

biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap stakeholder 

perusahaan. Dalam menjawab permasalahan menggunakan teori Stakeholder 

dan Teori Legitimasi yang nantinya akan dikaitkan dengan teori Hukum 

Responsif. Teori bermaksud mewujudkan prinsip Good Corporate Governance 

untuk menciptakan progam-progam CSR yang sustainable development 

dengan melihat kelebihan dan kekurangan CSR itu sendiri. Kerangka 

Pemikiran itu dapat terlihat pada bagan sebagai berikut : 
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    BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Perusahaan 

Profit Corporate Social 
Responsibility 

Triple Bottom Line 
 

Single Bottom Line 

Perusahaan  
Perseroan Terbatas 

Konsep Pengaturan CSR di beberapa Negara 

Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance 
Oleh Perusahaan Perseroan Terbatas 

Program-Program CSR 
Sustainable Development 

 

1. AUSTRALIA 
(Paham Kapitalisme) 

2. CINA  
(Paham Sosialisme) 

Teori Hukum 
Responsif dari 
Philippe Nonet 

dan Philip 
Selznick 

Hambatan-
Hambatan dalam 

Pelaksanaan 
Pengaturan CSR 

di Indonesia 

INDONESIA 

Terdapat Dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Teori 
Stakeholder 

Teori 
Legitimasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan 

sistematis. Metodologi  berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah 

sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman/aturan penelitian yang berlaku untuk 

karya ilmiah33. 

Metode adalah alat untuk mencari jawab dari suatu permasalahan,oleh 

karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang dicari34. Agar dapat 

dipercaya kebenarannya suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan 

menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata 

kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. 

A. Jenis Penelitian 

Soetandyo Wignyosoebroto mengemukakan lima konsep 

hukum,sebagimana yang dikutip oleh  Setiono, konsep hukum tersebut yaitu:35 

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 

berlaku universal. 

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh  hakim in concreto dan 

tersistematis sebagai judge made law. 

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan,eksis sebagai 

variabel sosial yang empirik. 

                                                        
33 Sutrisno Hadi,  Metodologi Research, 2002:4 
34 Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, 2002:1 
35 Ibid, Halm : 30 
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5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 

sebagimana tampak  dalam interaksi antar mereka.  

Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan mengikuti pendapat 

Soetandyo Wignyosoebroto tentang 5 (lima) konsep hukum yang berlaku pada 

saat ini dan sesuai dengan konsep hukum kedua yaitu hukum adalah norma-

norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam 

konsep normatif hukum adalah norma, yang diidentikkan dengan keadilan 

yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah 

terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus 

jelas (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya. 

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif 

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif 

yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum  itu sendiri36. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan37.  

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. 

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya38. Jenis 

penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum 

doktrinal/normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian 

deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian 

diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan 

mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala39 yang 

dalam hal ini gejala tentang munculnya pengaturan tentang CSR dan 

                                                        
36 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2006:57 
37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 2001: 13-14 
38 Ibid, Halm : 10 
39 Setiono, Metode Penelitian Hukum , 2005 : 5 
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mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pengaturan 

Corporate Social Responsibility di Indonesia dengan Negara Australia dan 

Cina dalam upaya perwujudan Good Corporate Governance oleh Perusahaan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tesis ini di perpustakaan pribadi, perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 

serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-

buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dibahas. 

Mengacu pendapat Soerjono Soekanto dalam menggunakan data 

sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga), maka penulis menggunakan data sebagai 

berikut:40 

1. Bahan hukum primer, yaitu  

Tabel. 2. Dokumen Peraturan yang berkaitan dengan CSR 

NO NEGARA TINGKATAN NAMA DOKUMEN 
1 Indonesia Undang-Undang - UU Dasar 1945 

- UU No. 40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas 

- UU No. 23 Tahun 1997 
Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

- UU No. 20 Tahun 2001 
Tentang Tindak Pidana 
Korupsi 

- UU No. 19 Tahun 2003 
Badan Usaha Milik Negara 

                                                        
40 Ibid, Halm : 19 
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- UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan 

- UU No. 25 Tahun 2007 
Tentang Penanaman Modal 

  Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri No. 236 
Tahun 2003 tentang Program 
Kemitraan 

2 Australia Act Corporation Act 2001 
  Guidelines - Australian Stock Exchange 

(ASX) dan the Minerals 
Council of Australia (MCA) 
Prinsiples 

- Triple Bottom Line 
Reporting in Australia: A 
Guide to Reporting against 
Environmental Indicators 

 
  Goverment Policy - the Prime Minister’s 

Business Community 
Partnership 

 
3 Cina Act - Labor Law of the People's 

Republic of China – 1995 
- Trade Union Law of the 

People's Republic of China 

– 1992 

- Regulations concerning 
minimum wages in 
enterprises – 1993 

- Law of the People's 
Republic of China on the 
Protection of Rights and 
Interests of Women 

- Production Safety Law of 
the People's Republic of 
China 

- Provisions on Special 
Protection for Juvenile 
Workers 

- Code of Occupational 
Disease Prevention of the 
People's Republic of China 

- Cleaner Production 
Promotion Law of the 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



58 
 

People's Republic of China  
  Guideline/Standart - China Social Compliance 

9000 (CSC 9000T) 
4 International 

Regulation 
Normative principles 
and guidelines 
 

- OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises 
(1976, revised 2000) 

- OECD Principles for 
Corporate Governance 

- ILO Declaration of 
Fundamental Principles and 
Rights at Work (1998) 

- ILO Tripartite Declaration 
of Principles Concerning 
Multinational Enterprises 
and Social Policy (1977, 
revised 2000) 

- UN Global Compact (2000) 
- Amnesty International’s 

Business Principles 
- Global Sullivan Principles 

  Management systems 
and certification 
schemes 
 

- ISO 14000 
- Social Accountability 8000 

(SA8000)  
- Accountability 1000 

(AA1000) 
- Petunjuk SIGMA 
- ISO 26000 

 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri atas : berbagai hasil 

penelitian, hasil penemuan ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan 

pengaturan corporate social responsibility. 

3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

dalam tesis ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus 

Black’s Law Dictionary, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

Dalam penulisan tesis ini penulis meneliti dengan studi kepustakaan, 

adapun studi kepustakaan merupakan studi terhadap bahan-bahan hukum. 
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Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai 

keperluan misalnya:41 

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Mendapatkan metode, tehnik, atau cara pendekatan pemecahan 

permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder. 

3. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannnya. 

4. Mengetahui informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang 

digunakan. 

5. Memperkaya ide-ide baru. 

6. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai 

hasilnya  

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif 

maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data 

sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 

untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

E. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, 

yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis 

normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang 

dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip 
                                                        
41Bambang Sunggono dalam Rorry Hartono, Penerapan Informed Consent Pada Pelayanan     
    Medik DL Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, 2007 : 38 
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logika baik deduksi maupun induksi. Dalam penulisan ini menggunakan 

prinsip logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan 

yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi42. Dalam 

hal ini permasalahan yang bersifat makro atau umum yaitu tentang 

perbandingan pengaturan CSR di beberapa Negara (Indonesia, Australia, dan 

Cina), sedangkan permasalahan yang bersifat mikro atau khusus yaitu faktor-

faktor yang menghambat pelaksanaan pengaturan CSR di Indonesia. Data 

yang diperoleh dalam penulisan ini bersifat kualitatif, maka analisis dalam 

penulisan ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan masalah yaitu 

Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan). Dalam hal ini suatu 

penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam pendekatan ini 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut43 : 

1. Comprehensive 

Norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan 

yang lain secara logis. 

2. All-inclusive 

Kumpulan norma hukumtersebut cukup mampu menampung 

permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum. 

3. Systematic 

Di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum 

tersebut juga tersusun secara hierarkis. 

 Selain itu untuk mendapatkan analisis hukum yang dihasilkan oleh 

suatu penelitian hukum yang normative yang menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, akan lebih akurat bila dibantu dengan pendekatan 

                                                        
42 Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, 2008, Program Studi Ilmu Hukum 
Pasca Sarjana UNS. 
43 Johnny Ibrahim, Opcit, 2006:303 
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perbandingan (Comparative Approach)44.  Munculnya UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang dalam pasal 74 mengatur terkait CSR 

diperlukan adanya konsep hukum pelaksanaan yang mengatur CSR. Hal 

tersebut juga muncul dikarenakan kebutuhan mendesak dari pemerintah dan 

masyarakat agar stakeholder perusahaan terlindungi dari kepentingan pribadi 

perusahaan yang hanya menginginkan profit semata. 

Selain itu penulis juga menggunakan Comparative Approach yang 

menurut Van Apeldorn (dalam Peter Mahmud) bahwa perbandingan hukum 

merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa 

untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan 

pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.45 Disamping itu studi 

perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum 

suatu negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu negara dengan 

hukum Negara lain dari suatu waktu tertentu dengan hukum waktu yang lain46. 

Sehingga berkaitan dengan Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, maka dalam pengaturan CSR di Indonesia perlu adanya 

perbandingan dengan pengaturan hukum yang ada di negara lain karena hal 

tersebut dapat digunakan untuk rekomendasi penyusunan hukum yang lebih 

sempurna.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                        
44 Johnny Ibrahim, ibid, 2006:305 
45 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 2006,  Halm : 133. 
46 Ibid, Halm : 133. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di 

Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance 

(Studi Hukum Indonesia, Australia dan Cina) 

 

1. Pola Pengaturan Corporate Social Responsibility di Setiap Negara 

Sehingga langkah awal yang tidak kalah pentingnya yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah membentuk lembaga khusus tersendiri yang bertugas 

menjalankan konsep CSR sehingga upaya ini dapat dilakukan dengan fokus dan 

terarah, dan last but not least  adanya prioritas di bidang kesehatan juga 

merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga CSR tidak hanya 

sebatas konsep untuk mendapatkan kesan baik atau citra positif semata 

melainkan benar-benar merupakan realisasi dari niat baik perusahaan sebagai 

Pasal dari masyarakat. 

1. Indonesia 

a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal-pasal tersebut sebagai 

berikut : 

(1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala 
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan; 

(2) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; 

(3) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
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b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

mengatur terkait Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Social 

Perusahaan),yaitu : 

(1) Pasal 15 berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban : 
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan; 
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal;dan 
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Pasal 16 berbunyi Setiap penanam modal bertanggung jawab : 
a. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
b. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan 

pekerja. 
 

Corporate Social Responsibility yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal 

tampak berpihak pada stakeholder perusahaan. Namun sesungguhnya masih 

membingungkan dan hanya mencakup dua saja dari berbagai komponen CSR. 

“...menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai...” mungkin adalah 

Pasal dari CSR. Namun, sebelum itu bisa menjadi bermakna jelas, perlu 

ditanyakan kepada siapa hubungan itu hendak diciptakan. Kalau misalnya UU PM 

menyatakan “kepada seluruh pemangku kepentingan” maka tujuan itu menjadi 

stakeholder engagement, yang memang adalah komponen CSR yang penting. Jika 

misalnya UU PM menjawab “kepada masyarakat setempat”, maka ia menjadi 

community relations yang posisinya menjadi Pasal dari stakeholder engagement 

tadi. Kemudian, Pasal “sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat” lebih dekat ke pengertian business ethics, yang juga adalah 

Pasal dari CSR.47 Hal tersebut merupakan kewajiban dari Investor dalam 

menanamkan modal di Indonesia, yaitu :48 

                                                        
47 Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada Ditulis dalam Makalah Posisi Regulasi CSR dalam 
Hasil Sinkronisasi UU Perseroan Terbatas sebagai masukan dalam diskusi CSR: Haruskah  
Diregulasi? yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta.        . 
48 Hernawan Hadi, Perkembangan Investasi Asing di Indonesia, Disampaikan dalam mata kuliah 
Hukum Investasi di Pasca Sarjana FH UNS. 
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1. Menerapkan prinsip tata kelola persahaan yang baik  

2. Tanggun jawab sosial. 

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM. 

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat. 

5. Mematuh peraturan per-undang-undangan. 

Namun, sebagaimana yang akan ditunjukkan kemudian, CSR sesungguhnya 

jauh lebih luas daripada itu. Namun demikian, menghilangkan kata tersebut juga 

problematik karena tidak memberikan penekanan terhadap sebuah bentuk 

tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak/kurang begitu dikenal (kalau tadinya 

hanya ada tanggung jawab pada ranah ekonomi terhadap pemilik modal 

maksimisasi keuntungan kini tanggung jawab itu disadari menjadi dalam tiga 

ranah: ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada ranah ekonomi juga ditekankan 

bahwa yang harus menikmati bukan saja pemilik modal, melainkan juga 

pemangku kepentingan lainnya).  

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa CSR yang termuat dalam UU 

No. 25 tahun 2007 adalah Corporate Code of Conduct yang merupakan pedoman 

untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukan nya 

rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini 

etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara 

relasi antarpelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar 

hubungan tersebut terjalin dengan baik dan fair.49 Makna tersirat yang ada di 

peraturan ini bahwa perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang 

hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan 

dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada 

triple bottom line, selain aspek financial tetapi juga social dan lingkungan. 

c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Hukum Milik Negara 

Dalam undang-undang mengenai Badan Hukum Milik Negara, mengatur 

beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan corporate social responsibility, yaitu : 

 
                                                        
49 Ibid  
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(1) Pasal 2 :   
1. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : 

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

b. mengejar keuntungan;  
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 sektor swasta dan koperasi; 

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  

2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, 
dan/atau kesusilaan. 

(2) Pasal 66 (1) : 
”Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk 
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan 
maksud dan tujuan kegiatan BUMN ”  

(3) Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 
1. Dana Program Kemitraan bersumber dari : 

a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 
3% (tiga persen); 

b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana 
Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; 

c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 
2. Dana Program BL bersumber dari : 

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen); 
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. 

3. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari 
penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan oleh : 
a. RUPS untuk PERSERO; 
b. Menteri untuk PERUM. 

4. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang berasal dari 
penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan 
Menteri/RUPS. 

5. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan 
laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
disetorkan kepada unit Program Kemitraan dan Program BL selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

6. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan 
secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. 
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Dalam Undang-undang tentang Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dalam 

Pasal 2 junto Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 junto Pasal 8 

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang program 

kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai dengan 

3%. Dalam pengaturan tersebut disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, 

besarnya dana program bina lingkungan ditetapkan dengan persetujuan menteri  

(untuk Perum) atau RUPS (untuk Persero). Sebagai contoh salah satu BUMN 

besar yang telah menggelontorkan dananya untuk CSR sebesar Rp. 70 miliar dan 

besaran dana tersebut ditentukan oleh RUPS. 

Jika mengacu pada Keputusan menteri negara tersebut, serta pernyataan 

Meneg BUMN tentang proyeksi total laba BUMN tahun 2006 yang sebesar Rp. 

54, 41 triliun, setidaknya dana untuk Program Kemitraan dan Bina lingkungan  

(PKBL), atau CSR versi BUMN ini bisa mencapai mencapai sekitar Rp. 1,365 

triliun. Atau total dana untuk CSR tahun 2005 dari seluruh BUMN idealnya 

sebesarnya Rp. 1,26 triliun, mengingat total laba BUMN pada tahun 2005 tercatat 

sebesar Rp. 42,35 triliun. Untuk sePasal BUMN sudah melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

d) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkunagn hidup yaitu dengan 

munculnya UU  No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU No. 23 tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan coroprate social 

responsibility maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal-Pasal yang menyangkut CSR, yaitu : 

(1) Pasal 5 ayat (1) berbunyi :  
”setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat” 

(2) Pasal 20 ayat (1) berbunyi :  
1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan 

limbah ke media lingkungan hidup. 
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah 

Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. 
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3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri. 

4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pasal 33 berbunyi : 
1. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa 

pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas 
dan tidak berpihak. 

2. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
(4) Pasal 34 berbunyi : 

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atauperusakan  
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 

2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa 
atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. 

 
Dari pasal-pasal diatas tampak bahwa masalah lingkungan juga merupakan 

tanggung jawab sosial bagi perusahaan-perusahaan  sebagai legal entity untuk 

mempertahankan esistensinya dan sudah selayaknya mengimplementasikan apa 

yang menjadi tujuan sosial perusahaannya. Selain itu dengan diaturnya hak atas 

lingkungan dalam perundang-undangan nasional maka sebagai konsekuensinya 

adalah hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah 

guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang sehat dan 

dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum oleh 

pengadilan dan perangkat lainnya. 

 Dalam memenuhi haknya terhadap suatu perusahaan, masyarakat dapat 

menuntut hak atas lingkungannya, seperti pendapat dari Heinhard Streiger C.S 

tuntutan itu mempunyai dua fungsi, yaitu50 ; 

 

 

                                                        
50 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halm.20-
21 
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1. The Function of Defence 

Hak membela diri terhadap hal-hal gangguan luar yang merugikan lingkungan 

terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU LH.   

2. The Function of Perfomance 

Hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat 

dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UU 

LH. 

Kedua fungsi tersebut direkomendasikan dalam Pasal 34 UU PLH, sehingga 

tampak bahwa UU PLH tersebut mengamanatkan perusahaan untuk menerapkan 

Corporate Social Responsibility. 

 
e) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

Ditinjau dari sudut pandang hukum pajak, program CSR yang dilaksanakan di 

perusahaan-perusahaan dapat terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Dari 

penghasilan PPh, perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua 

biaya yang dikeliarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai 

biaya yang mengurangi laba kena pajak (Ronny Irawan, 2008). Dari sudut 

pandang PPN, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga barang atau jasa 

yang diberikan pihak penerima tidak terhutang PPN atau kalaupun terhutang 

seminimal mungkin. Strategi ini diambil sebagai asumsi bahwa semua program 

CSR yang dipilih oleh perusahaan adalah benar-benar untuk maksud yang mulia, 

peningkatan kualitas sumber daya alam,peningkatan pendidikan,peningkatan 

layanan kesehatan, maupun peningkatan aspek sosial dan ksejahteraan rakyat.  

Dalam kaitan antara CSR dengan Hukum Pajak, maka akan dikaitkan antara 

CSR dengan bidang-bidang yang lain. Dalam pidato Guru Besar Prof. Jamal 

Wiwoho terdapat pembagian bidang, antara lain :51 

1. Bidang Lingkungan Hidup 

Dilihat dari aspek Penghasilan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 6 

ayat 1 berbunyi ”biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

                                                        
51  
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penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan 

pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan 

tunjangan yang diberikan dalam bentuk unag , bunga royalty, biaya 

perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi, dan pajak kecuali 

Pajak Penghasilan” dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan demikian 

apabila perusahaan mengeluarkan biaya pengolah limbah dan pengendalian 

polusi dalam menjalan operasi bisnisnya serta biaya yang dikeluarkan untuk 

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan ynag berkaitan dengan usaha 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangakan dari 

penghasilan bruto. 

Perlu dicermati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

pengendalian polusi atau pencemaran lingkungan hidup mungkin sangat 

terkait dengan Pajak Penghasilan dan PPN. Sebagai contoh perusahaan harus 

membuat membuat bak pengolahan limbah untuk mengolah limbah 

produksinya, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran jsa 

pengerjaan dan semua material dapay dibebankan ke penghasilan bruto. Tetapi 

perlu diketahui bahwa atas pembayaran jasa atau imbalan akan terhutang PPh 

Pasal 21/Pasal 26 UU PPh atau Pasal 23/Oasal 26 UU PPh, sedangkan 

pengadaan materialnya terhutang PPN yang harus dibayar oleh perusahaan. 

2. CSR atas hasil Produk dan Konsumen 

Dalam aspek ini perusahaan biasanya mengeluarkan banyak biaya untuk iklan 

dan promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat dipisahkan 

mana yang benar-benar kegiatan iklan atau promosi dan mana yang bukan. 

Mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 menyebutkan 

bahwa “mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya 

yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar 

dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto”. 

Perusahaan dalam kegiatan promosi dan iklannya dapat membagi-bagikan 

produk perusahaan ataupun memberikan hadiah tertentu untuk penjualan 

perusahaan. 
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Perusahaan yang melakukan promosi dengan membagi-bagikan produknya 

sebagai sampel di masyarakat, dalam aspek Pajak Penghasilan biaya yang 

dikeluarkan bukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

karena merupakan pemberian kenikmatan atau natura seperti yang diatur 

dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e. dari aspek PPN 

perusahaan juga terhutang PPN atas produk yang diberikan secara cuma-Cuma 

dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga jual dikurangi laba kotor. 

Perusahaan juga dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan 

memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan dengan memberikan pelayanan setelah penjualan (service after 

sales). Misalnya perbaikan produk yang cacat atau penggantian produk atau 

sparepart. Biaya service yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk dalam kategori biaya 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

3. Bidang Ketenagakerjaan 

Kaitan antara CSR dengan Pajak dan Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah 

pengadaan pelatihan-pelatihan baik diselenggarakan sendiri oleh perusahaan 

maupun mengikutkan karyawan pada pelatihan atau seminar yang diadakan 

oleh pihak lain. Aspek perpajakan apabila pelatihan karyawab diadakan 

sendiri oleh perusahaan, misalnya mendatangkan pembicara dari luar, maka 

disini terkait dengan Obyek Pajak Penghasilan khususnya PPh pasal 21/Pasal 

26 atau Pasal 23/Pasal 26 UU PPh. Pelatihan yang diberikan oleh orang 

pribadi maka perusahaan harus memungut PPh Pasal 21/Pasal 26 UU PPh atas 

honorarium yang diberikan. Jika pelatihan diberikan oleh badan, maka 

perusahaan diharuskan memotong PPh Pasal 23/Pasal 26 UU PPh atas 

honorarium yang diberikan. 

Program CSR perusahaan yang memilih meningkatkan kesejahteraan 

karyawan melalui pemberian tunjangan atau fasilitas tertentu, maka 

perusahaan harus lebih hati-hati dengan aspek perpajakan terkait. Jika 

tunjangan tersebut menambah gaji bruto karyawan atau memberikan dalam 
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bentuk uang, maka merupakan Obyek PPh Pasal 21/Pasal 26 , sehingga biaya 

yang dikeluarkan untuk tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto perusahaan. Sebaliknya jika tunjangan tersebut tidak menambah gaji 

bruto karyawan atau dalam bentuk kenikmatan natura, maka biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan tersebut tidak dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Tetapi  bila program tersebut berbentuk pemberian fasilitas 

misalnya perumahan karyawan, maka biaya tersebut merupakan biaya yang 

tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan 

penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau 

kenikmatan seperti yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 

huruf e yang berbunyi sebagai berikut : “penggantian atau imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura 

dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh 

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 

ditetapkan dengan Keputusan menteri Keuangan” tidak dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto. 

4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Kemasyarakatan) 

Perusahaan dapat melaksanakan program CSR ke masyarakat berupa aktivitas 

di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, yang dapat 

diberikan oleh perusahaan berupa pemberian beasiswa kepada siswa-siswa 

berprestasi ataupun yang tidak mampu, ataupun sumbangan untuk penyediaan 

sarana dan prasarana sekolah. Di bidang kesehatan, perusahaan biasanya 

memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti 

puskesmas, program khitanan massal, imunisasi untuk masyarakat umum. 

Apabila program CSR berupa pemberian beasiswa, maka dari sudut pajak 

penghasilan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat 

dibebankan laba perusahaan. Seperti yang tercantum dalam UU No. 17 tahun 

2000 Pasal 6 ayat 1 huruf g yang menyebutkan bahwa beasiswa, magang dan 

pelatihan merupakan biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Pemberian program beasiswa ini sangat membantu siswa-siswa berprestasi 
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yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu. Karena itu perusahaan-

perusahaan yang akan menerapkan program CSR, pemberian berupa beasiswa 

yang merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang dapat dijalankan secara 

rutin. Dengan program pemberian beasiswa demikian sangat membantu 

masyarakat di dunia pendidikan langsung. 

Perusahaan yang memilih memberikan sumbangan untuk penyediaan sarana 

dan prasarana sekolah dan kesehatan, maka biaya yang dikeluarkan untuk 

sumbangan ini tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan, 

ini sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf g. Sedangkan 

bagi pihak penerima bantuan atas sumbangan merupakan penghasilan yang 

tidak termasuk sebagai Obyek pajak seperti diatur dalam UU No. 17 tahun 

2000  pasal 4 ayat 1 huruf a. Sangat disayangkan jika sumbangan yang juga 

membantu negara dalam mengentaskan kebodohan dan meningkatkan 

kesehatan rakyat demikian tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Pemerintah seharusnya memperbolehkan biaya ini dikurangkan dipenghasilan 

bruto, asalkan jelas kepada siapa sumbangan itu diberikan. pemerintah 

mungkin menyediakan institusi/ organisasi milik pemerintah atau non 

pemerintah yang dapat menampung sumbangan yang demikian. 

Dari pengaturan-pengaturan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan 

tanggung jawab perusahaan telah ditambah, bukan lagi hanya kepada pemilik 

modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan 

keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar. Telah adanya pengaturan 

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana tersebar 

dalam berbagai undang-undang di atas menyebabkan banyak pihak yang 

berpendapat bahwa tidak perlu diatur lagi mengenai kewajiban melakukan CSR 

secara khusus dalam UU korporasi. Yang harus dilakukan adalah memastikan 

pelaksanaan dari pengaturan dalam undang-undang tersebut di atas. Namun hal 

tersebut tidak menyurutkan pihak legislatif dan eksekutif yang memiliki 

pertimbangan tersendiri dan akhirnya mengesahkan pengaturan tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UU PT yang baru, yaitu UU No. 

40 Tahun 2007. 
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1. Australia 

a) Corporation Act 2001 

Peraturan mengenai perusahaan di Australia ini merupakan Pasal sentral  

tugas-tugas bagi direktur perusahaan. Dalam undang-undang ini terdapat 2 pasal 

yang berhubungan dengan pengaturan corporate social responsibility bagi 

perusahaan, yaitu : 

a. section  299 (1) (f) 

“if the entity’s operations are subject to any particular and significant 
environmental regulation under a law of the Commonwealth or of a State or 
Territory—give details of the entity’s performance in relation to 
environmental regulation. ” 

 
b. section 1013 DA (1) 

“ASIC may develop guidelines that must be complied with where a Product 
Disclosure Statement makes any claim that labour standards or 
environmental, social or ethical considerations are taken into account in the 
selection, retention or realisation of the investment” 

 
Dalam undang-undang perusahaan Australia section 1013 DA mengandung 

pengertian bahwa undang-undang tersebut memaksakan perusahaan-perusahaan 

untuk memenuhi  kewajiban-kewajiban dalam pemberian pensiun, asuransi jiwa 

dan pengaturan dana untuk memperlihatkan tingkat seberapa mereka 

memperhatikan lingkungan, sosial, tenaga kerja dan  standar etika di dalam 

memutuskan investasi. Sedangkan Section 299(1) (f) mengandung penjelasan 

bahwa perusahaan  untuk memasukkan ke dalam laporan tahunan mereka harus 

adanya rincian pelanggaran terhadap hukum lingkungan dan  lisensi. Melihat 2 

penjelasan dari sections tersebut di Australia terjadi perdebatan dikalangan para 

pengusaha karena perusahaan-perusahaan harus mampu mempertimbangkan 

kepentingan dari stakeholders selain dari  shareholders.  

Peraturan selain dari Corporations Act 2001 memaksakan kewajiban-

kewajiban tambahan kepada para direktur perusahaan dalam hal hubungan  

mereka dengan karyawan dan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan harus 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



74 
 

membayar karyawan mereka tidak kurang dari upah minimum mereka52 dan 

mereka harus mematuhi jaminan kesehatan dan keamanan53, anti diskriminasi dan 

sama dalam memberikan persyaratan54, Perusahaan harus pula mematuhi suatu 

cakupan luas dari syarat-syarat yang ada dilingkungannya.55  

Selain penjelasan diatas tentang corporate social responsibility di Australia 

dalam Corporations Act 2001 (Cth) memang tidak dikatakan secara detail, 

sehingga diperlukan adanya payung hukum yang digunakan untuk mengatur hal 

tersebut.  Sebagai contoh lagi dalam selain dalam penjelasan diatas, pada section 

299(1)(f) juga dijelaskan bahwa diperlukan laporan tahunan para direktur untuk 

suatu perusahaan termasuk rincian kinerja perusahaan itu dalam hubungan dengan 

setiap ‘Pasal dan kepentingan' peraturan tentang lingkungan dimana perusahaan 

sebagai subyek. Contoh lain ditemukan Pada Pasal 5.8 A dari undang-undang 

tersebut, yang dinyatakan bahwa harus adanya perlindungan terhadap karyawan, 

seperti gaji, sumbangan-sumbangan pensiun dan pemberian ijin cuti. Dalam 

pengaturan-pengaturan yang diharapkan untuk memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada karyawan.  

Pengaturan terkait masalah corporate social responsibility dalam 

Corporations Act 2001 tidak diatur secara menyeluruh. Sehingga menurut 

pemerintah australia perlu adanya batasan-batasan bagi perusahaan-perusahaan 

yang ada di Australia dalam menjalankan usahanya. Dalam pengaturan mengenai 

CSR  di Australia perlu diperhatikan terkait sejarah tanggung jawab perusahaan. 

Pertama, dalam konteks ini perlu memperhatikan dua kejadian yang sebelumnya 

di dalam sejarah dari Australian menanggapi kepada permasalahan pembuatan 

undang-undang untuk tanggung jawab sosial perusahaan56. Peristiwa tersebut 

antara lain : 

                                                        
52 Helen dan Ingrid, ”Corporate Social Responsibility in Australia : A Review”, pada Jurnal Social 
Science Research Network, 2006, halm. 8. 
53 Ibid, halm : 8. 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Stephen and Anthony, ”The New Corporate Law”, pada Jurnal Social Science Research 
Network, 2006, halm. 3-4. 
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1. Di bulan Mei tahun 1988 dalam Mei 1988 Australian Senate meminta Komite 

Kerja di Komisi Hukum dan Konstitusi untuk memeriksa ke tugas-tugas 

sosial, gadai dan tanggung-jawab dari direktor-direktor perusahaan di 

Australia. Hal tersebut dikarenakan  bahwa perusahaan di Australia kini 

dikuasai oleh para direktur sehingga pemilik-pemilik mereka, pemegang 

saham di dalam  kendali mereka. Diharapkan perusahaan kini tidak hanya 

kepada kesejahteraan atau kesehatan yang ekonomi masyarakat hanya bagi 

sebagian besar dimensi-dimensi kehidupan masyarakat. Para direktur 

perusahaan diminta untuk membuat laporan akhir tahunan yang mana meliputi 

tugas-tugas diluar kepentingan perusahaan tetapi kepentingan dengan 

karyawan, lingkungan dan konsumen. Dimana mereka memerlukan perhatian 

tertentu. Menanggapi usul ini, Komisi mulai dengan landasan pemikiran, 

yaiitu:  

It is the shareholders’ investment that creates the company. Directors’ 
fiduciary duties are premised on this fact and are designed to protect that 
investment. If company law were to impose new and, at times, 
contradictory duties (such as looking after interests which may be directly 
opposed to those of the corporators), directors’ fiduciary duties could be 
weakened, perhaps to the point where they would be essentially 
meaningless.57 

 

Pernyataan dari Komite tersebut bahwa akan memaksakan suatu tugas untuk 

bertindak wajar antara kreditur yang berbeda seperti, karyawan, konsumen-

konsumen, dan lingkungan  untuk memaksakan suatu cakupan kompleks 

berpotensi dan yang luas kewajiban-kewajiban para direktur. Tugas seperti itu 

akan menjadi tidak jelas. Komite merekomendasikan kepada para direktur 

bahwa kepentingan-kepentingan diluar perusahaan harus diatur tidak hanya di 

dalam dalam perundang-undangan perusahaan tetapi di dalam perundang-

undangan mengarahkan secara rinci pada permasalahan tersebut. Pengaturan 

mengenai CSR pada tahun ini masih mejadi perdebatan di Negara Australia. 

2. Peristiwa yang kedua terjadi dalam 2000 ketika satu Australian Democrats 

Senator memperkenalkan Corporate Code dari Conduct Bill ke dalam Senate. 

                                                        
57 Ibid, halm : 4 
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Bill yang diarahkan untuk mengatur aktivitas perusahaan Australia yang ada 

di luar negeri mengenai  hak azasi manusia, praktek lingkungan, hubungan-

hubungan tenaga kerja, dan kesehatan dan keamanan kerja. Democrats 

menghimbau dukungan untuk Bill yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan CSR kepada suatu cakupan luas dari stakeholders. Demokrat 

berargumentasi bahwa Bill itu adalah suatu respon dari kegagalan dari yang 

pedoman sukarela, pedoman internasional dan inisiatif-inisiatif  regional. 

Bill mengusulkan pembebanan kewajiban-kewajiban pada perusahaan 

australia yang memanfaatkan lebih dari satu ratus orang di luar negeri untuk 

mengambil semua ukuran yang layak untuk mencegah setiap efek tak diinginkan 

material di lingkungan dan untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan 

tentangnya para pekerja. Bill mengatur perusahaan bukan untuk gunakan 

memperoleh manfaat dari tenaga kerja atau buruh anak-anak wajib atau yang 

dipaksa, dan untuk mematuhi prinsip-prinsip hak azasi manusia mengenai 

persamaan dalam hal-hal mengenai ras, warna, seks, agama, pendapat politis, dan 

asal-usul sosial.  

Perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk mematuhi hukum perpajakan yang 

bisa diterapkan, dan untuk memastikan bahwa barang-barang dan jasa yang 

disediakan oleh perusahaan mentaati hal yang berkaitan dengan kesehatan 

konsumen, batasan-batasan keselamatan dan perlindungan konsumen serta 

batasan-batasan dalam perdagangan. Perusahaan-perusahaan akan diperlukan 

untuk menyerahkan pemenuhan laporan tahunan yang terperinci Australian 

Securities dan Investments Commission (ASIC). Suatu pelanggaran tentang segala 

persyaratan-persyaratan ini akan membuat perusahaan dapat dikenakan sanksi. 

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Bill tersebt tidak diloloskan dalam senat di 

Australia pada waktu itu. 

Melihat 2 sejarah pengaturan CSR di Australia, maka dengan munculnya 

Corporations Act 2001 menjadi nafas baru meskipun dalam undang-undang 

tersebut tidak diatur secara detail mengenai CSR. Selain dari undang-undang 

tersebut terdapat aplikasi internasional dan pengaruh sukarela, seperti Prinsip-

prinsip OECD dari Corporate Governance, Prinsip IV yang menyatakan bahwa : 
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The corporate governance framework [of a company] should recognise the 
rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and 
encourage active co-operation between corporations and stakeholders in 
creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.58 

 
Selain aplikasi internasional di Australia juga terdapat aplikasi lokal. Sebagai 

contoh, Australian Stock Exchange (ASX) Prinsip-prinsip perusahaan dari 

Governance Council Good Corporate Governance and Best Practice 

Recommendations mendorong perusahaan yang didaftarkan di ASX itu  untuk 

mengenali hukum dan kewajiban-kewajiban lain kepada semua stakeholders. Hal 

tersebut didukung oleh prinsip dari ASX, yaitu : 

There is growing acceptance of the view that organisations can create value 
by better managing natural, human, social and other forms of capital. 
Increasingly, the performance of companies is being scrutinised from a 
perspective that recognises these other forms of capital.59 

 
Prinsip ini merekomendasikan bahwa didaftarkan perusahaan perlu tetapkan 

dan keluarkan aturan resmi perilaku untuk memandu pemenuhan dengan hukum 

dan kewajiban-kewajiban lain kepada stakeholders. Mengusulkan isi-isi dari kode 

seperti itu termasuk rincian suatu tanggung-jawab perusahaan kepada masyarakat, 

kepada klien-klien, pelanggan-pelanggan dan konsumen-konsumen serta 

karyawan. lingkungan. ASX  Prinsip itu tidak mengikat di perusahaan yang 

didaftarkan. Sebagai gantinya, perusahaan seperti itu diwajibkan untuk 

melaporkan semua kegiatannya di dalam  tingkat laporan tahunan mereka. 

 

b) Goverment Policy 

The Prime Minister’s Business Community Partnership 

Di Australia salah satu insiatif penting tentang CSR dari pemerintahan 

Australia yang paling terkemuka di tingkatan pemerintah pusat adalah Kebijakan 

dari Perdana Menteri tentang Kerjasama Bisnis Dengan Masyarakat. Kebijakan 

ini dimulai tahun 1998 (lalu yang dikenal sebagai  Meja Bundar Perusahaan), 

Kerjasama ini merupakan bentuk suatu kelompok masyarakat Australia yang 

                                                        
58 Ibid, halm : 7 
59 Ibid 
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terkemukaa atau pengusaha-pengusaha yang berasal dari sector masyarakat dan 

bisnis. Mereka diberi tugas untuk mengembangkan kerjasama  bisnis dengan 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menangkis isu-isu yang berkaitan 

bahwa perusahaan hanya bersifat filantropis. Inisiatif pemerintah tersebut sebagai 

digunakan perusahaan untuk mencitrakan diri bahwa mereka juga mampu 

memberi dan melakukan tanggung jawab social perusahaan. 

Aktivitas yang dilakukan dalam program ini ada 3 macam, antara lain : 

1. advokasi terhadap kasus bisnis untuk CSR dan kerjasama antara bisnis dan 

masyarakat; 

2. pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi terkait CSR; 

3. mensosialisasikan CSR  melalui award program. 

Perumusan Perdana Menteri ini tentang CSR perusahaan adalah sangat sempit, 

terbatas sebagian besar kepada perusahaan filantropi60. Inisiatif ini di tingkatan 

pemerintah pusat lebih lanjut berupa  penghargaan-penghargaan Perdana Menteri 

untuk Excellence di Community Business Partnerships, yang dibagi menjadi kecil, 

medium dan kategori-kategori bisnis yang besar dan diperkenalkan di tingkatan 

negara dan wilayah  tingkatan nasional. 61 

 

c) Guidelines 

Australian Stock Exchange (ASX) dan the Minerals Council of Australia  (MCA) 

 Di tahun 2003, Australian Stock Exchange (ASX)  mengeluarkan ASX 

Principles dii Corporate Governance dan Best Practice Recommendations, yang 

diharapkan mampu memandu dalam mendaftarkan perusahaan. Dimana prinsip-

prinsip tersebut bersifat sukarela, perusahaan diwajibkan untuk menjelaskan 

kepada ASX dan investor-investor, alasan suatu perusahaan memilih bukan untuk 

mengikuti petunjuk. Sebanyak tiga rekomendasi berkait dengan CSR, yaitu :62 

1. Principle 3  : Promosikan  pengambilan keputusan bertanggung jawab    

                                     dan etis; 

2. Prinsip 7  : Kenali dan atur resiko; dan   
                                                        
60 Opcit, Halm : 9. 
61 Opcit, halm :9 
62 Opcit, halm :10 
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3. Prinsip 10  : Kenali kepentingan yang legal dari stakeholders.  

Di tahun 2004, the Minerals Council of Australia (MCA) mendirikan suatu 

kerangka untuk perkembangan berkelanjutan, yang diberi judul ‘Enduring Value: 

the Australian Minerals Industry Framework for Sustainable Development’. 

Membuat kontrak kepada kerangka itu adalah suatu prasyarat kepada keanggotaan 

MCA. Anggota yang turut menandatangani diwajibkan untuk menilai sistem 

digunakan untuk mengatur resiko-resiko operasional dan melaporkan informasi 

ketahanan berdasar pada indikator GRI. 

Reporting Guidelines 

Ada sejumlah petunjuk pelaporan mengembangkan terutama untuk Australian 

perusahaan. Di tahun 2003, the Department of the Environment and Heritage 

mengembangkan sebuah panduan untuk pelaporan lingkungan publik,  yang diberi 

judul ‘Triple Bottom Line Reporting in Australia: A Guide to Reporting against 

Environmental Indicators’. The Department of Family and Community Services di 

tahun 2004 yang dimunculkan suatu pedoman draft untuk membantu perusahaan  

di dalam melaporkan pengaruh sosial mereka. Keduanya pemandu-pemandu ini 

didasarkan pada  international Global Reporting Initiative guidelines. 

d) Rating Indicates 

Ada beberapa indeks di Australia yang terkenal dimana indeks tersebut 

menunjukkan kinerja perusahaan dalam menerapkan CSR. Pertama, The Age/ 

Sydney Morning Herald’s Good Reputation Index (GRI) mengukur kinerja dari 

100 besar perusahaan-perusahaan di Australia yang berkaitan dengan 

menggunakan istilah corporate governance, kinerja pasar, manajemen dan etika, 

hubungan dengan karyawan dan masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan. 

GRI mengelompokkan 100 besar perusahaan  di Australia (yang terpilih dari 

Business Review Weekly majalah yang tahunan daftar 1000 besar perusahaan) 

menurut reputasi mereka. Rangking tersebut dikompilasi dengan pendapat-

pendapat yang relevan dari stakeholders untuk masing-masing kategori.  

Kedua, suatu rating indikator penting di Australia yaitu RepuTex’s Social 

Responsibility Rating. RepuTex’s merupakan lembaga riset independen, yang 

merangking 100 perusahaan yang paling besar di Australia dan dikategorikan 
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dalam empat bidang dari CSR, yaitu : corporate governance, dampak lingkungan, 

sosial  dampak dan praktek kerja. Indeks lain adalah Australian Sustainable Asset 

Management (SAM) index (AuSSI). Diluncurkan tahun 2005, SAM mengundang 

perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan top di Australia untuk 

berpartisipasi dalam ‘corporate sustainability assessment’ . Terakhirnya, di tahun 

2004 St Ethics Centre melanchingkan Corporate Responsibly Index (CRI), 

melakukan penilaian terjadap perusahan-perusahaan yang dinilai dari partisipasi 

mereka terkait kinerja mereka yang non-financial.  

 

2. Cina 

Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Cina menciptakan 

peluang serta risiko untuk perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Di Cina 

keluar standar CSR yaitu China Social Compliance 9000T (CSC9000T), standar 

tersebut berdasarkan undang-undang tenaga kerja Cina dengan rujukan ke hukum 

internasional, yang mana mendesak perusahaan untuk mematuhi standar yang 

relevan. Bahkan jika ini berarti hanya melakukan hukum dan mengatakan tidak 

akan melampaui ketentuan hukum seperti yang diharapkan oleh definisi CSR di 

Barat. CSC9000T mungkin sebenarnya memberikan kontribusi yang cukup untuk 

pemeliharaan yang relevan hak asasi manusia dan standar perburuhan.. Hukum di 

Cina menyediakan perlindungan terhadap tenaga kerja yang relatif tinggi.  

Munculnya CSR di Cina karena hasil laporan menunjukkan bahwa adanya 

lembur berlebihan, kematian di tambang batu bara, kerusakan lingkungan dan 

masalah-masalah hak asasi manusia harus cukup untuk semua perusahaan sadar 

akan CSR. Sejak akhir tahun 1970-an pasar di Cina telah berubah dari rencana 

ekonomi yang berbasis sistem pasar, membuat potensi luas untuk produksi dan 

penjualan asing. Pertumbuhan tahunan PDB di Cina sekarang berdiri di sekitar 

9%. Dengan 400 juta orang diangkat dari kemiskinan dalam 30 tahun dan jumlah 

penduduk 1,3 miliar, dengan daya beli yang cukup besar dan terus berkembang. 

Banyak perusahaan asing berusaha untuk hadir di pasar ini. Negara lain kerja 

kontrak produksi ke Cina untuk mendapatkan keuntungan dari upah lebih rendah 

daripada di negara asal mereka. Pada saat yang sama, Cina yang miskin reputasi 
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dalam kesehatan dan keselamatan kerja, hak-hak pekerja lainnya dan hak asasi 

manusia menciptakan resiko bagi perusahaan merek dan penjualan untuk pasar 

ethically bersangkutan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan di Cina 

tetapi juga untuk mereka yang bekerja dengan Cina.  

Cina niscaya memiliki masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, 

hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. Namun, tidak ada keraguan bahwa 

pertumbuhan industri dan perdagangan dengan dunia luar merupakan hal yang 

signifikan bagi ekonomi Cina yang terus mengalami pembangunan dan 

kemampuan untuk mengangkat lebih banyak orang dari kemiskinan. Pemerintah 

Cina telah menarik minat perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk 

berkontribusi ke Cina dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki 

kepentingan dalam membangun kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan 

asing memastikan bahwa mereka menerapkan CSR di Cina.  

Pemerintah Cina telah mengadopsi berbagai kursus CSR dari Uni Eropa. 

Sebagian besar negara Uni Eropa CSR yang sukarela dan berada di luar peraturan 

pemerintah. Pemerintah Cina telah membuat CSR Pasal dari strategi untuk 

mendirikan sebuah 'masyarakat harmonis' dan bahkan dari perbedaan antara 

daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Beberapa organisasi dan pihak berwenang 

setempat telah melaksanakan CSR. Sebagian didukung oleh pemerintah dengan 

adanya standar Cina yaitu CSC9000T diluncurkan pada tahun 2005. Contoh 

antara lain, pihak berwenang setempat dalam Shenzhen Bursa Saham di industri 

Timur Cina Selatan di mana banyak perusahaan asing memiliki sarana produksi 

atau pemasok telah mengembangkan seperangkat pedoman untuk CSR 

perusahaan-perusahaan lokal. Shenzhen bursa saham yang telah dihasilkan pada 

pedoman CSR untuk belikan perusahaan.  

Cina inisiatif untuk mengembangkan standar-standar dan panduan bagi 

perusahaan yang akan bertanggung jawab sosial tidak hanya hadir potensial bagi 

perusahaan untuk memberikan kontribusi untuk memperbaiki kondisi pekerja. 

Standar seperti CSC9000 juga memudahkan bagi perusahaan, Cina dan 

perusahaan asing diberlakukan sama, untuk mematuhi hukum perburuhan di Cina. 

Di Cina, seperti di beberapa negara pelaksanaan dan penegakan hukum diakui 
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menjadi masalah, hanya mengamati kadang-kadang harus diakui CSR. Hal ini 

mendorong pemahaman tentang CSR dalam konteks Eropa, tetapi dalam konteks 

Cina wajar, tertunda tingkat pengetahuan, ketaatan dan penegakan hukum di 

antara perusahaan dan pihak berwenang. 

Pengakuan mengenai corporate social responsibility (CSR) di Cina 

merupakan hasil dari peradaban sosial dan ekonomi. Pada tahap awal dari 

akumulasi modal, perusahaan-perusahaan multinasional untuk pembangunan 

diupayakan untuk mengutamakan lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja dari 

negara-negara berkembang. Akibatnya, isu-isu yang terkait secara bertahap 

dibawa ke dalam lingkup pemerintah dan perundang-undangan pengawasan 

kontrol. Untuk menebus reputasi dan meningkatkan keyakinan investor, 

perusahaan-perusahaan multinasional itu memimpin dalam membangun sendiri 

kode etik.  

Yang dimaksud dengan CSR mencakup larangan banyak menggunakan tenaga 

kerja anak dan tenaga kerja paksa atau wajib, larangan pada diskriminasi, 

pelecehan dan penyalahgunaan, honoring peraturan terkait jam kerja, jaminan 

pada kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, melihat etika 

bisnis serta membantu  perkembangan masyarakat atau negara dimana perusahaan 

beroperasi. Selama dekade, pengembangan CSR di Cina telah melalui tiga 

tahapan, yaitu : 63 

1. Tahap pertama adalah dari pertengahan tahun 1990-an ke awal abad 21, pada 

saat yang CSR persyaratan yang terutama diterapkan pada rantai internasional. 

Pada tahap ini, digerakkan oleh konsumen pasar internasional pengecer dan 

pemilik merek mulai memperhatikan masalah CSR, membangun dan 

melaksanakan CSR kode etik, standar atau sistem. Beberapa perusahaan Cina, 

yang telah bergabung dalam rantai pasokan global, mulai menerima audit oleh 

perusahaan multinasional. Pengelolaan ini berorientasi ekspor perusahaan 

adalah yang pertama kelompok sosial menghubungi CSR konsep.  

2. Tahap kedua adalah dari awal abad ke-21 hingga 2003, saat konsep CSR yang 

telah diperkenalkan kepada masyarakat, menuai perhatian dan perdebatan. 
                                                        
63 Corporate Social Responsibility, lehmanlaw.com, diakses 31 Juli 2009 
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Pada saat itu, lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional di Cina 

mulai memperkenalkan konsep ini secara sistematis dan meluas melakukan 

kajian dan diskusi. Menurut latar belakang dari integrasi ekonomi global dan 

tumbuh cepatnya perdagangan asing, hal tersebut berwenang memanggil 

semua pihak untuk menarik perhatian ke CSR, sehingga untuk menghindari 

dampak negatif yang dapat membawa ke perdagangan. Pada saat yang sama, 

departemen pemerintah mulai menunjukkan keprihatinan untuk 

pengembangan CSR di kalangan perusahaan. Departemen Tenaga Kerja, 

Departemen Perdagangan dan Cina Enterprise Konfederasi (CEC) semua 

dibuat CSR komite penyelidikan untuk belajar pengembangan CSR di Cina.  

3. Tahap ketiga mulai dari 2004. Ini adalah tahap tindakan aktif. Cina 

departemen pemerintah, industri dan perusahaan telah menyadari bahwa 

semua mengembangkan CSR yang efektif untuk membangun masyarakat yang 

harmonis, dilakukan pendekatan ilmiah untuk pengembangan dan 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, mereka 

telah mengambil sejumlah langkah-langkah positif untuk mempromosikan 

gerakan CSR.  

Di Cina yang terkenal adalah industri manufaktur, maka industri tekstil dan 

pakaian mengambil langkah pertama dalam mempromosikan CSR di Cina. Cina 

Nasional Tekstil dan Pakaian Council telah mengembangkan sistem standar yaitu 

CSC9000T mulai mempromosikannya di antara perusahaan. Departemen 

pemerintah Cina telah mengambil sikap lebih positif terhadap CSR dan 

dikembangkan terkait mendorong kebijakan. Sebagai contoh, "Pengembangan 

Panduan pada industri tekstil ke-11 'Lima tahun Rencana' Period (2006-2010)" 

dan surat edaran bersama dari "Beberapa Saran tentang Percepatan Restrukturisasi 

dan yang mempromosikan industri tekstil, baik jelas panggilan positif mendorong 

perkembangan CSC9000T. 

Beberapa perusahaan telah mengambil langkah-langkah secara sukarela untuk 

meningkatkan pengelolaan CSR. Misalnya, pada bulan Maret 2006, State Grid 

Corporation meluncurkan Laporan Tahunan CSR-nya, yang merupakan negara 

pertama yang dimiliki perusahaan untuk menunjukkan kinerja CSR-nya kepada 
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publik. Pada 23 Juni 2006, Shanghai Pudong Development Bank mengeluarkan 

CSR-nya pada kedua Lapor publik internal dan website, yang menjadi bank 

komersial pertama Cina yang menerbitkan laporan CSR. Dibawah ini akan 

dijelaskan terkait pengaturan CSR di Cina baik berupa peraturan perundang-

undangan dan standar Cina, yaitu :  

a) Peraturan Perundang-undangan Corporate Social Responsibility 

Perkembangan pengaturan perundang-undangan di Cina mengalami 

perkembangan. Dimana pemerintah China menempatkan penekanan lebih 

besar pada menjaga hukum dan hak-hak serta kepentingan warga Negara. 

Undang-undang yang ada di Cina berurusan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan ada dalam beberapa bentuk seperti :64  

1. The Company Law of the People’s Republic of China 
 

1.1. Pasal 5 
Dalam melaksanakan operasi bisnis, perusahaan harus mematuhi 
undang-undang dan peraturan administratif, sosial, moralitas, dan 
moralitas bisnis. Ia harus bertindak dalam iman, menerima 
pengawasan dari pemerintah dan masyarakat umum, dan menanggung 
tanggung jawab sosial. Hak yang sah dan kepentingan perusahaan 
harus dilindungi oleh hukum terhadap dan tidak dapat trespassed.  

 
1.2. Pasal 17 

Perusahaan harus melindungi hak-hak dan kepentingan sah para 
karyawan, menandatangani kontrak kerja dengan karyawan, membeli 
asuransi sosial, memperkuat perlindungan tenaga kerja, sehingga 
untuk menjamin keselamatan kerja. Perusahaan harus, dalam berbagai 
bentuk, menyangatkan profesional dalam pendidikan dan pelatihan-
layanan dari para karyawannya, sehingga untuk meningkatkan 
kualitas pribadi.  
 

1.3. Pasal 18 
Para karyawan perusahaan itu, sesuai dengan UU Tenaga Kerja Uni 
dari People's Republic of China, mengatur serikat buruh, yang akan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan serikat buruh yang sah dan 
melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja. Perusahaan harus 
menyediakan kondisi penting bagi serikat buruh untuk melaksanakan 
kegiatan. Serikat buruh yang akan, atas nama karyawan, kolektif 
menandatangani kontrak dengan perusahaan dengan melihat pada 
upah, jam kerja, kesejahteraan, asuransi, keselamatan kerja dan 

                                                        
64 Ibid. 
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sanitasi, dan hal-hal lain. Sesuai dengan konstitusi dan undang-
undang lain yang terkait, perusahaan akan mengadopsi manajemen 
demokratis dalam bentuk kumpulan dari perwakilan karyawan atau 
cara lain. Untuk membuat keputusan tentang restrukturisasi atau isu 
penting yang terkait dengan operasi bisnis, atau apapun penting untuk 
merumuskan peraturan, sebuah perusahaan yang akan mengumpulkan 
pendapat dari serikat buruh, dan yang akan mengumpulkan pendapat 
dan usulan kepada karyawan melalui sidang dari wakil-wakil dari 
karyawan atau yang lainnya di jalan.  

 
2. Labor Law of the People's Republic of China – 1995 
 

2.1. Pasal 36 
Negara akan berlatih jam kerja sistem dimana buruh akan bekerja 
untuk tidak lebih dari delapan jam sehari dan tidak lebih dari 44 jam 
seminggu rata-rata. 

 
2.2. Pasal 37  

Dalam hal buruh bekerja atas dasar piecework, perusahaan harus 
memperbaiki rasionil quota kerja dan standar upah piecework sesuai 
dengan sistem jam kerja yang diatur dalam Pasal 36 dari Undang-
undang ini.  

 
2.3. Pasal 38  

Perusahaan harus menjamin bahwa para pekerja memiliki 
setidaknya satu hari libur seminggu.  

 
2.4. Pasal 40 

Perusahaan akan mengatur terletak untuk pekerja sesuai dengan 
undang-undang selama hari libur berikut ini:  
1) The New Year's Day;  
2) Spring Festival;  
3) International Labour Day;  
4) Hari Nasional;  
5) hari libur lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. 
  

2.5. Pasal 41 
Perusahaan dapat memperpanjang jam kerja karena kebutuhan 
produksi atau usaha setelah konsultasi dengan serikat buruh dan 
buruh. Dengan jam kerja yang akan berkepanjangan, secara umum, 
akan ada lebih dari satu jam sehari, atau tidak lebih dari tiga jam 
sehari jika prolonging dipanggil untuk karena alasan khusus dan 
sesuai dengan kondisi fisik yang kesehatan buruh dijamin . 
Pekerjaan untuk waktu lama tidak akan melebihi Namun, 36 jam 
satu bulan.  
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2.6. Pasal 42 

prolonging jam kerja tidak akan tunduk pada pembatasan dari 
ketentuan Pasal 41 dari Undang-undang ini dalam salah satu dari hal 
berikut:  
1) Perlunya perawatan darurat selama terjadinya bencana alam, 

kecelakaan atau alasan lain yang mengancam kehidupan, 
kesehatan atau keselamatan buruh properti;  

2) Perlu waktu untuk buru-buru-perbaikan peralatan produksi, 
transportasi baris atau fasilitas umum yang telah rusak dan 
akibatnya mempengaruhi produksi dan kepentingan umum;  

3) Lain-lain kasus yang diatur dalam undang-undang dan 
administratif keputusan. 

 
2.7. Pasal 43 

Perusahaan tidak akan memperpanjang jam kerja dari buruh dalam  
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini. 

  
2.8. Pasal 44 

Perusahaan harus membayar upah buruh lebih remunerations 
daripada  yang biasa bekerja sesuai dengan standar berikut ini dalam 
salah satu dari hal berikut:  

1) Upah buruh untuk pembayaran tidak kurang dari 150 persen dari 
upah buruh jika diminta untuk bekerja lagi jam;  

2) Upah buruh untuk pembayaran tidak kurang dari 200 persen dari 
gaji mereka jika tidak ada istirahat setelah itu dapat diatur untuk 
buruh untuk bekerja pada hari istirahat;  

3) Upah buruh untuk pembayaran tidak kurang dari 300 persen dari 
upah buruh jika diminta untuk bekerja pada hari libur hukum.  

 
2.9. Pasal 46  

Distribusi upah akan mengikuti prinsip distribusi dan sesuai untuk 
bekerja sama untuk pekerjaan yang sama. Tingkat upah akan 
dinaikkan secara bertahap atas dasar ekonomi. Negara akan 
melaksanakan peraturan makro dan kontrol atas total payrolls.  

 
2.10. Pasal 47  

Perusahaan-nya akan memperbaiki bentuk distribusi upah dan upah 
pada tingkat sendiri dan sesuai dengan Undang-undang ini sesuai 
dengan karakteristik produksinya dan usaha ekonomi dan efisiensi. 

  
2.11. Pasal 48  

Negara akan menerapkan sistem jaminan upah minimum. Spesifik 
pada standar upah minimum akan diatur oleh provinsi, daerah 
otonom dan kota orang-orang pemerintah dan dilaporkan kepada 
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Dewan Negara untuk registrasi. Majikan harus membayar upah 
buruh tidak lebih rendah dari standar lokal pada upah minimum. 

  
2.12. Pasal 49  

Standarisasi pada upah minimum akan tetap dan komprehensif 
readjusted dengan merujuk pada faktor-faktor berikut:  
1) yang terendah dari biaya hidup buruh itu sendiri dan jumlah 

anggota keluarga mereka mendukung;  
2) Rata-rata tingkat upah masyarakat secara keseluruhan;  
3) Produktivitas;  
4) Situasi tenaga kerja;  
5) Perbedaan antara daerah di tingkat ekonomi.  

 
2.13. Pasal 50 

Upah harus dibayar kepada buruh itu sendiri dalam bentuk mata 
uang secara bulanan. Gaji yang dibayarkan kepada buruh tidak 
akan dikurangi atau ditunda tanpa alasan. 

  
2.14. Pasal 51 

Perusahaan harus membayar upah buruh ke dalam sesuai dengan 
hukum ketika mereka memiliki hukum liburan, ambil daun selama 
periode perkawinan atau perkabungan, dan berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial sesuai dengan hukum. 

  
2.15. Pasal 52  

Perusahaan dan akan membentuk sistem yang sempurna untuk 
keselamatan kerja dan sanitasi, sangat mematuhi peraturan dan 
Negara pada standar keselamatan kerja dan sanitasi, mendidik 
buruh dalam keselamatan kerja dan sanitasi, mencegah kecelakaan 
dalam proses kerja, dan mengurangi bahaya pekerjaan. 

 
2.16. Pasal 53 

Keselamatan kerja dan fasilitas sanitasi harus memenuhi standar 
negara-tetap. Kerja yang aman dan fasilitas sanitasi dari proyek-
proyek baru dan proyek renovasi dan perluasan harus dirancang, 
dibangun dan dimasukkan ke dalam operasi dan gunakan pada saat 
yang sama sebagai proyek utama.  

 
2.17. Pasal 54  

Perusahaan harus menyediakan buruh dengan keselamatan kerja 
dan kondisi sanitasi pertemuan Negara ketentuan dan perlu artikel 
perlindungan tenaga kerja, dan melakukan pemeriksaan kesehatan 
rutin buruh untuk terlibat dalam pekerjaan dengan pekerjaan 
bahaya.  
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2.18. Pasal 55 
buruh yang akan terlibat dalam operasi khusus akan menerima 
pelatihan khusus dan mendapatkan kualifikasi khusus untuk 
operasi.  

 
2.19. Pasal 56 

buruh harus mengikuti aturan ketat pada aman operasi dalam 
proses kerja. Buruh harus memiliki hak untuk menolak untuk 
mengikuti perintah jika pengelolaan personil dari majikan langsung 
atau memaksa mereka untuk bekerja melanggar peraturan, dan 
untuk criticise, menelanjangi dan menuduh setiap tindakan yang 
membahayakan keselamatan mereka hidup dan kesehatan fisik.  

 
2.20. Pasal 57 

Negara akan membentuk sebuah sistem untuk statistik laporan 
kecelakaan dan perawatan dari cedera atau kematian dan kasus 
penyakit pekerjaan. Di departemen tenaga kerja administratif dan 
ketentuan lain yang terkait di bawah departemen pemerintah di 
masyarakat atau di atas tingkat daerah dan perusahaan harus, sesuai 
dengan hukum, melakukan penyusunan laporan dan statistik 
sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi cedera atau kematian 
buruh ke dalam proses mereka kerja dan situasi kerja dari penyakit.  

 
2.21. Pasal 58  

Negara memberikan perlindungan khusus untuk staf perempuan 
dan pekerja muda dan pekerja. Remaja pekerja lihat buruh hingga 
16 tahun tetapi di bawah 18 tahun.  

 
2.22. Pasal 59  

Dilarang untuk mengatur underground pekerja perempuan untuk 
bekerja di tambang, atau kerja dengan Grade IV fisik intensitas 
tenaga kerja sebagaimana diatur oleh Negara, atau pekerja lainnya 
dilarang untuk perempuan.  

 
2.23. Pasal 60 

Dilarang pekerja perempuan untuk terlibat dalam bekerja di atas 
tanah, di bawah suhu rendah, atau dalam air dingin selama masa 
haid atau masa kerja dengan Grade III intensitas fisik tenaga kerja 
sebagaimana diatur oleh negara.  

 
2.24. Pasal 61 

Dilarang untuk melakukan pekerja perempuan selama kehamilan 
mereka dalam bekerja dengan Grade III intensitas fisik tenaga kerja 
sebagaimana diatur oleh negara atau negara lainnya bekerja 
mencegah mereka dari melakukan selama kehamilan. Dilarang 
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untuk memperpanjang jam kerja pekerja perempuan hamil selama 
tujuh bulan atau meminta mereka untuk bekerja shift malam.  

 
2.25. Pasal 62 

Kelahiran-memberikan pekerja perempuan berhak untuk ibu daun 
tidak kurang dari 90 hari.  

 
2.26. Pasal 63 

Dilarang pekerja perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan dengan 
Grade III intensitas fisik tenaga kerja sebagaimana diatur oleh 
negara selama mereka hal menyusukan bayi yang kurang dari satu 
tahun dan tenaga kerja lainnya yang Sate mencegah mereka dari 
mereka lakukan selama periode menyusui. Mereka tidak akan jam 
kerja berkepanjangan dan tidak pula mereka akan diminta untuk 
bekerja shift malam selama periode ini.  

 
2.27. Pasal 64 

Dilarang untuk terlibat pekerja di bawah umur bekerja di bawah 
sumur tambang, beracun berbahaya atau bekerja, kerja Grade IV 
intensitas fisik tenaga kerja sebagaimana diatur oleh negara, atau 
tenaga kerja yang mencegah mereka dari Negara lakukan.  

 
2.28. Pasal 65  

Perusahaan akan melakukan pemeriksaan fisik biasa untuk pekerja 
bawah umur.  

 
2.29. Pasal 70  

Negara akan mempromosikan pembangunan jalan asuransi sosial, 
membentuk suatu sistem jaminan sosial, dan menyiapkan dana 
asuransi sosial agar buruh dapat menerima bantuan dan 
kompensasi ketika mereka menjadi tua, atau menderita penyakit 
yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, 
dan melahirkan.  

 
2.30. Pasal 71  

Tingkat asuransi sosial harus dibawa sesuai dengan tingkat 
perkembangan sosial dan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.  

 
2.31. Pasal 72  

Sumber dana asuransi sosial harus ditentukan sesuai dengan 
kategori asuransi, dan praktik unified akumulasi dana asuransi akan 
diperkenalkan. Majikan dan buruh individu akan berpartisipasi 
dalam asuransi sosial sesuai dengan hukum dan membayar biaya 
asuransi sosial. 
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2.32. Pasal 73  
buruh berhak untuk asuransi sosial pengobatan di salah satu dari 
hal berikut:  
1) pensiun;  
2) Suffer penyakit atau cedera;  
3) Menjadi dinonaktifkan selama bekerja atau menderita penyakit 

pekerjaan;  
4) Menjadi tuna karya;  
5) Berikan kelahiran.  
The dependents dari pekerja yang meninggal akan menikmati, 
sesuai dengan hukum, subsidi ini diberikan kepada dependents.  
Kondisi standar dan pada kelayakan dari buruh untuk asuransi 
sosial pengobatan akan diatur oleh undang-undang dan peraturan 
yang berlaku.Dana jaminan sosial untuk pekerja harus dibayar 
karena dalam waktu dan penuh. 

  
2.33. Pasal 74  

organisasi dituntut dengan tugas menangani asuransi sosial dana 
akan mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan dana asuransi 
sosial sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dan 
memikul tanggung jawab untuk menjamin dan kalikan nilai dana 
tersebut.  

organisasi dituntut untuk mengawasi dana asuransi sosial akan 
mengawasi sesuai dengan ketentuan hukum, pengumpulan, menjaga 
dan penggunaan dana asuransi sosial. Pembentukan dan fungsi 
organisasi dalam dua clauses sebelumnya harus ditentukan oleh 
undang-undang. Unit atau individu tidak akan diizinkan untuk 
menggunakan asuransi sosial dana untuk keperluan lain.  
 

2.34. Pasal 75 
Negara mendorong perusahaan untuk menyiapkan pemberian 
asuransi bagi buruh sesuai dengan kondisi praktis. 

  
2.35. Pasal 76  

Negara akan mendorong perkembangan sosial menyebabkan 
kesejahteraan, membangun fasilitas kesejahteraan masyarakat, dan 
memberikan kondisi buruh untuk beristirahat dan memulihkan 
kesehatan dan sembuh. Perusahaan harus menciptakan kondisi 
kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan 
kesejahteraan yang lebih baik dengan labouerers perawatan.  

 
 

3. Trade Union Law of the People's Republic of China – 1992 

3.1. Pasal 16.  
Jika perusahaan atau lembaga publik atau kepemilikan kolektif 
melanggar sistem anggota staf dan pekerja congresses atau 
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demokratis sistem manajemen, serikat pekerja mereka memiliki 
kewajiban untuk menjaga anggota staf dan pekerja hukum hak-hak 
demokratis untuk melakukan manajemen dan memiliki hak untuk 
mempertanyakan persoalan. Serikat pekerja mempunyai hak untuk 
menetapkan perwakilan untuk menyelidiki pelanggaran mereka oleh 
perusahaan, lembaga atau organ kepada anggota staf dan pekerja hak 
hukum. Unit yang bersangkutan harus memberikan bantuan kepada 
penyelidikan. 

 
3.2.Pasal 17.  

Jika suatu perusahaan atau lembaga melanggar undang-undang atau 
peraturan atau infringes kepada anggota staf dan pekerja hak hukum, 
maka serikat buruh dari perusahaan atau institusi mempunyai hak 
untuk meminta perusahaan atau lembaga administratif departemen 
atau departemen lainnya yang bersangkutan untuk melihat ke dalam 
masalah. Jika suatu perusahaan atau lembaga negara yang melanggar 
peraturan tentang tenaga kerja (bekerja) jam, serikat buruh di 
perusahaan atau institusi mempunyai hak untuk meminta perusahaan 
atau lembaga administratif untuk memperbaiki situasi.  
Jika perusahaan atau lembaga yang melanggar undang-undang atau 
peraturan khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 
anggota staf perempuan dan pekerja, maka serikat buruh dari 
perusahaan atau institusi dan anggota staf perempuan dan pekerja 
organisasi memiliki hak untuk meminta perusahaan atau lembaga 
administratif memperbaiki situasi. 
 

3.3. Pasal 18.  
Serikat pekerja harus membantu dan memberikan pembinaan kepada 
anggota staf dan pekerja menandatangani kontrak kerja dengan 
administratif departemen dari perusahaan atau lembaga.  
Mei mewakili serikat pekerja dan anggota staf pekerja 
menandatangani kontrak kolektif dengan administratif departemen 
dari perusahaan atau lembaga. Draft kolektif kontrak harus 
disampaikan untuk dibahas dan disetujui oleh masing-masing 
anggota congresses staf dan pekerja atau oleh semua anggota staf dan 
pekerja dari sebuah perusahaan atau lembaga.  
 

3.4.Pasal 19.  
Serikat pekerja memiliki hak suara pendapat mereka jika mereka 
menganggap bahwa anggota staf atau pekerja yang tidak tepat 
diberhentikan atau dikenakan sanksi oleh perusahaan atau lembaga. 
Sebelum di perusahaan publik atau kepemilikan kolektif 
memutuskan untuk memecat anggota staf atau pekerja atau 
menghapus nama mereka dari rolls, mereka harus memberitahu 
mereka serikat pekerja dari alasan mereka keputusan. Jika 
perusahaan administratif yang relevan melanggar hukum, peraturan 
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atau kontrak, serikat pekerja mereka memiliki hak untuk meminta 
perusahaan untuk restudy kasus. Jika pihak yang berkepentingan dari 
perusahaan ketidaksepakatan 'administratif departemen' keputusan 
untuk menolak atau membuang mereka atau untuk menghapus nama 
mereka dari rolls, mereka meminta agar kasus-kasus yang akan 
ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara 
menangani sengketa perburuhan.  

 
3.5.Pasal 20.  

Serikat pekerja mengambil Pasal dalam perusahaan 'mediasi 
sengketa tenaga kerja. Serikat pekerja harus diwakili di daerah 
sengketa arbitrasi tenaga kerja organisasi di tingkat yang sama.  

 
3.6.Pasal 21.  

Jika perusahaan melanggar kepada staf dan karyawan kepentingan 
tenaga kerja, serikat pekerja mereka Mei suara pendapat mereka 
tentang mediasi. Jika anggota staf pekerja atau file lawsuits Rakyat 
di Pengadilan, mereka serikat pekerja harus memberikan dukungan 
dan bantuan.  

 
3.7.Pasal 22.  

Federasi serikat buruh di atas atau di tingkat daerah dapat 
memberikan pelayanan hukum kepada bawahan serikat pekerja dan 
anggota staf dan pekerja. 
  

3.8.Pasal 23.  
Serikat buruh yang mempunyai hak untuk mengajukan saran, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, pada kondisi kerja serta 
keselamatan dan kesehatan masyarakat fasilitas dalam suatu 
perusahaan yang baru berdiri atau melakukan ekspansi, dan 
transformasi dalam teknis proyek. Perusahaan atau departemen 
kompeten harus betul-betul berurusan dengan saran ini.  

 
3.9.Pasal 24.  

Serikat buruh yang mempunyai hak untuk menyarankan solusi ketika 
menemukan bahwa manajemen telah mengeluarkan perintah ilegal 
dan memaksa pekerja untuk melakukan pekerjaan berbahaya, atau 
bila ada jelas tersembunyi bahaya kecelakaan serius dan kejuruan 
bahaya dalam proses produksi. Ketika ia menemukan situasi yang 
membahayakan kehidupan dan keselamatan pekerja, memiliki hak 
untuk menyarankan kepada manajemen bahwa pekerja diungsikan 
dari situs berbahaya, dan manajemen harus segera membuat 
keputusan yang berhubungan dengan keadaan. Serikat buruh yang 
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kecelakaan 
yang mengakibatkan cedera atau kematian, serta dalam kasus di 
mana kesehatan pekerja jeopardized serius, maju dan saran untuk 
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menangani mereka ke departemen terkait. Ia juga memiliki hak untuk 
meminta manajemen pemimpin bertanggung jawab secara langsung 
maupun yang bertanggung jawab personil dilaksanakan akuntabel.  

 
3.10. Pasal 25.  

Apabila ada pemberhentian kerja atau lambat-bawah dalam suatu 
perusahaan, maka serikat buruh harus bekerja sama dengan pihak 
manajemen atau relevan dan berkonsultasi pada pekerja yang 
menetap dari tuntutan yang wajar dan dapat terselesaikan, dan 
memulihkan produksi normal secepatnya . 

 
 

3.11. Pasal 26.  
Sebuah serikat buruh harus membantu perusahaan, lembaga publik 
dan kantor-kantor baik untuk mengelola kolektif kesejahteraan 
pekerja dan untuk menangani hal-hal yang baik pada upah, 
perlindungan tenaga kerja dan asuransi tenaga kerja. 
 

3.12. Pasal 27.  
Serikat buruh yang akan bekerja sama dengan manajemen untuk 
mengatur pendidikan dan teknis kelas setelah jam kerja bagi 
pekerja untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Akan 
mengatur kegiatan olahraga dan rekreasi untuk pekerja.  

 
3.13. Pasal 28.  

Sosial ekonomi dan program pembangunan disusun oleh orang-
orang dari pemerintah daerah di tingkat atas, dan undang-undang, 
peraturan dan ketentuan yang dirancang oleh kota adalah kursi dari 
provinsi dan daerah otonom masyarakat oleh pemerintah dan 
masyarakat relatif besar pemerintah di tingkat kota dan di atas, 
disetujui oleh Dewan Negara, harus mendengar pandangan dari 
serikat pekerja di tingkat yang sama ketika mereka melibatkan isu-
isu utama yang berkaitan dengan pekerja kepentingan. Orang dari 
pemerintah di tingkat daerah dan departemen yang relevan di atas 
dan harus mengundang serikat pekerja di tingkat yang sama dengan 
pembahasan dan mendengarkan saran mereka ketika mereka 
membicarakan dan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah 
penting seperti orang yang di upah, harga, keamanan produksi, 
tenaga kerja dan perlindungan asuransi tenaga kerja. 
 

3.14. Pasal 29.  
Pemerintah daerah di tingkat daerah dan di atas sesuai Mei 
mengadopsi cara memberitahu serikat pekerja di tingkat yang sama 
penting dari rencana kerja pemerintah dan langkah-langkah yang 
berkaitan dengan administrasi serikat buruh bekerja, dan 
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mendiskusikan solusi untuk masalah pengaduan, pekerja dan 
menuntut orang dilaporkan oleh serikat pekerja.  

 
 

4. Regulations concerning minimum wages in enterprises – 1993 
 

4.1.Pasal 6.  
Di bawah bimbingan dari Negara Council Departemen Tenaga 
Administrasi, tingkat upah minimum akan ditetapkan oleh 
departemen tenaga kerja di bawah administrasi orang dari 
pemerintah provinsi, sebuah daerah otonom atau kotamadya secara 
langsung di bawah pemerintah pusat dalam konsultasi dengan serikat 
buruh dan asosiasi dari direktur perusahaan pada tingkat yang sesuai.  
 

4.2.Pasal 7.  
Fixing di tingkat upah minimum, account akan diambil dari 
informasi pada tempat yang disediakan oleh kantor statistik 
pemerintah tentang standar hidup minimum karyawan dan mereka 
dependants, rata-rata upah pekerja dan staf, produktivitas kerja, 
situasi ekonomi di perkotaan dan tingkat perkembangan ekonomi. 
Upah minimum sehingga harga tetap akan lebih tinggi dari jumlah 
dana bantuan sosial dan tunjangan pengangguran, tetapi lebih rendah 
daripada upah rata-rata di tempat. Adapun metode perhitungan yang 
sebenarnya, lihat Lampiran.  

 
4.3.Pasal 8.  

Tingkat upah minimum harus tetap umumnya tiap bulan, tetapi juga 
dapat ditetapkan oleh minggu, hari atau jam. Tingkat upah minimum 
untuk berbagai unit waktu akan mobil.  

 
4.4.Pasal 9.  

Tingkat upah minimum harus memperhitungkan kondisi-kondisi 
khusus di berbagai daerah dan perdagangan di wilayah yang sama, 
upah minimum dan harga yang berbeda mungkin sudah ditetapkan 
untuk daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi dan 
perdagangan yang berbeda.  

 
4.5.Pasal 10. 

Lokal ruang industri dan perdagangan serta lokal departemen 
keuangan, urusan sipil dan statistik, dll harus berkonsultasi bila 
departemen tenaga kerja di bawah administrasi orang dari 
pemerintah provinsi, sebuah daerah otonom atau kotamadya secara 
langsung di bawah pemerintah pusat bertemu dengan serikat buruh 
dan asosiasi direktur perusahaan pada tingkat yang sesuai untuk 
memperbaiki tingkat upah minimum.  
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4.6.Pasal 11. 
Departemen tenaga kerja di bawah administrasi orang dari 
pemerintah provinsi, sebuah daerah otonom atau kotamadya 
langsung dibawah pemerintah pusat harus mendaftarkan laporan di 
Negara Council Departemen Tenaga Administrasi pada daerah 
tingkat upah minimum yang telah ditetapkan dan mereka dasar, 
spesifikasi dan cakupan (daerah, perdagangan dan personil).  

 
4.7.Pasal 12. 

Setelah menerima laporan dari departemen tenaga kerja di bawah 
administrasi orang dari pemerintah provinsi, sebuah daerah otonom 
atau kotamadya secara langsung di bawah pemerintah pusat, negara 
Council Departemen Tenaga Administrasi akan memanggil All-Cina 
Federasi Serikat Perdagangan (ACFTU) dan Cina Enterprise Direksi 
'Association (CEDA) untuk memeriksa laporan. Jika upah minimum 
dan harga yang diajukan cakupan yang ditemukan itu tidak layak, 
Negara Council Departemen Tenaga Administrasi berhak untuk 
memberikan pandangan mengenai perubahan-nya. Balasan harus 
dalam bentuk tertulis dan harus mencapai departemen tenaga kerja di 
bawah administrasi orang dari pemerintah provinsi, sebuah daerah 
otonom atau kotamadya secara langsung di bawah pemerintah pusat 
dalam waktu 15 hari terhitung dari hari ketika ia diterima.  

 
4.8.Pasal 13.  

Bila tidak ada balasan mengenai modifikasi yang diterima dari 
Negara Council Departemen Tenaga Administrasi waktu 25 hari dari 
hari ketika laporan telah dikirim ke sana, atau yang menerima 
balasan namun memiliki dimodifikasi asli upah minimum dan 
tingkat cakupan, departemen tenaga kerja administrasi di bawah 
orang-orang dari pemerintah provinsi, sebuah daerah otonom atau 
kotamadya secara langsung di bawah pemerintah pusat akan 
menyerahkan harga upah minimum lokal dan cakupan kepada rakyat 
dari pemerintah yang sesuai untuk tingkat persetujuan, dan mereka 
promulgated waktu tujuh hari setelah persetujuan.  

 
4.9.Pasal 14.  

Tingkat upah minimum dan jangkauan sebuah provinsi, sebuah 
daerah otonom atau kotamadya langsung dibawah pemerintah pusat 
harus promulgated dalam pemerintah daerah dan diterbitkan di 
buletin setidaknya satu surat kabar yang diedarkan di seluruh 
wilayah.  
 

4.10. Pasal 15.  
Jika faktor yang ditetapkan dalam Pasal 7 dari Peraturan ini telah 
berubah, atau jika ada banyak variasi di accumulative total biaya-
of-indeks hidup para pekerja dan staf dari sebuah tempat, yang 
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dilaksanakan promulgated upah minimum dan harga akan 
disesuaikan karena dalam waktu. Seperti penyesuaian akan dibuat 
tidak lebih dari satu kali dalam setahun. Kompetensi, cara dan 
prosedur untuk memperkenalkan sebuah Penyesuaian upah 
minimum harga dan cara penyesuaian yang akan promulgated 
tunduk pada aturan yang sama di mana mereka tetap.  

 
4.11. Pasal 16.  

Upah minimum harus dibayar dalam mata uang hukum dan tepat 
waktu.  

 
4.12. Pasal 17. 

 Item berikut tidak akan dianggap sebagai Pasal dari upah minimum:  
dibayar upah lembur untuk pekerjaan; kompensasi yang diberikan 
untuk bekerja pada swing shift, shift malam atau bekerja untuk 
dilakukan di bawah kondisi khusus seperti suhu tinggi atau rendah, 
di bawah tanah, terpapar zat berbahaya, dan lain-lain; jaminan sosial 
manfaat dan non-upah tenaga kerja manfaat yang ditentukan oleh 
undang-undang nasional, peraturan dan kebijakan.  

 
4.13. Pasal 18.  

Suatu perusahaan harus memberitahu para pekerja yang relevan 
tentang ketentuan-ketentuan tentang upah minimum.  

 
4.14. Pasal 19.  

Gaji yang dibayarkan kepada pekerja oleh suatu perusahaan tidak 
boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku tarif.  
Perusahaan yang mengadopsi seperti sebagai alat pembayaran upah 
potong-nilai atau upah berdasarkan total pendapatan dari sebuah 
perusahaan harus memastikan bahwa upah yang dihasilkan tidak 
lebih rendah daripada upah minimum harga tetap untuk setiap jam, 
hari, minggu atau bulan.  

 
4.15. Pasal 20.  

Ayat yang pertama dari 19 Pasal tidak akan diterapkan kepada 
mereka yang pekerja, dengan alasan yang berhubungan hanya 
untuk mereka, tidak melakukan pekerjaan tetap dalam waktu kerja 
yang ditentukan.  
 

4.16. Pasal 21. 
 Pekerja yang mengambil cuti sesuai dengan ketentuan yang 
relevan dengan alasan seperti meninggalkan rumah, perkawinan, 
atau kematian yang relatif cepat, atau mengambil cuti untuk 
berpartisipasi dalam negara atau kegiatan sosial seperti yang 
diminta oleh hukum harus dianggap biasa melakukan pekerjaan .  
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4.17. Pasal 22. 
Departemen tenaga kerja di bawah administrasi orang dari 
pemerintah di berbagai tingkatan yang bertanggung jawab untuk 
inspeksi dan pengawasan penerapan upah minimum.  

 
4.18. Pasal 23.  

Serikat pekerja harus mempunyai hak untuk mengawasi 
pelaksanaan upah minimum. Jika ditemukan suatu perusahaan 
yang akan membayar upah lebih rendah daripada upah minimum 
harga nya pekerja, serikat pekerja harus mempunyai hak untuk 
menuntut bahwa departemen bersangkutan menangani perkara.  

 
4.19. Pasal 24.  

Jika timbul sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang upah 
minimum, mereka harus berurusan dengan sesuai dengan 
peraturan-peraturan untuk menangani sengketa perburuhan.  

 
 
b) Standarisasi CSR di Cina (CSC9000T) 

Cina CSR yang standar, CSC9000T, sejauh ini hanya berlaku ke industri 

tekstil dan pakaian. Standar yang dikembangkan oleh Cina Nasional Tekstil 

dan Pakaian Council dengan kerjasama dari Cina dari Federasi Serikat Pekerja 

Cina yang merupakan satu-satunya serikat buruh. CSC9000T diluncurkan 

pada tahun 2005. Ini merupakan semacam campuran antara manajemen dan 

standar ISO9000 CSR standar SA8000. SA8000 didasarkan pada tenaga kerja 

internasional dan hukum hak asasi manusia. CSC9000T didasarkan pada 

undang-undang tenaga kerja Cina. Selain itu tuntutan untuk merujuk ke daftar 

ekstensif internasional hak asasi manusia dan kerja deklarasi dan konvensi, 

termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang 

Hak-hak Anak, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (yang 

Cina telah menandatangani tetapi sampai sekarang (awal Juli 2008) tidak 

meratifikasi), Kovenan Internasional tentang Sosial, Ekonomi dan Politik 

Rights, Konvensi PBB tentang Eliminasi segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan. Daftar referensi juga termasuk Konvensi ILO tentang istirahat 

mingguan, kompensasi kecelakaan, minimum, dan tiga Pasal konsultasi sama 

remunerasi.  
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Standar itu sendiri berisi satu set prinsip-prinsip. Standar ini 

mengharuskan perusahaan untuk membuat sebuah sistem manajemen CSR. 

Lain kekhawatiran kewajiban untuk menyediakan tenaga kerja dengan kontrak 

kerja tertulis, untuk tidak menggunakan tenaga kerja anak dan tenaga kerja 

paksa atau wajib, untuk mematuhi ketentuan jam kerja legal dan hukum,  

membayar upah dan kesejahteraan. Sisanya mengharuskan perusahaan untuk 

'menghormati hak-hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan 

serikat buruh dan tawar secara kolektif', untuk tidak melakukan diskriminasi 

terhadap pekerja, untuk abstain dari penyalahgunaan dan pelecehan, dan untuk 

memperhatikan kesehatan pekerjaan. Pasal besar dari prinsip-prinsip 

memerlukan usaha untuk mematuhi aturan hukum yang Cina.. Itulah 

sebabnya, mereka diwajibkan untuk mematuhi hukum.. Sampai batas-batas 

undang-undang Cina yang cukup memberikan hak dan jaminan bagi pekerja 

dan masyarakat, hal ini dapat benar-benar membantu banyak perusahaan 

maupun pekerja yang bersangkutan dan untuk masyarakat.  

3. Standarisasi CSR tingkat Internasional 

Ada banyak kode internasional, konvensi-konvensi, persetujuan-persetujuan, 

patokan-patokan dan  prakarsa-prakarsa yang mencari untuk mempengaruhi 

bagaimana perusahaan bereaksi terhadap CSR. paling Terkemuka ini didaftarkan 

di bawah. Prinsip-Prinsip dan petunjuk berdasarkan norma Dokumen yang pokok 

bahwa menyediakan bimbingan berdasarkan norma luas atau lebar kepada 

perusahaan perusahaan yang melembagakan perilaku yang bertanggung jawab 

secara sosial adalah seperti :65  

1) Normative principles and guidelines 

a) OECD Guidelines for Multinational Enterprises (1976, revised 2000) 

OECD Pedoman untuk Multinasional Enterprises (MNEs)/ Perusahaan 

Multinasional adalah rekomendasi ke perusahaan, yang dilakukan oleh 

Pemerintah negara-negara Anggota OECD. Tujuan mereka adalah untuk 

memastikan bahwa MNEs beroperasi selaras dengan kebijakan dari 

negara-negara dimana mereka beroperasi. OECD merupakan pedoman 
                                                        
65 Opcit,Halm.11. 
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dari Deklarasi Internasional Investasi dan Perusahaan Multinasional. 

Deklarasi merupakan komitmen politik, yang diadopsi oleh Pemerintah 

negara-negara Anggota OECD pada tahun 1976 dengan tujuan untuk 

memfasilitasi investasi langsung di antara OECD Anggota. Deklarasi ini 

menangani terkait dengan tiga instrumen, yang bertujuan untuk :66 

a. nasional untuk memberikan perlakuan asing milik perusahaan;  

b. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dalam kaitannya dengan 

insentif investasi internasional dan disincentives;  

c. meminimalisir kerugian yang bertentangan dengan persyaratan MNEs 

oleh pemerintah di berbagai negara.  

Panduan yang akan sukarela dan tidak dilaksanakan secara legal. 

Namun tidak kurang menyiratkan komitmen Pemerintah oleh OECD untuk 

mendorong mereka melaksanakannya. Dasar dari pendekatan Pedoman 

internasional yang disepakati adalah pedoman dapat membantu untuk 

mencegah kesalahpahaman dan membangun sebuah atmosfer keyakinan 

dan kemungkinan meramalkan antara bisnis, tenaga kerja dan pemerintah. 

Panduan yang menangani MNEs dari negara-negara OECD. Namun, yang 

mencerminkan seluruh dunia operasi MNEs, Anggota negara mendukung 

kerjasama internasional di daerah ini untuk memperluas ke semua Negara, 

dan khususnya dengan negara-negara berkembang dengan maksud untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup semua orang dengan 

mendorong kontribusi positif dari MNEs dan meminimalisisr serta 

menyelesaikan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan 

kegiatan mereka.  

Perusahaan juga didorong untuk memberikan pemberitahuan yang 

wajar dari perubahan dalam operasi yang akan memiliki dampak besar 

pada karyawan dan bekerja sama untuk meredakan perubahan Secara 

khusus, perusahaan harus :67  

                                                        
66 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, www.oecd.org, diakses 26 Juli 2009 
 
67 Ibid  
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1. menghormati hak karyawannya yang akan diwakili oleh serikat buruh 

dan organisasi lainnya tulen dan konstruktif terlibat dalam negosiasi 

dengan mereka tentang kondisi pekerjaan;  

2. memberikan bantuan dan informasi kepada perwakilan karyawan;  

3. untuk memberikan informasi yang benar dan adil melihat kinerja 

perusahaan;  

4. mematuhi standar-standar kerja dan hubungan industrial tidak lebih 

baik daripada yang diamati oleh majikan dibandingkan di negara;  

5. memanfaatkan, melatih dan mempersiapkan mereka untuk 

meningkatkan tenaga kerja;  

6. memberikan pemberitahuan yang wajar sebelum perubahan dalam 

operasi, khususnya ditujukan pada closures dan kolektif layoffs;  

7. menahan diri dari praktek-praktek diskriminatif dalam kebijakan 

ketenagakerjaan;  

8. pengaruh latihan yang tidak adil atas tulen negosiasi dengan 

perwakilan karyawan;  

9. memungkinkan diizinkan perwakilan karyawan mereka untuk 

melakukan negosiasi di tawar kolektif atau hubungan buruh-

manajemen dengan perwakilan manajemen diizinkan untuk mengambil 

keputusan mengenai hal ini.  

Awalnya Deklarasi dan Pedoman yang diadopsi oleh OECD pada 1976 

dan direvisi pada 1979, 1982, 1984, 1991 dan 2000.  Panduan yang 

mencakup etika bisnis pada :68  

1. employment atau  pekerjaan  

2. human rights atau hak asasi manusia  

3. environment atau lingkungan  

4. information disclosure atau pengungkapan informasi  

5. combating bribery atau memerangi penyuapan  

6. consumer interests atau kepentingan konsumen 

7. science and technology atau  ilmu pengetahuan dan teknologi 
                                                        
68 Ibid 
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8. competition atau kompetisi  

9. taxation atau perpajakan 

Menurut OECD Council adhering keputusan masing-masing negara 

telah menyiapkan sebuah NCP (National Contact Point) adalah sebuah 

badan yang bertanggung jawab untuk promosi dari Pedoman pada tingkat 

nasional. NCP yang menangani semua pertanyaan dan hal-hal yang terkait 

dengan Pedoman yang spesifik dalam negeri, termasuk menyelidiki 

keluhan mengenai operasi perusahaan, atau yang berkantor pusat di negara 

itu. Beberapa NCPs yang berbasis di departemen pemerintah yang relevan; 

beberapa struktur independen yang terdiri dari pejabat pemerintah, serikat 

pekerja, pengusaha dan serikat pekerja terkadang LSM.  

Komite Investasi OECD yang bertanggung jawab untuk mengawasi 

fungsi dan Pedoman pelaksanaan OECD semua instrumen investasi. 

Komite terdiri anggota negara pejabat senior dari treasuries, ekonomi, 

perdagangan dan industri serta urusan luar negeri kementerian dan bank 

sentral. Semua negara anggota OECD adalah anggota dari Komite 

Investasi. Argentina, Brazil and Chile are observers while Estonia, Israel, 

Latvia, Lithuania, Romania and Slovenia participate in the work of the 

Committee on issues related to the Guidelines. Argentina, Brazil dan Chili 

yang saat pengamat Estonia, Israel, Latvia, Lithuania, Rumania dan 

Slovenia berpartisipasi dalam kerja Komite tentang isu-isu yang terkait 

dengan Panduan.  

b) OECD Principles for Corporate Governance 

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai coporate governance ini 

menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate 

governance, namun OECD menjelaskan tidak satu modal pengembangan 

corporate governance yang cocok untuk semua negara, masing-masing 

negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah 

perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara 

menggunakan one tier system dimana pengawas perusahaan disebut 

“Board” dan pengurus perusahaan disebut “Key Executives”. Sementara 
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itu banyak juga negara yang menggunakan two tier system dimana 

pengawasan perusahaan dilakukan oleh “Board of Commisoner” dan 

pengurusan perusahaan dilakukan oleh “Directors”. Oleh karena itu, 

penerjemahan yang dilakukan dalam studi ini adalah mengikuti sistem 

dimana Indonesia menggunakan two tier system, sehingga istilah “Board” 

dalam OECD diartikan sebagai “Dewan Komisaris, dan “Key Executives” 

sebagai “Direksi”. Secara umum terdapat enam prinsip corporate 

governance dalam Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai coporate 

governance. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, 

kerangka dasar corporate governance, hak pemegang saham, kesetaraan 

perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan 

transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris. 

Prinsip dasar Corporate Governance yang dikeluarka OECD pada 

tahun 2004 mencakup :69 

1. Memastikan kerangka pengembangan Corporate Governance yang 

efektif; 

2. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saham; 

3. Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham; 

4. Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance; 

5. Keterbukaan dan Transparasi; 

6. Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi). 

Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang 

Efektif 

Prinsip I OECD ini menekankan pada hal-hal untuk memastikan 

bahwa dasar atau basis bagi pengembangan kerangka Corporate 

Governance yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa 

“Corporate Governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang 

transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang 

berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggungjawab 

                                                        
69 www.bapepam-lk.go.id, diakses 31 Juli 2009. 
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otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan 

hukum”. 

Dalam rangka memastikan terciptanya kerangka Corporate 

Governance yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. 

Selanjutnya pengaturan dan kelembagaan yang ada juga harus dapat 

menjamin semua pihak dalam menjalankan kegiatannya. Kerangka 

Corporate Governance ini biasanya mengandung unsur-unsur perundang-

undangan, peraturan pelaksana, peraturan lain yang disusun berdasarkan 

aturan Self-Regulatory, komitmen-komitmen antar pihak yang disepakati, 

dan paktik bisnis yang lazim di suatu negara atau wilayah. Selanjutnya, 

unsur-unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu negara terkait 

dengan sejarah dan budaya Negara tersebut.  

Oleh karena itu, kerangka Corporate Governance ini tentunya juga 

akan memerlukan penyesuaian berdasarkan keadaan dan latar belakang 

negara yang bersangkutan. Bagi negara yang akan menerapkan prinsip-

prinsip Corporate Governance perlu kiranya memperhatikan hal-hal 

tersebut diatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat 

kontribusi kepada integritas pasar dan kinerja ekonomi secara umum. 

Disamping itu, dalam mengembangkan kerangka Corporate Governance di 

setiap yurisdiksi tentunya juga perlu mempertimbangkan kebutuhan, 

kepentingan, dan hasil dari kerjasama dan dialog internasional. 

Selanjutnya, jika kondisikondisi ini terpenuhi maka sistem tatakelola 

(Governance system) dapat menghindari adanya tumpang tindih 

pengaturan, mendorong pengembangan usaha, dan dapat membatasi 

adanya benturan kepentingan antara kebutuhan sektor swasta dan sktor 

publik. 

Prinsip II: Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting 

Kepemilikan Saham 

Prinsip corporate governance yang ke dua dari OECD pada dasarnya 

mengatur mengenai Hak-hak Pemegang Saham dan fungsifungsi 

kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama 
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dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham 

tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut 

juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. 

Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua 

informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya 

perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara rinci 

prinsip 2 mengatur hak-hak pemegang saham sebagaimana dapat dilihat 

dalam uraian di bawah ini. Kerangka corporate governance harus 

melindungi dan menunjang pelaksanaan hak-hak pemegang saham. 

Prinsip III: Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham 

Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada 

seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan 

investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat 

melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin 

dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang 

saham utama perusahaan. Pada praktiknya pemegang saham utama 

perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan 

pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, 

seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada 

pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan 

komisaris. Dari kemungkinan terjadinya usaha-usaha yang dapat 

merugikan kepentingan investor, baik lokal maupun asing, maka prinsip 

ini menyatakan bahwa untuk melindungi investor, perlu suatu informasi 

yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Seperti hak untuk 

memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk 

memutuskan suatu keputusan tertetu dan hak untuk 

mendapatkanperlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas 

hak pemegang saham tersebut. 
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Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance 

Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai Peranan Stakeholders 

dalam Corporate Governance (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan 

bahwa: “Kerangka corporate governance harus mengakui hak 

stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian 

(mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara 

perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan 

pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari 

kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”. 

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku 

kepentingan (stakeholder) seperti investor, karyawan, kreditur dan 

pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholder tersebut harus dialokasikan 

secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan 

dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara 

memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para stakeholder dengan 

perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka 

corporate governance dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya 

jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku 

kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun pernjanjian. 

Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi 

Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate 

governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat 

waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan 

perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, 

kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam rangka perlindungan 

kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan 

keterbukaan (disclosure) atas informasi atau perkembangan yang material 

baik secara periodic maupun secara insindentil. Pengalaman di banyak 

negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa 

keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi 
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perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di 

pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan 

modalnya.  

Namun demikian, persyaratan mengenai pengungkapan 

keterbukaan yang diminta oleh regulator diharapkan tidak akan 

menimbulkan cost yang membebani perusahaan, atau membahayakan 

kepentingan perusahaan terkait dengan posisi dalam persaingan. Untuk 

menentukan batasan minimum informasi yang harus di-disclose, konsep 

materialitas perlu diterapkan. Informasi material dapat didefinisikan 

sebagai informasi yang apabila tidak disajikannya informasi tersebut akan 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengguna informasi. 

Dalam rangka memelihara hubungan dengan investor dan pelaku pasar, 

perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama 

(equitable treatment) atas informasi yang diperoleh setiap pemegang 

saham. 

PRINSIP VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi 

Prinsip GCG dari OECD yang terakhir (ke-enam) berkaitan dengan 

tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip 

ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus 

memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif 

terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap 

perusahaan dan pemegang saham. Berkaitan dengan adanya dua macam 

struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di antara anggota 

OECD, yaitu two tier boards dan unitary board, prinsip ini secara umum 

dapat diterapkan baik pada  perusahaan yang memisahkan fungsi dewan 

komisaris sebagai pengawas (non-executive director) dan dewan direksi 

sebagai pengurus perusahaan (executive director), maupun pada 

perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan 

dalam satu dewan. Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama 

adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik 

(return) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga 
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harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan 

berbagai kepentingan di perusahaan. Agar dewan dapat menjalankan 

tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat 

melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung 

jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan 

selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di 

bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup. 

Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang 

saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan 

juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan 

(stakeholder) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, 

pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan. 

c) ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work (1998) 

ILO didirikan pada keyakinan bahwa keadilan sosial sangat penting 

untuk perdamaian universal dan abadi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

sangat penting tapi tidak mencukupi untuk memastikan keadilan, sosial 

dan pemberantasan kemiskinan, membenarkan perlunya ILO untuk 

mempromosikan kuat kebijakan sosial, keadilan dan lembaga-lembaga 

demokratis. Untuk itu dengan membangkitkan semua standar pengaturan, 

kerjasama teknis dan penelitian tersebut dalam semua bidang kompetensi, 

khususnya lapangan kerja, pelatihan dan kondisi kerja, untuk memastikan 

bahwa, dalam konteks global strategi untuk pembangunan ekonomi dan 

sosial kebijakan yang saling memperkuat komponen untuk membuat luas 

berbasis pembangunan berkelanjutan. 

Dalam hal memberikan perhatian khusus kepada masalah sosial orang 

dengan kebutuhan khusus, terutama pengangguran dan pekerja migran, 

dan memobilisasi dan mendorong internasional, regional dan nasional. 

Untuk upaya-upaya yang bertujuan menyelesaikan masalah mereka, dan 

kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan efektif pada penciptaan 

lapangan kerja. Sedangkan, dalam berusaha untuk memelihara hubungan 

antara kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi, dengan jaminan hak-
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hak dan prinsip-prinsip mendasar di tempat kerja merupakan hal yang 

penting. Hal tersebut memungkinkan orang yang bersangkutan, untuk 

menyatakan secara bebas dan atas dasar persamaan kesempatan, mereka 

adil dari kekayaan yang telah membantu mereka untuk menghasilkan, dan 

untuk mencapai potensi penuh mereka manusia.  

ILO adalah mandat sesuai dgn keadaan badan dan organisasi 

internasional yang kompeten untuk mengatur tubuh dan menangani 

dengan standar perburuhan internasional, dan menikmati dukungan dan 

penghargaan universal dalam mempromosikan Fundamental Rights at 

Work sebagai ekspresi dari prinsip-prinsip konstitusional. Hal tersebut 

mendesak dalam keadaan saling tergantung pertumbuhan ekonomi, untuk 

menetapkan lagi yang kekal sifat dari prinsip-prinsip dan hak-hak yang 

tercantum dalam Konstitusi Organisasi dan mempromosikan mereka 

universal aplikasi; Konferensi Perburuhan Internasional yang merupakan 

ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work (1998) 

mempunyai hasil sebagai berikut :70 

1. Mengingat : 

a. yang bergabung dalam bebas ILO, semua Anggota harus didukung 

prinsip-prinsip dan hak-hak yang ditetapkan dalam konstitusi dan 

dalam Deklarasi Philadelphia, dan telah dilakukan untuk bekerja 

terhadap keseluruhan mencapai tujuan dari Organisasi untuk 

mereka yang terbaik dari sumber daya dan sepenuhnya sesuai 

dengan keadaan spesifik;  

b. bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip ini telah dikembangkan dan 

diekspresikan dalam bentuk hak dan kewajiban tertentu dalam 

Konvensi diakui sebagai dasar baik di dalam dan di luar 

Organisasi.  

2. Menyatakan bahwa semua Members, walaupun mereka belum 

meratifikasi Konvensi tersebut, ada kewajiban yang timbul dari 

kenyataan yang sangat dalam keanggotaan Organisasi untuk 
                                                        
70Article : The International Labour Conference, www.ilo.org, diakses 25 Juli 2009. 
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menghormati, untuk mempromosikan dan mewujudkan, itikad baik 

dan sesuai dengan Konstitusi, prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar 

yang merupakan subjek yang Konvensi, yaitu:  

a.  kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk 

berunding bersama;  

b. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib;  

c. pembatalan efektif dari pekerja anak, dan  

d. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.  

3. Mengakui kewajiban pada Organisasi untuk membantu para Anggota, 

dalam respon terhadap mereka berdiri dan menyatakan kebutuhan, 

untuk mencapai tujuan ini dengan membuat penuh penggunaan yang 

konstitusional, anggaran operasional dan sumber daya, termasuk, 

dengan memobilisasi sumber daya dan dukungan eksternal, serta 

mendorong organisasi-organisasi internasional lainnya yang telah 

didirikan ILO mitra, berdasarkan pasal 12 dari konstitusi, untuk 

mendukung upaya ini:  

a. dengan menawarkan kerjasama teknis dan layanan konsultasi untuk 

mempromosikan ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi mendasar;  

b. oleh orang-orang membantu Anggota belum dalam posisi untuk 

mengesahkan beberapa atau semua Konvensi dalam upaya mereka 

untuk menghormati, untuk mempromosikan dan mewujudkan 

prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang subyek Konvensi ini, 

dan  

c. oleh Anggota membantu mereka dalam upaya untuk menciptakan 

iklim bagi pembangunan ekonomi dan sosial.  

4. Memutuskan bahwa, untuk memberikan efek penuh untuk Pernyataan 

ini, promosi tindak lanjut, yang berarti dan efektif, harus dilaksanakan 

sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam lampiran 

Perjanjian ini, yang harus dianggap sebagai Pasal integral dari 

Deklarasi ini.  
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5. Menekankan bahwa standar perburuhan tidak boleh digunakan untuk 

tujuan proteksionisme perdagangan, dan bahwa tidak ada di dalam 

Pernyataan ini dan tindak lanjut harus invoked atau digunakan untuk 

keperluan seperti itu, di samping itu, keunggulan komparatif dari 

setiap negara seharusnya tidak dipanggil ke dalam pertanyaan dengan 

Pernyataan ini dan tindak lanjut.  

d) ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy (1977, revised 2000) 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) selama bertahun-tahun 

telah terlibat dengan masalah-masalah sosial tertentu yang terkait dengan 

kegiatan perusahaan multinasional. Khususnya mencatat bahwa berbagai 

Komite Industrial, Konferensi Daerah dan Konferensi Perburuhan 

Internasional sejak pertengahan tahun 1960-an ada tindakan yang diminta 

oleh Badan Pemerintahan di bidang perusahaan multinasional dan 

kebijaksanaan sosial. Setelah informasi dari kegiatan badan-badan 

internasional lainnya, khususnya Komisi PBB mengenai Perusahaan 

Transnasional dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 

(OECD). Menimbang bahwa ILO, dengan struktur tiga bagian unik, dan 

kompetensi, dan sudah lama berdiri pengalaman di bidang sosial, memiliki 

peran penting untuk dimainkan di dalam prinsip-prinsip yang berkembang 

untuk petunjuk dari pemerintah, pekerja dan pengusaha organisasi, dan 

perusahaan multinasional sendiri.  

Disebut lagi yang berkumpul sebuah rapat Tripartite Ahli pada 

Hubungan antara Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial 

pada tahun 1972, yang merekomendasikan program ILO suatu penelitian 

dan kajian, dan Tripartite Advisory Meeting pada hubungan dengan 

Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial pada tahun 1976 

untuk tujuan meninjau dari program riset ILO dan menyarankan tindakan 

ILO yang tepat dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan. Mengingat 

pembahasan di Dunia Konferensi Ketenagakerjaan. Setelah itu 

memutuskan untuk membuat tiga bagian kelompok untuk mempersiapkan 
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Tripartite Rancangan Deklarasi Prinsip-prinsip yang mencakup semua 

bidang perhatian ILO yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial dari 

kegiatan perusahaan multinasional, termasuk penciptaan lapangan kerja di 

negara-negara berkembang. Sementara semua dalam kaitan pikiran 

rekomendasi yang dibuat oleh Tripartite Advisory Meeting diadakan pada 

tahun 1976. Akan tetapi memutuskan untuk kembali pada Tripartite 

Advisory Meeting mempertimbangkan Rancangan Deklarasi Prinsip-

prinsip yang disiapkan oleh kelompok yang mempunyai tiga bagian.  

Memiliki dianggap Laporan dan Rancangan Deklarasi Prinsip-prinsip 

yang diserahkan kepada Tripartite Advisory Meeting. Dengan ini 

menyetujui Deklarasi berikut yang dapat dikutip sebagai Tripartite 

Deklarasi Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan 

Kebijaksanaan Sosial, yang diadopsi oleh Governing Body of the 

International Labour Office, dan mengajak pemerintah Negara Anggota 

ILO, maka pengusaha dan pekerja organisasi bersangkutan dan 

perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di wilayah mereka untuk 

mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya, yaitu :71 

1. Perusahaan Multinasional mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian sebagian besar negara dan dalam hubungan ekonomi 

internasional. Ini adalah untuk meningkatkan minat ke pemerintah 

maupun ke pengusaha dan pekerja dan organisasi masing-masing. 

Internasional melalui investasi langsung dan cara-cara lain seperti 

perusahaan dapat membawa manfaat besar untuk rumah dan host oleh 

negara untuk memberikan kontribusi yang lebih efisien pemanfaatan 

modal, teknologi dan tenaga kerja. Dalam kerangka kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, mereka juga dapat 

membuat sebuah kontribusi penting untuk memajukan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial, untuk peningkatan standar hidup dan kepuasan 

dari kebutuhan dasar, untuk penciptaan kesempatan kerja, baik 

                                                        
71 Articel ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy, www.ilo.org, diakses 25 Juli 2009. 
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langsung maupun tidak langsung ; dan kepada kenikmatan dasar hak 

asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat, di seluruh dunia. Di lain 

sisi, kemajuan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan multinasional 

dalam mengorganisasikan mereka operasi di luar kerangka nasional 

dapat mengakibatkan penyalahgunaan ekonomi daya konsentrasi dan 

bertentangan dengan kebijakan nasional dengan tujuan dan 

kepentingan para pekerja. Selain itu, perusahaan multinasional 

kerumitan dan kesulitan yang jelas perceiving mereka beragam 

struktur, operasi dan kebijakan kadang-kadang menimbulkan 

kekhawatiran baik di rumah atau di negara-negara tuan rumah, atau 

keduanya. 

2. Tujuan ini Tripartite Deklarasi Prinsip-prinsip ini adalah untuk 

mendorong kontribusi positif yang dapat membuat perusahaan-

perusahaan multinasional untuk kemajuan ekonomi dan sosial dan 

untuk meminimalkan dan mengatasi kesulitan yang mereka berbagai 

Mei menimbulkan operasi, dengan mempertimbangkan resolusi PBB 

advokasi pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru. 

3. Tujuan akan melalui oleh sesuai hukum dan kebijakan, langkah-

langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan kerjasama 

antara pemerintah dan pengusaha dan pekerja organisasi di semua 

negara. 

4. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pernyataan ini adalah 

permintaan kepada pemerintah, maka pengusaha dan pekerja dan 

organisasi di rumah tuan rumah ke negara dan perusahaan 

multinasional itu sendiri. 

5. Prinsip dimaksudkan untuk memandu pemerintah, maka pengusaha 

dan pekerja organisasi dan perusahaan multinasional dalam mengambil 

langkah-langkah dan tindakan seperti itu dan mengadopsi kebijakan 

sosial seperti itu, termasuk yang berdasarkan prinsip-prinsip diletakkan 

di bawah konstitusi dan relevan dan Konvensi rekomendasi dari ILO, 

seperti yang akan lebih sosial. 
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6. Untuk melayani dengan tujuan Pernyataan ini tidak memerlukan 

definisi yang tepat hukum perusahaan multinasional; ayat ini dirancang 

untuk mempermudah pemahaman Deklarasi dan bukan untuk 

memberikan definisi seperti ini. Perusahaan multinasional meliputi 

perusahaan, baik yang bersifat umum, dicampur atau kepemilikan 

pribadi, yang sendiri atau kontrol produksi, distribusi, layanan atau 

fasilitas lain di luar negara di mana mereka didasarkan. Tingkat 

otonomi dari entitas dalam perusahaan multinasional dalam kaitannya 

dengan masing-masing bervariasi secara luas dari satu seperti 

perusahaan lain, tergantung pada sifat dari hubungan antara badan dan 

mereka seperti bidang kegiatan dan mempunyai kaitan dengan 

perbedaan besar dalam bentuk kepemilikan , dalam ukuran, dalam sifat 

dan lokasi operasi dari perusahaan yang bersangkutanKecuali 

ditentukan lain, istilah "perusahaan multinasional" digunakan dalam 

Pernyataan ini untuk memilih berbagai entitas (induk perusahaan atau 

badan setempat atau keduanya atau organisasi secara keseluruhan) 

sesuai dengan distribusi responsibilites di antara mereka, dalam 

harapan bahwa mereka akan bekerja sama dan memberikan bantuan 

kepada satu sama lain seperti yang diperlukan untuk memfasilitasi 

ketaatan pada prinsip-prinsip yang diletakkan di dalam Deklarasi. 

7. Menetapkan prinsip-prinsip di bidang ketenagakerjaan, pelatihan, 

kondisi kerja dan kehidupan, dan hubungan industrial yang 

pemerintah, pengusaha dan pekerja organisasi dan perusahaan-

perusahaan multinasional yang direkomendasikan untuk 

memperhatikan pada sukarela; ketentuan-ketentuannya tidak akan 

membatasi atau lain mempengaruhi kewajiban yang timbul dari 

ratifikasi Konvensi ILO apapun. 

8. Pihak-pihak yang bersangkutan Pernyataan ini harus menghormati 

hak-hak negara berdaulat, menurut undang-undang dan peraturan 

nasional, karena pertimbangan untuk memberikan kebiasaan setempat 

dan menghormati standar internasional yang relevan. Mereka harus 
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menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sesuai dan 

Perjanjian Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Konstitusi Organisasi Perburuhan 

Internasional dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebebasan 

berekspresi dan asosiasi yang penting untuk kemajuan berkelanjutan. 

Mereka harus memberikan kontribusi untuk realisasi Deklarasi ILO 

tentang Prinsip dan Hak-hak Fundamental dan Kerja dan Tindak 

lanjut, diterapkan pada tahun 1998. Mereka juga harus menghormati 

komitmen yang mereka telah memasuki bebas, sesuai dengan undang-

undang nasional dan kewajiban internasional diterima. 

9. Kewajiban pemerintah untuk memastikan sesuai dengan mereka telah 

meratifikasi Konvensi, di negara-negara di mana Konvensi dan 

Rekomendasi yang dikutip dalam ayat ini tidak sepenuhnya , semua 

pihak harus merujuk kepada mereka untuk panduan dalam kebijakan 

sosial mereka. 

10. Perusahaan Multinasional harus sepenuhnya mempunyai tujuan 

kebijakan umum yang didirikan di negara-negara di mana mereka 

beroperasi. Kegiatan mereka harus selaras dengan prioritas 

pembangunan dan tujuan sosial serta struktur dari negara dimana 

mereka beroperasi. Untuk efek ini, harus diadakan konsultasi antara 

perusahaan multinasional, pemerintah, dan di manapun sesuai, maka 

pengusaha nasional 'pekerja dan organisasi yang bersangkutan. 

11. Prinsip diletakkan di bawah Pernyataan ini tidak bertujuan di 

memperkenalkan atau mempertahankan ketidaksetaraan perlakuan 

antara perusahaan multinasional dan nasional. Perusahaan 

multinasional dan nasional, di mana saja pada prinsip-prinsip 

Pernyataan ini relevan dengan baik, harus ditindak sesuai dengan 

harapan sama mereka dalam melaksanakan secara umum dan praktek 

sosial tertentu. 

12. Pemerintah yang menjadi anggota harus mempromosikan praktek baik 

sosial sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip ini, memiliki kaitan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



115 
 

dengan pekerja sosial dan hukum, peraturan dan praktek-praktek di 

negara-negara tuan rumah serta standar internasional yang relevan. 

Kedua negara tuan rumah dan pemerintah harus disiapkan untuk 

konsultasi satu sama lain, setiap kali harus timbul, pada prakarsa baik. 

13. Dengan maksud untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan, meningkatkan standar hidup, memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja dan mengatasi pengangguran dan kekurangan, pemerintah 

harus menyatakan dan mengejar, sebagai tujuan utama, kebijakan yang 

aktif yang dirancang untuk mempromosikan penuh, produktif dan 

bebas memilih pekerjaan.  

14. Ini sangat penting dalam kasus pemerintah negara berkembang di 

daerah-daerah di dunia dimana masalah pengangguran dan kekurangan 

pada mereka yang paling serius.  

15. Paragraf 13 dan 14 diatas menetapkan kerangka waktu karena 

perhatian yang harus dibayar, baik di rumah dan negara-negara tuan 

rumah, ke pekerjaan dampak perusahaan multinasional. 

16. Perusahaan Multinasional, terutama ketika beroperasi di negara-negara 

berkembang, harus berusaha keras untuk meningkatkan lapangan kerja 

dan standar, dengan mempertimbangkan kebijakan ketenagakerjaan 

dan tujuan pemerintah, dan juga keamanan kerja dan jangka panjang 

pengembangan perusahaan. 

17. Sebelum mulai beroperasi, perusahaan multinasional harus, di 

manapun sesuai, konsultasikan yang kompeten dan otoritas nasional 

majikan dan pekerja dalam organisasi agar rencana tenaga kerja 

mereka, sejauh yang dilaksanakan, selaras dengan kebijakan 

pembangunan nasional sosial. Seperti konsultasi, seperti dalam kasus 

perusahaan-perusahaan nasional, harus terus antara perusahaan 

multinasional dan semua pihak yang berkepentingan, termasuk para 

pekerja organisasi. 

18. Perusahaan Multinasional harus memberi prioritas kepada pekerjaan, 

pekerjaan pembangunan, promosi dan kemajuan dari negara dari 
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negara di semua tingkatan dalam kerja sama, sebagaimana mestinya, 

dengan wakil pekerja oleh mereka atau organisasi pekerja ini 

pemerintah dan otoritas . 

19. Perusahaan Multinational, bila investasi di negara-negara berkembang, 

harus ada mengenai pentingnya menggunakan teknologi yang 

menghasilkan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. 

Sampai batas-batas yang diijinkan oleh sifat proses dan kondisi yang 

berlaku di sektor ekonomi yang bersangkutan, mereka harus 

menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan dan karakteristik dari 

negara tuan rumah. Mereka juga harus, jika memungkinkan, ambil 

bagian dalam pengembangan teknologi tepat guna di negara tuan 

rumah. 

20. Untuk promosikan pekerjaan di negara-negara berkembang, dalam 

konteks sebuah perluasan ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan 

multinasional, di manapun dilaksanakan, harus memberikan 

pertimbangan kepada kesimpulan dari kontrak dengan perusahaan 

nasional untuk manufaktur dari komponen dan peralatan untuk 

penggunaan bahan baku lokal dan ke progresif promosi lokal 

pengolahan bahan baku. Perjanjian seperti itu tidak boleh digunakan 

oleh perusahaan multinasional untuk menghindari tanggung jawab 

tercantum dalam prinsip-prinsip Deklarasi ini. 

21. Semua pemerintah harus melakukan kebijakan yang dirancang untuk 

memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam lapangan 

kerja, dengan maksud untuk menghapuskan setiap bentuk diskriminasi 

yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat 

politik, atau sosial nasional ekstraksi asal. Perusahaan multinational 

harus dipandu oleh prinsip ini umum di seluruh operasional mereka 

tanpa prasangka terhadap tindakan tergambar dalam ayat 18 atau 

kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki pola sejarah 

diskriminasi dan dengan demikian untuk memperluas persamaan 

kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan. Perusahaan multinasional 
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harus membuat sesuai kualifikasi, ketrampilan dan pengalaman yang 

menjadi dasar bagi rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan kemajuan 

staf mereka di semua tingkatan. 

22. Pemerintah tidak boleh meminta atau mendorong perusahaan 

multinasional untuk melakukan diskriminasi di atas dasar yang 

disebutkan dalam ayat 21, dan bimbingan dari pemerintah terus, 

dimana tepat, di antara lain mencegah terjadinya diskriminasi dalam 

pekerjaan yang mendorong. 

23. Pemerintah  harus hati-hati mempelajari dampak perusahaan 

multinasional mengenai pekerjaan di sektor industri yang berbeda. 

Pemerintah, serta perusahaan-perusahaan multinasional itu sendiri, di 

semua negara harus mengambil langkah-langkah untuk menangani 

sesuai dengan pasar tenaga kerja dan dampak operasi perusahaan 

multinasional. 

24. Multinasional sama dengan perusahaan-perusahaan nasional, melalui 

perencanaan tenaga kerja aktif, harus berusaha keras untuk 

menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi karyawan dan mereka 

harus mematuhi kewajiban dinegosiasikan bebas tentang pekerjaan 

sosial dan stabilitas keamanan. Dalam pandangan fleksibilitas 

perusahaan multinasional yang mungkin, mereka harus berusaha keras 

untuk yang menganggap peranan utama dalam meningkatkan 

keamanan lapangan kerja, khususnya di negara-negara di mana 

penghentian operasi cenderung accentuate pengangguran jangka 

panjang. 

25. Dalam mempertimbangkan perubahan dalam operasi (termasuk dari 

hasil merger, atau mengambil-overs transfer produksi) yang akan 

memiliki pekerjaan utama efek, perusahaan multinasional harus 

memberikan pemberitahuan yang wajar dari perubahan yang sesuai 

untuk pemerintahan dan perwakilan dari para pekerja dalam pekerjaan 

dan organisasi, sehingga implikasi Mei diperiksa bersama-sama untuk 

mengurangi efek Adverse ke mana yang paling mungkin. Hal ini 
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penting dalam hal penutupan suatu entitas kolektif melibatkan lay-offs 

atau dismissals. 

26. Pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan multinasional maupun 

perusahaan nasional, harus menyediakan beberapa bentuk 

perlindungan pendapatan untuk pekerja lapangan kerja yang telah 

dihentikan.  

27. Pemerintah, bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, 

harus mengembangkan kebijakan nasional untuk pelatihan dan 

bimbingan, erat dengan pekerjaan. Dalam operasi mereka, perusahaan 

multinasional harus memastikan bahwa pelatihan yang relevan 

disediakan untuk semua tingkatan karyawannya di negara sebagaimana 

mestinya, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan serta pengembangan 

kebijakan di negeri ini. Pelatihan seperti itu seharusnya, sampai batas-

batas kemungkinan, mengembangkan keterampilan dan umumnya 

bermanfaat meningkatkan peluang karir. Tanggung jawab ini harus 

dilakukan, bila perlu, bekerja sama dengan pihak berwenang di negeri 

ini, pengusaha dan pekerja dan organisasi yang kompeten lokal, 

nasional atau lembaga-lembaga internasional. 

28. Perusahaan multinational yang beroperasi di negara-negara 

berkembang harus turut serta, bersama dengan perusahaan nasional, 

dalam program-program, termasuk dana khusus, didorong oleh tuan 

rumah yang didukung oleh pemerintah dan pengusaha dan pekerja 

organisasi. Program-program ini harus memiliki tujuan untuk 

mendorong pembentukan dan pengembangan ketrampilan sebagai juga 

memberikan bimbingan kejuruan, dan harus bersama-sama 

administratif oleh pihak-pihak yang mendukungnya. Dimanapun 

dilaksanakan, perusahaan multinasional harus membuat layanan yang 

terampil sumber daya personil yang tersedia untuk membantu dalam 

program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai 

bagian dari kontribusi kepada pembangunan nasional. 
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29. Perusahaan multinational, dengan kerjasama pemerintah dan sampai 

batas-batas yang konsisten dengan efisien operasi perusahaan, harus 

mampu kesempatan perusahaan secara keseluruhan untuk memperluas 

pengalaman dalam manajemen lokal sesuai bidang seperti hubungan 

industrial. 

30. Upah, keuntungan dan kondisi kerja yang ditawarkan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional harus tidak kurang baik kepada pekerja 

daripada yang ditawarkan oleh majikan dibandingkan di negara yang 

bersangkutan. 

31.  Ketika perusahaan multinasional beroperasi di negara-negara 

berkembang, di mana dibandingkan majikan, mungkin juga tidak ada, 

mereka harus memberikan yang terbaik mungkin upah, tunjangan dan 

kondisi kerja, di dalam kerangka kebijakan pemerintah.  

32. Pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang, harus berusaha 

untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan bahwa 

kelompok pendapatan rendah dan kurang berkembang daerah manfaat 

sebanyak mungkin dari kegiatan perusahaan multinasional. 

33. Perusahaan multinasional, serta perusahaan nasional, harus 

menghormati minimum untuk masuk ke pekerjaan atau bekerja untuk 

mengamankan efektif pembatalan dari pekerja anak.  

34.  Pemerintah harus memastikan bahwa kedua perusahaan multinasional 

dan nasional yang cukup memberikan standar keselamatan dan 

kesehatan untuk karyawannya.  

35.  Perusahaan Multinational harus mempertahankan standar keselamatan 

dan kesehatan, sesuai dengan persyaratan nasional, bearing dalam 

pikiran mereka yang relevan di dalam perusahaan secara keseluruhan, 

termasuk pengetahuan tentang bahaya khusus. Mereka juga harus 

menyediakan kepada wakil pekerja di perusahaan, dan atas 

permintaan, kepada otoritas yang kompeten dan pekerja dan pengusaha 

organisasi di semua negara tempat mereka beroperasi, informasi 

tentang keselamatan dan kesehatan mereka yang relevan dengan 
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standar lokal operasi, yang mereka amati di negara-negara lain. Secara 

khusus, mereka harus membuat orang-orang yang bersangkutan untuk 

diketahui khusus yang terkait bahaya dan tindakan-tindakan 

perlindungan yang terkait dengan produk dan proses baru. Mereka, 

seperti dibandingkan perusahaan domestik, harus diharapkan 

memainkan peranan utama dalam pemeriksaan penyebab industri 

keselamatan dan kesehatan dan aplikasi dari hasil perbaikan di dalam 

perusahaan secara keseluruhan. 

36. Perusahaan Multinasional harus bekerja sama dalam pekerjaan 

organisasi-organisasi internasional yang berkaitan dengan persiapan 

dan adopsi internasional standar keselamatan dan kesehatan. 

37. Sesuai dengan praktek nasional, perusahaan multinasional perlu 

bekerja sama sepenuhnya dengan kompeten keselamatan dan 

kesehatan, dengan wakil pekerja dan organisasi mereka, dan 

membentuk organisasi keselamatan dan kesehatan. Dimana tepat, hal-

hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan harus 

dimasukkan dalam perjanjian dengan wakil pekerja dan organisasi 

mereka. 

38. Perusahaan Multinasional harus mematuhi standar hubungan industrial 

tidak lebih baik daripada yang diamati oleh majikan dibandingkan di 

negara yang bersangkutan. 

39. Para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional maupun 

nasional yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan harus, tanpa 

perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, hanya tunduk kepada 

peraturan-peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung 

dengan organisasi yang dipilihnya sendiri tanpa otorisasi sebelumnya.  

40. Organisasi mewakili perusahaan multinasional atau pekerja dalam 

pekerjaan mereka harus menikmati perlindungan yang memadai 

terhadap tindakan gangguan atau lainnya oleh masing-masing satu 

sama lain dari agen atau anggota mereka dalam pembentukan, 

berfungsi atau administrasi.  
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41. Tempat tepat, dalam keadaan lokal, perusahaan multinasional harus 

mendukung perwakilan pengusaha organisasi. 

42. Pemerintah, di mana mereka belum melakukannya, disarankan untuk 

menerapkan prinsip-prinsip Konvensi No 87, Pasal 5, dalam 

pandangan pentingnya, dalam kaitannya dengan perusahaan 

multinasional, yang memungkinkan organisasi seperti perusahaan atau 

yang mewakili para pekerja di pekerjaan kepada komunitas 

internasional dengan organisasi pengusaha dan pekerja pilihan mereka 

sendiri. 

43. Pemerintah negara tuan rumah menawarkan insentif khusus untuk 

menarik investasi asing, insentif ini hendaknya tidak termasuk 

pembatasan apapun dari pekerja kebebasan berserikat atau hak untuk 

mengatur dan tawar-menawar secara kolektif. 

44.  Keterwakilan para pekerja di perusahaan multinasional tidak boleh 

terentang dari pertemuan untuk konsultasi dan pertukaran pandangan 

di antara mereka, dengan syarat bahwa fungsi operasional perusahaan 

dan prosedur biasa yang memerintah hubungan dengan wakil pekerja 

dan organisasi yang sehingga tidak berprasangka. 

45. Pemerintah seharusnya tidak membatasi masukan dari perwakilan 

pengusaha dan pekerja organisasi yang berasal dari negara-negara lain 

di undangan dari lokal nasional atau organisasi yang bersangkutan 

untuk keperluan konsultasi mengenai hal-hal yang saling perhatian, 

semata-mata atas dasar bahwa mereka mencari masuk dalam kapasitas. 

46. Para Pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional berhak, 

sesuai dengan hukum dan praktek nasional, untuk memiliki wakil 

organisasi yang dipilihnya sendiri diakui untuk tujuan kolektif tawar. 

47. Ukuran sesuai dengan kondisi nasional harus dilakukan, bila perlu, 

untuk mendorong dan mendukung penuh pembangunan dan 

pemanfaatan mesin untuk negosiasi sukarela antara pengusaha atau 

majikan organisasi pekerja dan organisasi, dengan maksud untuk 

istilah peraturan dan ketentuan pekerjaan dengan perjanjian kolektif.  
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48. Perusahaan Multinasional, serta perusahaan nasional, harus 

menyediakan pekerja perwakilan dengan fasilitas sebagai mungkin 

diperlukan untuk membantu dalam pengembangan efektif perjanjian 

kolektif. 

49. Perusahaan Multinasional harus mengaktifkan sepatutnya resmi 

perwakilan pekerja di dalam pekerjaan mereka masing-masing negara 

di mana mereka beroperasi untuk melakukan negosiasi dengan wakil-

wakil dari manajemen yang berwenang untuk mengambil keputusan 

mengenai hal-hal di bawah negosiasi. 

50. Perusahaan Multinasional, dalam konteks tulen negosiasi dengan 

pekerja perwakilan pada kondisi kerja, atau saat latihan pekerja adalah 

hak untuk mengatur, tidak boleh mengancam untuk memanfaatkan 

kemampuan untuk mentransfer atau seluruh bagian dari operasi unit 

negara yang bersangkutan untuk mempengaruhi negosiasi yang tidak 

adil atau yang menghalangi pelaksanaan hak untuk mengatur, dan 

tidak harus mereka transfer pekerja dari afiliasi di luar negeri dengan 

maksud untuk perongrongan tulen negosiasi dengan pekerja atau wakil 

pekerja pelaksanaan hak mereka untuk mengatur. 

51. Kolektif harus mencakup ketentuan perjanjian untuk penyelesaian 

sengketa melalui aplikasi dan interpretasi mereka dan saling dihormati 

untuk menjamin hak-hak dan tanggung jawabnya. 

52. Perusahaan Multinasional harus menyediakan pekerja perwakilan 

dengan informasi yang diperlukan untuk berarti negosiasi dengan 

badan yang terlibat, dan jika ini accords dengan hukum dan praktek-

praktek lokal, juga harus memberikan informasi yang memungkinkan 

mereka untuk mendapatkan yang benar dan adil melihat performa dari 

entitas atau, jika sesuai, dari perusahaan secara keseluruhan.  

53. Pemerintah harus suplai kepada perwakilan pekerja organisasi 

berdasarkan permintaan, di mana hukum dan praktek sehingga izin, 

informasi pada industri di mana perusahaan beroperasi, yang akan 

membantu dalam peletakan tujuan kriteria dalam proses tawar-
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menawar kolektif. Dalam konteks ini, multinasional maupun 

perusahaan nasional perlu menanggapi secara konstruktif permintaan 

pemerintah yang relevan untuk informasi mengenai operasi. 

54.  Dalam multinasional maupun nasional entrprises, sistem dibuat oleh 

kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja dan perwakilan 

mereka harus menyediakan, sesuai dengan hukum dan praktek 

nasional, untuk konsultasi mengenai hal-hal biasa yang saling 

perhatian. Konsultasi seperti itu seharusnya tidak menjadi pengganti 

untuk berunding bersama.  

55. Multinational serta perusahaan nasional harus menghormati hak para 

pekerja yang mempekerjakan mereka agar mereka semua grievances 

diproses secara konsisten dengan ketentuan sebagai berikut: setiap 

pekerja yang bertindak secara individu atau bersama-sama dengan 

pekerja lainnya, menganggap bahwa ia memiliki dasar untuk keluhan 

harus mempunyai hak untuk mengajukan keluhan seperti itu tanpa ada 

prasangka apapun menderita sebagai hasilnya, dan untuk memiliki 

keluhan diperiksa sesuai dengan prosedur yang sesuai.  

56. Penyelesaian perselisihan industrial Multinational serta perusahaan 

nasional bersama-sama dengan perwakilan organisasi dan para pekerja 

yang mempekerjakan mereka harus berusaha untuk membangun 

perdamaian mesin sukarela, sesuai dengan kondisi nasional, yang 

dapat meliputi ketentuan untuk arbitrasi sukarela, untuk membantu 

dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan perburuhan 

perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Sukarela perdamaian yang 

harus menyertakan mesin sama perwakilan pengusaha dan pekerja.  

e) UN Global Compact (2000) 

Suatu inisiatif internasional untuk mempertemukan perusahaan-

perusahaan swasta dengan badan-badan PBB, organisasi buruh dan 

masyarakat sipil, guna mendukung sepuluh prinsip dalam hal hak asasi 

manusia, perburuhan dan lingkungan hidup. Kesepuluh prinsip tersebut 

adalah : Bisnis harus mendukung dan menghargai perlindungan terhadap 
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hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam ruang 

lingkup pengaruh mereka, dan memastikan agar mereka tidak terlibat 

dalam pelanggaran hak asasi manusia. Bisnis harus menghormati 

kebebasan berserikat serta mengakui secara efektif adanya hak 

perundingan kolektif. Menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja 

wajib, meniadakan pekerja kanak-kanak, dan menghilangkan diskriminasi 

berkenaan dengan pencarian kerja dan pekerjaan. Bisnis harus mendukung 

pendekatan terhadap tantangan-tantangan lingkungan hidup yang bersifat 

melindungi, dan melakukan inisiatif-inisiatif untuk mendorong tanggung 

jawab yang lebih besar terhadap lingkungan. 

Dengan demikian, bisnis juga harus mendorong pengembangan dan 

penyebaran teknologi yang ramah lingkungan. Melalui kekuatan upaya 

kolektif, Global Compact mencoba memajukan tata pengelolaan 

perusahaan yang bertanggung jawab sehingga bisnis dapat mengambil 

Pasal dalam memecahkan masalah globalisasi, terutama dalam 

mempromosikan perekonomian global yang berkelanjutan dan adil. 

Sebagai bentuk aksi bersama, Global Compact merupakan 

pertanggungjawaban kalangan dunia usaha sebagai ”bukti” bahwa bisnis 

dapat memberikan solusi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dalam 

konteks ini, sektor swasta adalah mitra dari lembaga-lembaga sosial, 

sehingga dapat mewujudkan visi dari Sekjen PBB, yaitu terciptanya 

sebuah ekonomi global yang terbuka dan berkelanjutan.  

Global Compact pada dasarnya merupakan inisiatif sukarela, 

berdasarkan pada 2 tujuan yaitu Mengkampanyekan 10 prinsip dalam 

aktivitas bisnis di seluruh dunia dan Aksi pendorong untuk mensupport 

tujuan-tujuan PBB. Untuk mencapai tujuan tersebut Global Compact 

menawarkan fasilitas melalui beberapa cara : dialog kebijakan, pelatihan, 

kerjasama antar negara atau wilayah, dan proyek-proyek. Inisiatif ini 

bukan sebuah instrument regulasi, sehingga tidak mengikat. Tetapi lebih 

menitik beratkan pada akuntabilitas publik, transparansi dan pencerahan 

tujuan dari masing-masing perusahaan, buruh dan masyarakat sipil untuk 
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berinisiatif atau berbagi aksi yang substansial, dalam mengejar prinsip-

prinsip Global Compact. 

Dalam prakteknya Global Compact melibatkan semua aktor sosial : 

pemerintah, yang mendefinisikan dimana prinsip-prinsip inisiatif itu 

didasarkan; perusahaan-perusahaan dalam aksi-aksinya mencari pengaruh; 

tenaga kerja terletak pada posisinya yang terlibat dalam proses produksi 

global, organisasi masyarakat sipil yang mewakili komunitas kepentingan 

masyarakat yang lebih luas; dan PBB yang merupakan forum politik dunia 

sekaligus pemegang otoritas musyawarah dan fasilitator. Dengan 

mengadopsi Global Compact, perusahaan diharapkan dapat menciptakan 

solusi praktis untuk problem kekinian yang ada hubungannya dengan 

globalisasi, pembangunan yang berkelanjutan dan tanggung-jawab 

perusahaan dalam sebuah konteks multi-stakeholder. Selain itu perusahaan 

juga dapat mengembangkan jangkauan global PBB dan menggalang 

kekuatan dengan pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan stakeholder lain. 

Global Compact juga berkaitan erat dengan nilai-nilai hak asasi 

manusia, ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan hidup dan anti korupsi 

yang menjadi konsensus universal dalam : Deklarasi universal hak asasi 

manusia, ILO (tentang prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak kerja), 

Deklarasi Rio (tentang lingkungan dan pembangunan), Konvensi PBB 

(tentang perang melawan korupsi). Oleh sebab itu Global Compact 

mengharapkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan, mendukung dan 

mengambil peran dalam nilai-nilai dasar HAM, standar kerja, lingkungan 

dan anti korupsi. Global Compact memiliki jaringan dengan 6 agen PBB:72 

 Office of the High Commissioner for Human Rights 

 United Nations Environment Programme 

 International Labour Organization 

 United Nations Development Programme 

 United Nations Industrial Development Organization 

                                                        
72 UN Global Compact, csrreview-online.com, 10 Juli 2008, diakses 31 Mei 2009. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



126 
 

 United Nations Office on Drugs and Crime 

Dan 10 Prisnip dari Global Compac, antara lain : 

1. HAM 

Prinsip 1 :  

Bisnis harus 2 dan menghargai perlindungan HAM yang sepakati  Secara 

internasional dalam segala lingkaran pengaruh kekuasaan. 

Prinsip 2    :      

Memastikan bahwa bisnis perusahaan tidak terlibat dalam 

2. Pelanggaran  HAM Buruh 

Prinsip 3    :     

Bisnis seharusnya mendorong kebebasan berserikat dan pengakuan tentang 

hak melakukan negosiasi secara kolektif. 

Prinsip 4 :      

Penghapusan segala bentuk kekerasan dan beban kepada buruh 

Prinsip 5 : 

Penghapusan segala bentuk buruh anak 

Prinsip 6:      

Penghapusan diskriminasi untuk menghargai semua buruh 

3. Lingkungan 

Prinsip 7    :      

Bisnis seharusnya mendukung pendekatan kehati-hatian dalam perubahan 

lingkungan. 

Prinsip 8    :      

Mengambil inisiatif untuk mendorong lebih luas pertanggungjawaban 

bisnis terhadap lingkungan 

Prinsip 9    :     

 Mendorong pembangunan dan meyebarkan teknologi akrab lingkungan 

4. Anti Korupsi 

Prinsip 10    :   

Bisnis seharusnya melawan semua bentuk korusi, termasuk pemerasan  

Dan penyuapan Sebagai sebuah gerakan yang bersifat internasional dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



127 
 

sukarela, Global Compact bertujuan untuk mengajak para pimpinan 

perusahaan, institusi dan LSM di seluruh dunia untuk mendukung dan 

melaksanakan 10 prinsip Global Compact yang bersandar pada nilai-nilai 

hak asasi manusia, ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan hidup dan anti 

korupsi. 

Pada prakteknya, masing-masing perusahaan bisa menerapkan 10 

prinsip Global Compact sesuai dengan core values bisnisnya masing-

masing. Pelaksanaan dari perusahaan ataupun institusi masing-masing 

lebih merupakan tanggung jawab moral, dan bukan berupa sanksi hukum. 

Jadi seluruhnya diserahkan kepada kesadaran dan komitmen tiap pihak 

untuk merealisasikannya. Hingga saat ini, ada sekitar 2.300 perusahaan di 

40 negara yang telah menyatakan komitmennya untuk turut mendukung 

gerakan moral ini. Tujuan akhir dari gerakan moral ini adalah untuk 

menciptakan kondisi ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan. 

f) Amnesty International’s Business Principles 

Ekonomi, terutama perusahaan-perusahaan yang beroperasi melintasi 

batas-batas nasional (transnasional perusahaan), belum pernah terjadi 

sebelumnya telah mendapatkan kuasa dan pengaruh ekonomi di seluruh 

dunia. Hal ini tidak selalu mendapatkan manfaat yang masyarakat di mana 

mereka beroperasi. Amnesty International penelitian telah disorot negatif 

perusahaan dapat mempunyai dampak pada hak asasi manusia dari 

individu dan masyarakat yang terkena operasi mereka. Perusahaan 

menyebabkan kerugian langsung oleh kejahatan hak asasi manusia, atau 

persengkongkolan dengan orang lain yang melanggar hak asasi manusia. 

Walaupun ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang signifikan, 

terdapat beberapa mekanisme yang efektif di tingkat nasional maupun 

internasional untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia perusahaan 

atau perusahaan untuk terus ke rekening. Ini berarti mereka yang 

terpengaruh oleh operasi sudah sering terpinggirkan dan rentan - yang kiri 

berdaya, tanpa perlindungan kepada mereka yang berhak, atau akses 

terhadap keadilan yang bermakna.  
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Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk memastikan penerapan 

universal hak asasi manusia dan ini termasuk kewajiban untuk melindungi 

semua orang dari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk 

perusahaan. Namun, pemerintah sering gagal untuk mengatur hak asasi 

manusia dampak bisnis atau memastikan akses terhadap keadilan bagi 

korban pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan usaha. Sampai 

sekarang kebanyakan perusahaan keterlibatan dengan kewajiban hak asasi 

manusia telah melalui kode sukarela dan inisiatif. Sementara beberapa 

inisiatif sukarela memiliki peran untuk bermain, seperti asas kesukarelaan 

tidak pernah menjadi pengganti standar global pada usaha 'wajib sesuai 

dengan hak asasi manusia.  

Ini harus ada standar global hak asasi manusia dengan tanggung jawab 

dan kewajiban dari kedua negara dan perusahaan. Sebagai syarat 

minimum, semua perusahaan harus menghormati semua hak asasi 

manusia, tanpa memperhitungkan sektor, negara atau konteks di mana 

mereka beroperasi. Amnesty International bekerja pada ekonomi, termasuk 

perusahaan-perusahaan trans-nasional dan lembaga keuangan 

internasional, telah berkembang dalam pengakuan terhadap kekuasaan dan 

pengaruh mereka berusaha lebih dari negara dan lembaga-lembaga 

internasional, dan mereka mempunyai dampak pada hak asasi manusia. 

Melalui penelitian dan analisis, Amnesty International bertujuan untuk 

pengampunan adanya pelanggaran hak asasi manusia di mana perusahaan 

yang implikasi dan bagaimana pemerintah gagal ini untuk mencegah 

penyalahgunaan atau terus ke rekening perusahaan ketika mereka terjadi. 

Organisasi adalah kampanye global untuk bisnis dan standar hak asasi 

manusia dan kerangka hukum yang lebih kuat, baik di tingkat nasional dan 

internasional untuk terus perusahaan untuk memperhitungkan dampak hak 

asasi manusia mereka. Amnesty Internasional meminta perusahaan untuk 

memajukan hak asasi manusia, termasuk oleh: 73 

 Menggunakan pengaruh mereka untuk mendukung hak asasi manusia,  
                                                        
73 www.amnesty.org, diakses 25 Juli 2009 
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 Tertentu termasuk komitmen untuk hak asasi manusia dalam 

pernyataan prinsip-prinsip bisnis dan kode etik,  

 Memproduksi eksplisit kebijakan hak asasi manusia dan memastikan 

bahwa mereka terpadu, dimonitor dan diaudit dan operasi mereka di 

luar batas,  

 Meletakkan di tempat yang diperlukan sistem manajemen internal 

untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia yang bertindak atas 

kebijakan.  

 Amnesty International juga panggilan pada perusahaan untuk membuat 

hak asasi manusia merupakan komponen dari operasi bisnis mereka, 

termasuk melalui hubungan mereka dengan perusahaan lain, mitra, 

asosiasi, anak perusahaan, pemasok, dan pejabat pemerintah.  

Inti Amnesty International keprihatinan individu yang merupakan hak 

asasi manusia di bawah ancaman dapat berasal dari tindakan atau dari 

inactions ekonomi. Kami berusaha untuk membawa suara ke perdebatan 

dengan harapan berarti solusi jangka panjang yang berakar kuat dalam 

kehidupan nyata-pengalaman mereka yang menjadi korban pelanggaran 

hak asasi manusia ke perusahaan oleh pelaku.  

Ada alasan yang menyebabkan Amnesty International harus 

dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 7.000 orang 

meninggal ketika leaked gas beracun dari pabrik kimia Union Carbide di 

Bhopal, India, pada tahun 1984, dan lebih 15.000 orang meninggal di 

tahun-tahun berikutnya. Sekitar 100.000 orang terus menderita dan 

debilitating penyakit kronis yang disebabkan oleh gas yang bocor. 

Stockpiles dari limbah beracun yang di kiri dan tidak meninggalkan situs 

perusahaan maupun pemerintah India ada, bahkan sampai hari ini, 

dibersihkan atas situs untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Meskipun 

sangat kena dampak pada kehidupan masyarakat, tidak seorangpun telah 

diadakan untuk memperhitungkan gas yang bocor dan berikut 

kontaminasi.  
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Kurangnya peraturan yang efektif dan akuntabilitas berarti sistem 

pengadilan kasus berlarut-larut dan perusahaan dan para pemimpin terus 

untuk menghindari akuntabilitas ribuan kematian, luas kurang kesehatan 

dan merusak mata pencaharian yang berkelanjutan. Nasional yang tidak 

efektif atau supra-nasional pilihan hukum, lebih dari dua dekade ini, yang 

selamat dari Bhopal masih menunggu keadilan bermakna. Kecuali efektif 

peraturan perusahaan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin secara 

nasional dan di luar batas, dan sistem yang menjamin akuntabilitas untuk 

pelanggaran hak asasi manusia dan korban efektif memungkinkan akses ke 

keadilan didapatkan, serius kegagalan keadilan saksi dalam kasus Bhopal 

di tempat lain dan akan terus terjadi.  

g) Global Sullivan Principles 

Mac Oliver EA Marshal (Company Law Handbook Series, 1991) 

berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri 

diharuskan melaksanakan Sullivan Principal dalam rangka melaksanakan 

Corporate Social Responsibilty, yaitu:74 

 Tidak ada pemisahan ras (non separation of races) dalam makan, 

bantuan hidup dan fasilitas kerja. 

 Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (equal and fair 

employment process). 

 Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (equal 

payment compansable work). 

 Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih 

lain sebagai supervisi, administrasi , klerk, teknisi dalam jumlah yang 

substansial. 

 Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi 

manajemen dan supervisi. 

 Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti 

perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.  

                                                        
74 Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag II),artikel, www.madani-ri.com, 
diakses 25 Juli 2009. 
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2) Management systems and certification schemes 

Sistem manajemen dan skema sertifikasi merupakan instrumen-instrumen 

utama yang menyediakan bimbingan untuk perusahaan di dalam menetapkan 

memanage  termasuk sistem:  

a) ISO 14000  

ISO 14000 merupakan standar untuk sistem manajemen lingkungan 

untuk diterapkan di semua bisnis, tanpa memperhitungkan ukuran, lokasi 

atau pendapatan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengurangi tapak 

dari lingkungan bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah usaha 

memproduksi. Yang terbaru versi ISO 14001 dirilis pada 2004 oleh 

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) yang memiliki 

perwakilan dari komite di seluruh dunia. ISO 14000 manajemen 

lingkungan standar yang ada untuk membantu organisasi meminimalkan 

operasi negatif bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan. Dalam 

struktur ini mirip dengan ISO 9000 kualitas manajemen dan keduanya 

dapat dilaksanakan berdampingan. Agar suatu organisasi yang akan 

diberikan sertifikat ISO 14000 yang mereka harus diaudit secara eksternal 

audit oleh badan yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi. Di Inggris, 

UKAS ini. Sertifikasi auditor harus diakreditasi oleh International registrar 

Sertifikasi Auditor. Badan sertifikasi harus diakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Registrar di Amerika Serikat, atau Badan Akreditasi Nasional 

di Irlandia.  

 Lingkungan ISO 14001 manajemen sistem-Kebutuhan dengan 

petunjuk untuk menggunakan  

 Lingkungan ISO 14004 sistem manajemen merupakan pedoman 

tentang prinsip-prinsip, sistem dan dukungan teknik  

 ISO 14015 dan penilaian situs organisasi  

 ISO 14020 series (14.020-14.025) Lingkungan label dan deklarasi  

 ISO 14031 Lingkungan evaluasi kinerja-Pedoman  
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 ISO 14040 series (14.040-14.049), Life Cycle Assessment, LCA, 

membahas pra-produksi perencanaan dan pengaturan lingkungan 

tujuan.  

 ISO 14050 dan definisi istilah.  

 ISO 14062 membahas membuat perbaikan dampak lingkungan 

sasaran.  

 Lingkungan ISO 14063 komunikasi-Panduan dan contoh  

 ISO 19011 yang menetapkan satu audit protokol untuk kedua seri 9000 

dan 14000 standar bersama. Ini menggantikan ISO 14011 meta 

evaluasi-cara untuk mengetahui apakah Anda peraturan alat bekerja. 

19.011 kini menjadi satu-satunya cara yang direkomendasikan untuk 

menentukan ini.  

b) Social Accountability 8000 (SA8000)  

Social Accountability 8000 (SA8000) telah dikembangkan oleh Social 

Accountability International (SAI), baru-baru ini sampai dikenal sebagai 

Dewan Ekonomi pada Badan Akreditasi Prioritas. SAI adalah nirlaba 

afiliasi Dewan tentang Prioritas Ekonomi (CEP). SA8000 adalah 

dipromosikan sebagai sukarela, universal standar perusahaan tertarik untuk 

melakukan audit dan sertifikat kerja praktek di fasilitas mereka dan orang-

orang yang mereka pemasok dan penjaja ini dirancang untuk pihak ketiga 

yang independen sertifikasi. SA8000 didasarkan pada prinsip-prinsip hak 

asasi manusia internasional norma seperti yang dijelaskan dalam konvensi 

International Labour Organisation, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 

dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk mengukur kinerja 

perusahaan dalam delapan bidang utama: pekerja anak, kerja paksa, 

kesehatan dan keselamatan, bebas berserikat dan berunding bersama, 

diskriminasi, praktek disipliner, jam kerja dan kompensasi. SA8000 juga 

menyediakan akuntabilitas sosial untuk sistem manajemen untuk 

menunjukkan conformance berkelanjutan dengan standar.  

SA8000 didasarkan pada PBB Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia, Konvensi tentang Hak-hak Anak dan berbagai International 
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Labour Organization (ILO) konvensi. SA8000 meliputi bidang 

akuntabilitas berikut: 75 

 Tidak ada pekerja di bawah usia 15; minimum menurunkan ke 14 

untuk negara-negara yang beroperasi di bawah Konvensi ILO 138-

negara berkembang pengecualian; remediation anak ditemukan apapun 

untuk dapat bekerja  

 Kerja paksa: Tidak kerja paksa, termasuk penjara atau hutang tenaga 

kerja, tidak ada penginapan dari deposito atau identitas kertas oleh 

majikan atau di luar recruiters  

 Keselamatan dan kesehatan kerja: Memberikan yang aman dan sehat 

lingkungan kerja; mengambil langkah-langkah untuk mencegah 

cedera; biasa kesehatan dan keselamatan pekerja pelatihan; sistem 

untuk mendeteksi ancaman terhadap kesehatan dan keamanan; akses 

ke kamar mandi dan air bersih  

 Asosiasi kebebasan dan Hak untuk berunding bersama: Menghargai 

hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja dan tawar-

menawar secara kolektif  

 Diskriminasi: Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal, 

agama, ketidakmampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, atau serikat 

afiliasi politik, atau usia, tidak ada pelecehan seksual  

 Disiplin: Tidak ada hukuman badani, mental atau fisik atau kekerasan 

verbal penyalahgunaan  

 Jam kerja: sesuai dengan hukum yang berlaku, namun, bagaimanapun, 

tidak lebih dari 48 jam per minggu dengan setidaknya satu hari libur 

setiap tujuh hari untuk periode; dibayar lembur sukarela di tingkat 

premi dan tidak melebihi 12 jam per minggu pada secara teratur; 

lembur mungkin wajib jika Pasal dari perjanjian kolektif tawar  

 Remunerasi: Gaji dibayar untuk standar hari kerja harus memenuhi 

standar industri dan hukum dan sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, tidak disiplin deduction  
                                                        
75 Akuntabilitas sosial 8000 , http://www.cepaa.org, diakses 31 Juli 2009 
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 Sistem manajemen untuk Sumber Daya Manusia: Fasilitas untuk 

mencari dan mendapatkan sertifikasi tetap harus pergi jauh sederhana 

untuk memenuhi standar mereka ke dalam sistem pengelolaan dan 

praktek.  

c) Accountability 1000 (AA1000) 

Akuntabilitas 1000 (AA1000) merupakan karya ISEA - Institute for 

Social dan Ethical Akuntabilitas. ISEA (juga dikenal sebagai 

Akuntabilitas) adalah keanggotaan organisasi internasional, yang berbasis 

di Inggris. Ini ada untuk mendorong perilaku etika bisnis dan organisasi 

nirlaba. AA1000 adalah dipromosikan sebagai standar untuk mengukur 

dan pelaporan etika dalam perilaku bisnis. Ia menyediakan kerangka kerja 

organisasi yang dapat digunakan untuk memahami etika dan 

meningkatkan performa, dan berarti bagi orang lain untuk menilai validitas 

klaim harus beretika. Tujuannya adalah untuk membantu sebuah 

organisasi dalam definisi tujuan dan sasaran, pengukuran terhadap 

kemajuan yang telah dicapai sasaran ini, yang melakukan audit dan 

pelaporan kinerja dan pembentukan mekanisme umpan balik.  

Keterlibatan pemangku kepentingan kelompok sangat penting untuk 

setiap tahapan proses. AA1000 dapat digunakan untuk mengetahui 

kualitas standar akuntabilitas khusus atau sebagai sistem yang berdiri 

sendiri.mStandar dirancang baik untuk internal dan eksternal audit 

prosedur. Hal ini dapat digunakan oleh organisasi apapun ukuran, baik 

satu atau beberapa situs, dan oleh masyarakat, swasta dan organisasi non 

profit.  

d) Petunjuk SIGMA 

SIGMA Pedoman yang merupakan sistem terpadu dikembangkan 

untuk mengelola sosial, lingkungan dan ekonomi yang lebih luas, dampak 

dari kegiatan suatu organisasi. Tujuan utama mereka adalah untuk 

meningkatkan kinerja suatu organisasi. Hal ini tidak dicapai oleh 

prescribing tingkat kinerja dalam Panduan sendiri, tetapi oleh peletakan 

bagaimana organisasi harus menetapkan target kinerja yang konsisten 
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dengan prinsip-prinsip operasi mereka telah mengadopsi; mengukur 

kinerjanya terhadap target ini seiring waktu, dan melaporkan mereka 

mengambil tindakan apapun untuk memperbaiki situasi di mana tingkat 

kecepatan atau kinerja yang cukup untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan.  

Mereka membawa bersama berbagai pendekatan sosial termasuk 

pelaporan, perencanaan untuk kesinambungan dan keterlibatan pihak versi 

dari diseimbangkan dengan kartu catatan angka (kartu catatan angka yang 

berkelanjutan) untuk menanamkan kesinambungan dalam kegiatan 

organisasi. SIGMA Pedoman yang tidak dirancang secara eksplisit untuk 

keperluan sertifikasi. SIGMA percaya jaminan merupakan komponen 

penting kredibilitas dan mendorong organisasi untuk berkomunikasi dan 

melaporkan hasil evaluasi kinerja mereka untuk stakeholder. Sebuah tabel 

dalam Panduan menyediakan informasi dan metode untuk memberikan 

jaminan.  

Panduan Lapor berlangsung di masing-masing lima jenis modal, dan 

memberitahu pembaca apa yang berarti, mengapa penting untuk sebuah 

organisasi dan menawarkan sekitar sepuluh prinsip yang melalui suatu 

organisasi yang dapat meningkatkan modal. Misalnya, untuk 'modal alam' 

suatu organisasi dapat memilih untuk 'mencegah kerusakan fisik alam dan 

melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan eko-sistem 

fungsi'. Terpulang kepada setiap organisasi untuk memilih prinsip-prinsip 

yang sesuai nilai-nilai mereka, visi, misi, strategi dan operasi. Prinsip-

prinsip ini harus dilaporkan dan kemudian akan disampaikan kepada 

organisasi pemangku kepentingan dan bertindak sebagai fokus untuk 

meningkatkan kinerja mereka kesinambungan. Jika suatu organisasi telah 

diadopsi atau mendaftar ke luar kode atau standar, maka dapat memilih 

untuk menggunakan Prinsip Membimbing SIGMA membandingkan 

dengan cakupan, mendalam dan luas dari pendekatan yang ada.  

Setiap organisasi dapat menggunakan semua atau Pasal dari Pedoman, 

walaupun lebih besar terutama perusahaan telah menggunakannya selama 
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ini. Kerangka yang SIGMA Manajemen dan SIGMA Toolkit, yang 

berfokus pada rincian praktis, menjadi sangat relevan untuk para manajer 

dan personil yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, perencanaan 

atau pelaksanaan pembangunan pendekatan mereka dalam organisasi. Para 

pengembang dari SIGMA menyarankan organisasi dapat memilih untuk 

membentuk tim khusus untuk implementasi walaupun masih dapat 

dilakukan untuk satu orang untuk memimpin di bekerja di organisasi-

organisasi kecil. Hal itu dapat digunakan seluruhnya atau untuk 

mengintegrasikan sistem manajemen yang ada, untuk membuat mandiri 

sistem manajemen, atau sebagai petunjuk untuk memperluas praktek 

manajemen yang ada.  

Organisasi dapat memasukkan siklus di berbagai poin dan bekerja 

melalui tahapan pada kecepatan yang berbeda sesuai dengan keadaan 

tertentu dan sistem yang ada. Misalnya, beberapa organisasi dapat merasa 

mereka yang baik dalam mengembangkan sistem manajemen tempat tetapi 

perlu menjelaskan atau kembali visi dan kepemimpinan mereka. Untuk 

orang lain, embedding berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pemberian 

pekerjaan mereka mungkin lebih penting. Ini akan berbeda-beda, 

tergantung bagaimana organisasi menggunakan alat, tetapi dianjurkan bagi 

tim atau individu-individu untuk memiliki pengalaman dengan penelitian 

sosial, seperti wawancara, kuesioner dan pelaporan. Pengalaman lainnya 

termasuk dalam pendekatan SIGMA Toolkit seperti Balanced atau kartu 

catatan angka AA1000AS akan membantu dengan proses.  

Berfokus pada kesinambungan jangka panjang dan hasil kerja terhadap 

Pedoman terus jangka panjang dasar. Signifikan waktu akan diperlukan 

untuk menyusun, menganalisa dan menulis atas informasi dan 

melaksanakan tindakan. Proyek SIGMA situs yang berisi informasi 

tentang pengalaman praktis dan dukungan dari organisasi lain atau 

perusahaan yang telah menggunakan Pedoman Pelatihan yang tersedia 

untuk menerapkan SIGMA Panduan. The British Standards Institution 

menjalankan program biasa. Konsultan dapat membantu dengan 
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keterlibatan pihak dan jaminan. SIGMA Proyek yang diluncurkan pada 

tahun 1999 dengan dukungan dari Inggris Departemen Perdagangan dan 

Perindustrian. Ini merupakan kemitraan antara British Standarisasi 

Institusi, Forum untuk Masa Depan (suatu kesinambungan berpikir-

tangki), dan akuntabilitas (sebuah badan profesional internasional untuk 

akuntabilitas). SIGMA Proyek yang bertujuan untuk memberikan jelas, 

praktis saran kepada organisasi untuk membantu mereka membuat 

kontribusi yang berarti untuk pembangunan berkelanjutan.  

e) ISO 26000 

Berbagai organisasi internasional diantaranya Global Reporting 

Initiative (GRI), Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECR), dan juga Caux Roundtables sangat memperhatikan 

bagaimana implementasi CSR pada berbagai negara. Namun organisasi 

tersebut tidak memiliki acuan yang jelas dalam melakukan pemantauan. 

Dan begitu pula acuan tentang pelaksanaan CSR. Tak heran jika berbagai 

perusahaan berada dalam situasi bingung, bagaimana mereka 

mengimplementasikan CSR dalam aktifitas usahanya. Sehingga yang 

terjadi adalah ada yang melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan 

visinya terhadap CSR tersebut, dan sebagian lagi tak melaksanakan, 

kalaupun melaksanakan hanya sebatas “lip service”, bahkan ada pula yang 

telah mengintregasikan CSR ke dalam manajemen dan budaya perusahaan 

serta menungangkannya dalam bentuk code of conduct. 

Ditengah kegaduhan tersebut, pada bulan September 2004 

internasional Standard Organization (ISO) sebagai induk organisasi 

standarisasi internasional, berinisiatif mengundangberbagai pihak untuk 

membentuk kelompok kerja (working group) yang diharapkan mampu 

melahirnya paduan dan standarisasi untuk CSR  yang diberi nama ISO 

26000 : Guidance Standard on Social Responsibility. Adapun tujuan dari 

ISO 26000 adalah untuk memberikan bimbingan tentang implementasi 

dari Social Responbility (SR). Bimbingan ini sendiri ditunjukan kepada 

organisasi dari semua tipe, baik sector public maupun swasta untuk 
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dikembangkan pada negara berkembang. Standard ini juga diharapkan 

berlaku bagi non-governmental organization (NGOS) dan serikat buruh. 

Pada akhirnya ISO ini akan membantu berbagai organisasi dalam 

melaksanakan aktivitasnya secara social bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 15-19 mei 2006 

yang dihadiri 320 orang dan 55 negara dan 26 organisasi internasional itu 

telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat guedelines (panduan) 

saja dan bukan requirements (umumnya bersifat pemenuhan terhadap 

persyaratan). Oleh karena itu ISO ini tidak akan menjadi lembaga 

sertifikasi seperti ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004. ISO 26000 juga 

tidak akan menguraikan system manajemen, walaupun akan menyediakan 

bimbingan terhadap issue-specific. 

Diharapkan melalui bimbingan ISO 26000 ini akan mendukung 

pengembangan praktek SR dalam sektor  swasta dan publik. Semua itu 

dikembangkan untuk memperjelas unsur-unsur CSR yang dibakukan 

meliputi:76 

1) Prinsip-prinsip dan isu yang berkenan dengan tanggung jawab sosial  

2) Pengintregasian, penerapan, dan mempromosikan praktek 

tanggungjawab sosial; 

3) Mengidentifikasikan dan menarik hari stakeholders; 

4) Komitmen berkomunikasi dan pelaksanaan tanggungjawab sosial; 

5) Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui sampai 

tanggungjawab sosial; 

ISO 26000 bukanlah suatu standar system manajemen dan tidak 

sebagai persyaratan untuk penilaian penyesuaian atau sertifikasi, maka 

dalam implementasinya tidak mensyaratkan pengesahan oleh pemerintah. 

Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud Sosial Responbility (SR) 

dalam ISO itu sendiri? 

                                                        
76 Isya W dan Busyra A, Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan, dan 
Implementasi, In-TRANS Institut, Malang, 2008, halm.142-143. 
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ISO 26000 telah berusaha merumuskan tanggungjawab sosial yaitu 

“….Social responbility is the responbility of on organization for the 

impact of its decisions and activities on society and the enenvironment, 

through transparent and ethical behavior…”. Dalam terjemahan bebasnya 

pengertian tanggungjawab sosial  adalah tanggungjawab dari suatu 

organisasi atas dampak dari suatu keputusan dan aktivitasnya terhadap 

masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang etis dan transparan. 

Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka pengelola organisasi dan/ atau 

perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam setiap kegiatannya, 

yakni :77 

a) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat; 

b) Mempertimbangkan harapan stakeholders; 

c) Memenuhi ketentuan hokum dan konsisten dengan norma-norma 

perilaku internasional; dan 

d) Organisasi yang terintregasi. 

Supaya tidak terjadi inkonsistensi dan duplikasi dengan konvensi 

internasional yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial, maka 

kelompok kerja ISO 26000 telah melakukan memorandum of 

understanding (MoU) dengan internasional labour organization (ILO) dan 

UN Global Compact yang berkaitan dengan 10 prinsip dasar Hak Asasi 

Manusia, tenaga kerja, lingkungan dan anti-korupsi. Namun demikian, 

berbagai organisasi sosial kemasyarakatan (NGO) bersikap skeptic 

terhadap dampak positif dari ISO 26000 untuk masa akan datang. Sikap 

skeptic ini didasarkan pada 2 (dua) asumsi yakni :78 

1) Konsep CSR telah dilemahkan dengan adanya standarisasi tanggung 

jawab sosial melalui ISO 26000 dan apalagi ISO ini bersifat general 

yang dapat digunakan oleh semua organisasi. 

                                                        
77 Ibid, halm.143-144. 
78 Ibid, halm.144 
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2) ISO 26000 lebih bersifat sukarela atau fakultatif, sehingga sulit untuk 

pengimplementasinya. Namun demikian, organisasi kemasyarakatan 

tetap juga berusaha membuat aturan yang bersifat fakultatif dalam 

konteks internasional. 

Terlepas dari sikap skeptic tersebut, secara substansial NGO 

menyambut ISO 26000 dengan terbuka dengan pertimbangan sebagai 

berikut :79 

1) ISO 26000 melibatkan sejak proses awal multi-stakeholders dari 

negara-negara berkembang dalam membicarakan CSR, sehingga 

proses ini secara tidak langsung memberikan bimbingan agar lebih 

transparan. 

2) Proses ISO 26000 telah memberi banyak kesempatan pada NGO dari 

negara berkembang untuk memulai suatu dialog dengan dunia 

industry, pemerintah dan stakeholders lainnya. 

Mengenal subtansi dan konsep yang didiskusikan dalam kelompok 

kerja ISO 26000 lebih bersifat “ state-of-the art”. Dalam diskusi telah 

terjadi perubahan paradigm CSR dari “charity” dan “philanthropy” 

menjadi “tanggung jawab inti”. Untuk kelompok kerja memerlukan 

dukungan dan usaha NGO dan stakeholders untuk menyempurnakan 

konsep dari rancangan ISO 26000 dalam penyempurnaan pengertian CSR 

itu sendiri. Berkaitan hal tersebut, dikalangan NGO timbul pertanyaan 

apakah proses ini akan membantu percepatan kerangka pengatur CSR 

yang relevan dengan pengaturan dan nora-norma internasional. 

 

3) Rating indices dan Reporting guidelines  

Sejumlah perusahaan dirangking menurut kinerja dalam menerapkan CSR. 

Ini termasuk, sebagai contoh, Dow Jones Sustainability Index dan FTSE4 

Good Index Series. Selain adanya rating juga terdapat petunjuk pelaporan oleh 

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 2002 

adalah petunjuk menerima norma pelaporan sukarela untuk melaporkan secara 
                                                        
79 Ibid 
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berkelanjutan. GRI itu adalah satu lembaga; institusi yang mandiri yang 

termasuk wakil-wakil dari urusan (bisnis, akuntansi, investasi, lingkungan, 

organisasi-organisasi hak azasi manusia dan tenaga kerja dari di sekitar dunia. 

Ada bidang patokan-patokan yang dihubungkan dengan GRI di tersebut 

mereka berhubungan dengan verifikasi yang mandiri laporan-laporan berdasar 

pada GRI.  

Ini termasuk AA1000 Assurance Standard and International Standards on 

Insurance Engagements (ISAE 3000). Oleh karena itu, itu dapat dilihat bahwa 

ada sangat kecil wajib CSR atau wajib pertimbangan kepentingan stakeholder 

ke dalam tugas-tugas para direktur, ada suatu kebutuhan untuk pertimbangkan; 

menganggap serius opsi untuk mendorong pengambilan dan penyingkapan 

lebih besar dari perusahaan aktivitas tanggung jawab. Pelaporan aktivitas CSR 

di Australia menurut Parliamentary Joint Committee disimpulkan 

perkembangan itu kepada tugas-tugas para direktur tidak diperlukan dan 

bahwa di sana perlu jadilah suatu lanjutan pendekatan yang sukarela kepada 

sustainability reporting. Itu direkomendasikan  itu ‘meski di dalam pandangan 

panitia itu yang bukanlah yang sesuai untuk mengamanatkan.  

 

2. Analisis Pengaturan Corporate Social Responsibility dengan Teori 

Stakeholder dan Teori Legitimasi 

Dalam pengaturan terkait penerapan Corporate Social Responsibility tidak 

akan terlepas dari 2 teori yaitu Teori legitimasi dan Teori Stakeholder. Baik teori 

legitimasi maupun teori stakeholder merupakan latar bekalang dari dari suatu 

perusahaan untuk menerapakan CSR sebagai salah satu strategi bisnisnya. Kedua 

teori tersebut lebih mendasari perusahaan melakukan pengungkapan 

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan 

kegiatannya. Dimana hal tersebut diatur dalam Undang-undang maupun 

Guideline/Standar yang mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan 

keuangan yang memenuhi Triple Bottom Line sebagai pertanggung jawaban 

terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Pada dasarnya pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada 
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masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap masyarakat. Dilihat dari satu sisi, tujuan ini memiliki maksud yang baik. 

Namun penjelasan teori atas pengungkapan sosial ini menunjukkan bahwa 

terdapat banyak motivasi yang bertitik tolak dari kepentingan manajer ataupun 

perusahaan. Bahwa tujuan akhir dari adanya pengungkapan sosial perusahaan 

adalah tidak lain untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha 

mendapatkan profit maksimum. Selanjutnya akan kembali pada peningkatan 

kesejahteraan pemilik.  

Dalam hal ini teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan 

tanggungjawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan 

legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada. Legitimasi ini pada 

tahapan berikutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Lebih jauh lagi legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan 

yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. Sementara 

teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan 

tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi harapan atau permintaan 

stakeholders. Namun demikian perusahaan tetap melakukan identifikasi atas 

stakeholders tersebut dalam artian stakeholders yang mana yang memiliki 

pengaruh lebih besar serta yang paling mungkin mengganggu kelangsungan hidup 

perusahaan jika harapannya tidak terpenuhi, maka pengungkapan akan dilakukan 

berdasarkan harapan stakeholders tersebut. Dalam hal ini keamanan perusahaan 

yang pada akhirnya juga berujung pada kepentingan pemilik perusahaan 

merupakan motivasi utama manajer melakukan pengungkapan tanggungjawab 

sosial-lingkungan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai perbandingan CSR di 

Indonesia, Australia dan Cina, sebagai berikut : 

Tabel.3. Perbandingan CSR Indonesia, Australia dan Cina 

NO ASPEK 
DALAM CSR 

INDONESIA AUSTRALIA CINA 

1 Sistem ekonomi Ekonomi yang 
berasaskan 
kekeluargaan dan 
berdasarkan 
demokrasi ekonomi 

Kapitalis Sosialis 

2 Pengaturan  UU No. 40  Corporation Act  Labor Law of the 
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Tahun 2007 
Tentang 
Perseroan 
Terbatas 

 UU No. 23 
Tahun 1997 
Tentang 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

 UU No. 20 
Tahun 2001 
Tentang Tindak 
Pidana Korupsi 

 UU No. 19 
Tahun 2003 
Badan Usaha 
Milik Negara 

 UU No. 13 
Tahun 2003 
Tentang 
Ketenagakerjaan 

 UU No. 25 
Tahun 2007 
Tentang 
Penanaman 
Modal 

 Peraturan 
Menteri No. 236 
Tahun 2003 
tentang Program 
Kemitraan 

2001 
 Australian Stock 

Exchange (ASX) 
dan the Minerals 
Council of 
Australia (MCA) 

 Triple Bottom Line 
Reporting in 
Australia: A Guide 
Reporting against 
Environmental 
Indicators 

 the Prime 
Minister’s Business 
Community 
Partnership 
 

People's Republic 
of China – 1995 

 Trade Union Law 
of the People's 
Republic of 
China – 1992 

 Regulations 
concerning 
minimum wages 
in enterprises – 
1993 

 Law of the 
People's Republic 
of China on the 
Protection of 
Rights and 
Interests of 
Women  

 Production Safety 
Law of the 
People's Republic 
of China 

 Provisions on 
Special 
Protection for 
Juvenile Workers 

 Code of 
Occupational 
Disease 
Prevention of the 
People's Republic 
of China 

 Cleaner 
Production 
Promotion Law 
of the People's 
Republic of 
China 

3 Sifat CSR Wajib Sukarela Sukarela 
4 Lembaga laporan 

tahunan 
perusahaan untuk 
CSR 

Bursa Saham 
Indonesia 

Australian Stock 
Exchange 

Shenzen Stock 
Exchange 

5 Lembaga 
independent yang 
merating khusus 
program CSR 

Belum ada  The Age/ Sydney 
Morning Herald’s 
Good Reputation 
Index (GRI) 

 RepuTex’s Social 
Responsibility 

 China CSR 
 Guangdong 

International 
Corporate 
Social 
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Rating 
 Australian 

Sustainable Asset 
Management 
(SAM) index 
(AuSSI) 

 Corporate 
Responsibly Index 
(CRI) 

Responsibility 

6 Sanksi Belum ada Moral Moral 
7 Bidang 

Perusahaan 
Sumber Daya Alam Semua bidang 

perusahaan 
Semua bidang 
perusahaan (terutama 
tekstil) 

 

Sepertinya halnya diberlakukannya pengaturan CSR baik dalam bentuk UU 

maupun guidelines/standart oleh beberapa negara, yaitu : 

1. Indonesia 

Di Indonesia dalam sistem perekonomiannya menganut ekonomi 

berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, serta 

pelaksanaan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari makna pancasila 

itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Dalam konstitusi , prinsip CSR 

ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana 

yang termaktub dalam preambul UUD 1945 yang menegaskan bahwa  

”...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial,......”. 80 

  
Selain dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan 

(4) yang berbunyi : 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan; 

(1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

                                                        
80 Ibid, halm.177. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



145 
 

Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat 

sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan 

program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak 

melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehinga agar kewajiban 

ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga 

muncullah UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

memasukkan klausul CSR dalam Pasal 74 UU PT. 

 Selama ini pelaksanaan aturan CSR dibarengi oleh undang-undang yang 

lain yang diharapkan mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, seperti UU 

Lingkungan Hidup, UU Penanaman Modal, UU Ketenaga kerjaan, dan 

Peraturan Pemerintah terkait BUMN. Dengan adanya aturan yang lebih 

khusus membahas CSR memang harus dibarengi oleh sanksi apa yang akan 

diterapkan dalam pelaksanaan CSR. Kalau dalam UU selain UU PT sudah 

diatur sanksinya tapi masih bersifat umum.  

 Selain itu pengaturan yang ada di Indonesia masih bersifat khusus yaitu 

hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang Sumber Daya Alam yang 

wajib terkena CSR sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak wajib 

melakukan CSR. Dalam hal ini akan berkaitan dengan pelaporan tahunan 

perusahaan, perusahaan yang termasuk dalam UU wajib melaporkan kegiatan 

tahunan CSRnya kepada Badan Pasal Modal, akan tetapi belum ada 

penekanan yang jelas terkait seberapa pentingnya laporan tahunan perusahaan 

yang melaporkan kegiatan CSR mereka. Bahkan belum ada sebuah kesadaran 

bagi perusahaan akan pentingnya laporan CSR. 

Pada dasarnya pembentukannya pengaturan terkait CSR juga tidak terlepas 

dari adanya teori stakeholder dan teori legitimasi. Dalam hal ini adanya 

pengaturan CSR dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, tidak terlepas peran dari pemerintah mencoba untuk 

mempertimbangkan kondisi stakeholder yang berada di sekitar perusahaan-

perusahaan besar yang terdapat di Indonesia. Selain itu tidak mengherankan 

jika saat ini masyarakat resah, bahkan ketakutan akan dampak dan implikasi 

langsung yang ditimbulkan terhadap aktivitas perusahaan yang melakukan 
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eksplorasi  sumber daya alam. Memang pengaturan CSR di Indonesia lebih 

dikhususkan pada perusahaan sumber daya alam, seperti PT Freeport, PT. 

Exxon Mobil, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan perusahaan SDA tersebut 

terkadang menimbulkan damapak psikologis yang buruk bagi masyarakat. Hal 

tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi logis bagi masyarakat 

sekitarnya. Diantaranya adalah berubahnya struktur dan tatanan sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi fisik dan kerusakan lingkungan, 

serta beban psikologis dan trauma masyarakat sekitar. 

Atas dasar kekhawatiran dari masyarakat  sekitar peruasahaan-perusahaan 

SDA tersebut yang membuat pemerintah untuk menggoalkan aturan terkait 

CSR di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga 

dengan itu teori stakeholder yang mengartikan bahwa perusahaan akan 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

stakeholder khususnya masyarakat sekitar agar perusahaan tersebut mampu 

untuk bertahan dalam usahanya. Pada saat ini kegiatan bisnis perusahaan 

eksplorasi pertambangan dituntut untuk mengerjakan lebih dari sekedar 

meghasilkan keuntungan atau laba perusahaan. Sebagai wujud tanggungjawab 

sosial perusahaan eksplorasi pertambangan haruslah memberikan manfaat 

pada masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. 

Selain teori stakeholder bila dikaitkan dengan teori legitimasi, proses 

pengaturan di Indonesia ternyata terpengaruh akan teori legitimasi. Hal 

tersebut dikarenakan pengungkapan tanggungjawab sosial dilakukan 

perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas 

dimana perusahaan itu berada. Pengungkapan CSR yang dilakukan memang 

sudah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) c, pengungkapan tersebut dengan 

cara dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pasal tersebut berbunyi : 

Pasal 66 
1. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah 

oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun 
buku Perseroan berakhir. 

2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat 
sekurang kurangnya : c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



147 
 

 
Laporan tahunan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas aturannya 

memang belum tegas untuk menekan perusahaan dalam melaksanakan CSR 

mereka. Bahkan sanksi atau peringatan yang diberikan pada perusahaan jika 

laporan tahunannya tidak mencantumkan CSR belum jelas. Hal tersebut 

menjadi koerksi tersendiri dan dibutuhkan kontrol dari pemerintah serta 

masyarakat akan keberadaan peruasahaan di Indonesia. Terlebih lagi ternyata 

laporan tahunan yang mencamtukan kegiatan-kegiatan CSR tersebut bukan 

merupakan hal yang urgen bagi kepentingan perusahaan. Sehingga peranan 

teori legitimasi sebagai dasar bahwa pentingnya laporan tahunan untuk diatur 

lebih tegas lagi dalam hal mencantumkan program-program real CSR dari 

suatu perusahaan. Karena secara tidak langsung memang laporan tahunan 

merupakan bentuk legitimasi perusahaan dari masyarakat sekitar terhadap 

eksistensi dan kebermanfaatan suatu perusahaan. 

2. Australia 

Australia merupakan negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. 

Yang mana sistem ekonomi kapitalime merupakan sebuah sistem yang 

dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, 

pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatnya untuk 

mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.81 Dan sistem 

kapitali ini mempunyai konsep ”economic man” yang menyatakan bahwa 

setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh 

kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak demikian rupa untuk 

mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya sekecil-kecilnya. 

Sehingga dengan pengertian sistem kapitalisme tersebut dengan adanya CSR 

digunakan untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam melakukan 

aktivitasnya agar tidak hanya berpikir mencari keuntungan saja tapi juga 

memikirkan sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. 

                                                        
81  Winardi, Kapitalisme Versus Sosialis Suatu Analisis Ekonomi Teoritis, Remadja Karya, 
Bandung, 1986, halm. 33 
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Pengaturan CSR di Australia juga tidak terlepas dari teori stakeholder dan 

teori legitimasi. Australia pengaturannya memang masih bersifat sukarela, 

tidak mengikat secara wajib bagi perusahaan untuk melakukan CSR akan 

tetapi di australia mempunyai standar-standar/guidelines dan publikasi kepada 

masyarakat akan eksistensi suatu perusahaan. Dan membiarkan agar 

masyarakat yang menilai suatu perusahaan, serta akan memakai produknya 

atau tidak. Dalam Corporations Act 2001 memang tidak diatur secara detail 

terkait CSR akan tetapi baik dalam section 299 (1)(f) dan 1013D(1), bahwa 

dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di Australia harus 

terakomodasi kepentingan stakeholder baik internal maupun eksternal. Dalam 

artian  laporan tahunan perusahaan tersebut harus dicantumkan program-

program perlindungan hak-hak pekerja, kegiatan-kegiatan sosial, dan 

lingkungannya.  

Dalam hal ini kepentingan akan stakeholder memang diutamakan karena 

hal tersebut disadari oleh perusahaan akan sangat mendukung keberadaannya. 

Apalagi di asutralia terdapat The ASX Principles on Corporate Governance 

dan Best Practice Recommendations, yang mana prinsip tersebut adanya 

content tentans CSR. Apabila perusahaan-perusahaan mampu melaksanakan 

prinsip tersebut maka akan dipubliskan ke ASX sebagai perusahaan yang 

berkredibilitas baik. Memang guidelines ini lebih bersifat sukarela dan 

sanksinya lebih bersifat moral. Selain guidelines ada juga penilaian yang 

dilihat rating perusahaan yang melakukan CSR. Hal tersebut juga memberikan 

motivasi tersendiri bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Karena mau tidak 

mau konsumenlah yang menjadi tujuan utama mereka yang akan mengetahui 

kredibilitas dari suatu perusahaan. Sehingga pemenuhan kepentingan 

stakeholder bagi perusahaan-perusahaan di Australia sangat mempengaruhi 

bagi mereka. Itu juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan kesadaran 

masyrakat akan perlindungan terhadap pribadinya.  

Apabila dihubungkan antara teori stakeholder dan teori legitimasi, di 

australia hal tersebut harus dapat saling mendukung satu sama lain. Karena 

seperti yang diatur dalam Corporations Act 2001 bahwa perusahaan harus 
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membuat laporan tahunan yang membuat content CSR. Dikarenakan di 

Australia terdapat prinsip ASX maka dari laporan tahunan tersebut dapat 

dilihat pelaksanaan prinsip-prinsip yang mengandung muatan CSR sehingga 

baik perusahaan yang melaksanakan atau tidak akan tetap dipublikasikan. Hal 

tersebut akan memberikan sanksi moral tersendiri bagi perusahaan. Dilihat 

dari uraian tersebut bahwa bentuk legitmasi perusahaan-perusahaan di 

Australia dalam pengungkapan CSRnya dalam bentuk laporan tahunan. 

Dimana dari laporan tahunan tersebut stakeholder dan masyarakat akan 

melihat seberapa besar perusahaan akan berkontribusi terhadap social dan 

lingkungannya. Karena hal tersebut juga didukung oleh lembaga-lembaga 

survey independen yang mendukung adanya pelaksanaan CSR di Australia 

untuk mempubliskan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR dengan 

baik. Apabila dapat memasuki rating tertinggi dari lembaga survey tersebut 

maka suatu penghargaan dan pencitraan yang baik bagi perusahaan. 

Pelaksanaan CSR memang harus didukung tidak hanya pemerintah tapi 

lembaga non pemerintah pun juga dapat mendukung dengan menjaga 

independensinya. 

3. Cina 

Negara Cina penganut sistem ekonomi sosialis yang mana semua terkait 

kebijakan pasar dikendalikan oleh Negara. Akan tetapi pengaturan terkait CSR 

sedikit banyak mengacu pada barat yang menggunakan sistem kapitalis. 

Munculnya aturan disana memang wujud respon pemerintah Cina terhadap 

kesejahteraan dan perlindungan stakeholder baik internal maupun eksternal. 

Cina memang memiliki masalah yang berkaitan dengan kelestarian 

lingkungan, hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. CSR di Cina memang 

lebih fokus pada hak-hak buruh/pekerja. Selain itu penerapan CSR di Cina 

juga masih bersifat sukarela karena tidak diatur dalam UU Perusahaan dan 

lebih khusus pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan hak-hak pekerja atau buruh. Dan pengaturan CSR di Cina  

dalam pembentukkannya juga dipengaruhi oleh teori stakeholder dan teori 

legitimasi. Sehingga tidak ada keraguan bahwa pertumbuhan industri dan 
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perdagangan dengan dunia luar merupakan hal yang signifikan bagi ekonomi 

Cina yang terus mengalami pembangunan dan kemampuan untuk mengangkat 

lebih banyak orang dari kemiskinan. Pemerintah Cina telah menarik minat 

perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk berkontribusi ke Cina 

dari pembangunan berkelanjutan. Sehingga kepentingan stakeholder sangat 

mempengaruhi keberadaan perusahaan di Cina. Untuk pemerintah sendiri 

memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan CSR pada UU Perusahaan Cina, 

UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja, Peraturan Pemerintah mengenai 

Upah Minimum Perusahaan, dan lain-lain. Selain aturan yang bersifat formal 

terdapat standar atau pedomana yaitu CSC9000T yang merupakan standar 

pertama dari industri tekstil untuk melindungi hak-hak pekerjanya. 

Dikaitkan dengan teori legitimasi, pengaturan CSR memang masih bersifat 

sukarela. Bahkan yang diatur dalam beberapa undang-undang bukan aturan 

CSR secara detail tetapi komponen-komponen yang berkaitan CSR. Teori 

legitimasi yang merupakan pengungkapan CSR melalui laporan keuangan 

tahunan perusahaan dan yang menjadi bentuk pengakuan dari masyarakat. 

Maka sama halnya dengan apa yang terjadi di Australia, Cina juga 

mempubliskan laporan keuangan tersebut kepada publik melalui Shenzhen 

Stock Exchange (Shenzhen Bursa Saham). Pada 27 September 2006, the 

Shenzhen Stock Exchange mengeluarkan : 

 the “Social Responsibility Instructions to Listed Companies”, which 
defines CSR as “the obligations listed companies should assume for the 
comprehensive development of the nation and the society, for natural 
environment and resources, and for stakeholders including the 
shareholders, creditors, employees, customers, consumers, suppliers and 
communities.” 
 

Selain itu sebagai contoh seperti yang sudah diterangkan diatas pada bulan 

Maret 2006, State Grid Corporation meluncurkan Laporan Tahunan CSR-nya, 

yang merupakan negara pertama yang dimiliki perusahaan untuk 

menunjukkan kinerja CSR-nya kepada publik. Pada 23 Juni 2006, Shanghai 

Pudong Development Bank mengeluarkan CSR-nya pada kedua Lapor publik 

internal dan website, yang menjadi bank komersial pertama Cina yang 
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menerbitkan laporan CSR. Laporan keuangan tahunan ini merupakan bentuk 

pengakuan masyarakat akan kegiatan-kegiatan program CSR perusahaan. Hal 

ini merupakan sanksi moral terhadap perusahaan akan pentingnya pemenuhan 

CSR bagi stakeholder. 

Dalam pelaksanaan kedua teori tersebut sebagai salah satu motivasi seperti 

yang diungkapkan oleh Hasnas, 1998; Donaldson and Preston, 1995; Freeman 

and Red 1983 bahwa terdapat keyakinan dari pihak manajer bahwa 

masyarakat memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mendapatkan 

informasi yang memuaskan tanpa menghiraukan hubungan dengan biaya dan 

karenanya perusahaan bertanggungjawab untuk melaporkan pengungkapan 

sosial-lingkungan seharusnya menjadi motivasi utama bagi manajer.82 Suatu 

pendekatan yang memberikan kritik atas teori stakeholder adalah pendekatan 

teori kritis yang diajukan oleh Brown dan Fraser (2004). Menurut mereka, 

sementara konsep seperti stakeholders, partisipasi dan demokrasi 

kedengarannya begitu menyenangkan, ketidakseimbangan kekuasaan akan 

menyebabkan usaha-usaha yang dilakukan tidak ada arti bahkan akan 

membuat masalah yang lebih besar.83 Bagi pendukung pendekatan teori kritis 

dibalik pengungkapan sosial-lingkungan perusahaan terdapat strategi politik 

perusahaan yang mendalam untuk mendapatkan pengakuan dunia sehingga 

perusahaan dibolehkan untuk bertindak dengan caranya sendiri melalui aturan 

sukarela (voluntary), win-win partnership daripada aturan dan regulasi yang 

mengikat. Di bawah aturan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

perusahaan memiliki kemampuan untuk membuat agenda pelaporan tersendiri.  

Perusahaan memutuskan apa yang harus diungkapkan, kapan harus 

mengungkapkan serta bagaimana pengungkapan itu harus dibuat. Seperti 

diindikasikan di atas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan lebih 

didorong oleh keinginan perusahaan untuk memperkuat status quo perusahaan 

dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti Belkoui 

dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Adam, Hills dan Robert 
                                                        
82Menyibak Kepentingan Dibalik Pengungkapan Tanggungjawab Sosial 
http://Mymeutia.Blogspot.com, 2008 Maret 02, halm. 11,Diakses 5 Agustus  2009 
83 Brown dan Fraser,ibid, halm.11 
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(1998) serta Choi (1999) yang mendapati adanya hubungan yang positif antara 

ukuran perusahaan dan isi CSRD. Sesuai dengan teori bahwa perusahaan besar 

akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunannya 

karena mereka sadar bahwa tindakan mereka dimonitor oleh pihak ketiga dan 

karenanya perusahaan perlu legitimasi atas perilaku-nya.84 Penelitian yang 

dilakukan oleh Teoh dan Thong (1984) juga mengungkapkan bahwa 

perusahaan yang terdaftar di pasar saham akan mengungkapkan lebih banyak 

CSRD daripada yang tidak terdaftar. Ini merupakan indikator bahwa 

perusahaan sadar bahwa apa yang dilakukannya terkait dengan pengungkapan 

tanggungjawab sosial-lingkungan akan membawa pengaruh yang signifikan 

atas keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.85  

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa 

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan 

menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung 

jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya 

penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat 

mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi. 

Selain teori legitimasi, praktek pengungkapan sosial dapat dijelaskan 

dengan teori stakeholder. Baik teori legitimasi maupun teori stakeholders 

dikembangkan dari perspektif teori ekonomi politik. Walaupun terdapat 

perbedaan antara kedua teori ini, namun keduanya sama-sama memberikan 

perhatian atas hubungan antara organisasi dan lingkungan dimana organisasi 

tersebut menjalankan kegiatannya.  

Teori stakeholder mengakui bahwa terdapat sejumlah stakeholders dalam 

masyarakat yang berinteraksi dengan cara yang dinamis dan kompleks. Teori 

stakeholder menjelaskan pengungkapan sosial perusahaan sebagai cara untuk 

berkomunikasi dengan stakeholder, dan memiliki dua cabang yaitu : ethical 

                                                        
84 Ibid, halm.8. 
85 ibid, halm.12 
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dan normative dan positif/manajerial (Deegan, 2000). Cabang positif 

menjelaskan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan cara untuk 

mengelola hubungan organisasi dengan kelompok stakeholder yang berbeda. 

Semakin penting stakeholder bagi organisasi semakin besar usaha yang 

dilakukan untuk mengelola hubungan tersebut (Deegan, 2000). Sementara 

cabang ethical menyatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak yang sama 

untuk diperlakukan secara fair, dan isu kekuasaan stakeholder tidak relevan 

dalam hal ini (Deegan, 2000).86 

Pandangan ini merefleksikan kerangka pertanggungjawaban yang 

dikemukakan oleh Gray et al (1996) yang menyatakan bahwa organisasi 

bertanggungajwab kepada semua stakeholders untuk mengungkapkan 

informasi sosial dan lingkungan. Analisis stakeholder memberikan 

kemampuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan 

di masyarakat kepada siapa organisasi dianggap bertanggungjawab. Dengan 

mempertimbangkan keberagaman stakeholder organisasi, dan secara khusus 

ketidakmampuan pengungkapan secara umum untuk memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan, pengungkapan tanggungjawab sosial 

menimbulkan konflik di antara stakeholder. Resolusi dari konflik ini 

merupakan refleksi dari besarnya kekuasaan dari kelompok stakeholder dalam 

lingkungan organisasi. Hal ini konsisten dengan teori stakeholder yang 

menyatakan bahwa “ tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mencapai 

kemampuan untuk menyeimbangkan konflik dari berbagai stakeholder dalam 

suatu perusahaan”.87 Ulmann (1985) menyimpulkan bahwa pengungkapan 

sosial merupakan strategi yang digunakan utnuk mengelola hubungan dengan 

stakeholder dengan mempengaruhi level permintaan yang berasal dari 

stakeholder yang berbeda.88 Semakin penting stakeholder itu bagi kesuksesan 

organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi akan memenuhi 

permintaannya. 

                                                        
86 ibid, halm.10 
87 ibid 
88 ibid 
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B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Pengaturan Corporate Social 

Responsibility di Indonesia Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate 

Governance Oleh Perusahaan 

 

1. Peranan Hukum Responsif Sebagai Pelaksanaan Pengaturan Corporate Social 

Responsibility di Indonesia 

Pelaksanaan CSR merupakan awal dari aspirasi masyarakat sekitar 

perusahaan-perusahaan Sumber Daya Alam yang mana mereka belum 

mendapat sesuai yang memberikan manfaat atas adanya perusahaan yang 

berdiri. Sehingga pemerintah mulai khawatir dengan adanya perusahaan-

perusahaan besar yang hanya memikirkan keuntungan tanpa tanggung jawab 

social. Adanya Pasal 74 UU Perseroan Terbatas merupakan bentuk pemerintah 

yang aspiratif dalam mengatur dan membuat kepastian hokum terhadap 

masyarakat. Dalam hal ini ternyata diberlakukannya CSR dalam UU Perseroan 

Terbatas pada tahun 2007 merupakan salah satu tipe hokum yaitu hokum 

responsif. 

Sesuai dengan hukum responsif bahwa hokum yang baik seharusnya 

memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur hokum. Hukum tersebut 

harus berkompeten dan adil ia seharusnya mampu mengenali keinginan public 

dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif89. Dimana 

memang hokum responsive mengatasi dilema antara antara integritas dan 

keterbukaan. Suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal 

yang esensinal bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan dan 

mempertimbangkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru didalam 

lingkungannya. Untuk melakukan itu memang hokum responsif memperkuat 

cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun 

terdapat benturan diantara keduanya. 

Pembentukan pengaturan terkait CSR khususnya UU Perseroan terbatas 

tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya dimana 
                                                        
89 Nonet dan Selznick, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung , 2003 : 60 
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sekarang begitu cepat dan derasnya dinamika sosial masyarakat, serta semakin 

menurunnya peran pemerintah dan semakin vitalnya peran sektor swasta dalam 

pembangunan. Kondisi dipicu dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan 

tentang keadilan sosial, lingkungan hidup dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 

dan law enforcement serta will informed dalam aktivitas usaha setiap 

perusahaan. Dan pada sisi lain fakta menunjukkan bahwa kurangnya tanggjung 

jawab dari perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional yang 

beroperasi di Indonesia dari luar dari tanggung jawabnya dalam mengelola 

lingkungan. 

Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya 

melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian 

terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, seperti 

lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport 

Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon  Mobile yang mengelola 

gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan 

sebagainya.90 Kurangnya tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari faktor 

tidak adanya regulasi yang mengatur tentang CSR itu sendiri. Selain itu para 

pelaku usaha juga melakukan penindasan terhadap buruh, membuat jarak 

dengan masyarakat sekitar dan juga ketidakjujuran dalam membayar pajak dan 

lain sebagainya. Selain itu dalam Putusan MK  NOMOR 53/PUU-VI/2008 

tentang ditolaknya judicial review tentang CSR, dimana pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan terhadap 

lingkungan sekitar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak bertanggung 

jawab dari perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang 

sumber daya alam. Isi dari Putusan MK NOMOR 53/PUU-VI/2008, yaitu : 

Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 74 dan 

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, bukti P-1), karena 

                                                        
90 Isya W dan Busyra A, opcit,  halm.187. 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yaitu: 

- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (tidak adanya kepastian 
hukum), yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”; 

- Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat diskriminatif), yang 
berbunyi, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif”; 

- Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (prinsip efisiensi berkeadilan), 
yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; 

Para Pemohon juga memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara 

Formil tentang eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007, karena keberadan Pasal 74 Undang-Undang a quo khususnya yang 

mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertentangan dengan 

Pasal 22A UUD 1945 juncto Pasal 5 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu antara 

lain: 

- Perumusan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasannya tidak 
didukung oleh Naskah Akademik; 

- Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai TJSL yang bersifat materiil 
dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang 
notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas 
(hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
dalam Undang-Undang a quo (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan 
materi); 

- Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 207 mengenai TJSL, dalam 
prosespembentukannya telah mengenyampingkan asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 
 

Selain itu perkembangan global juga menunjukkan  bahwa kegiatan 

lingkungan sudah menjadi hal yang mendesak bagi kepentingan umat manusia 

secara keseluruhan. Di Australia dan Cina seperti pembahasan diatas , CSR 

telah menjadi sebuah penilian hukum oleh otoritas pasar modal yang 

dituangkan dalam bentuk public report, di samping penilaian publik sendiri. 
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Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya 

berdampak positif terhadap sahamnya di bursa. Atas dasar argumentasi 

tersebut, memang CSR yang semula adalah tanggung jawab non-hukum 

(responsibility) diubah menjadi tanggung jawab hukum (liability). Untuk itu 

CSR harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang 

tidak etis. 

 Sehubungan dengan mengingat amanat konstitusi dan melihat fakta 

empiris dari dampak pembangunan selama ini sebagaimana diakui pemerintah 

dalam RJMN 2004-2009, maka sangat rasional sekali CSR diatur dalam sistem 

perundang-undangan di bidang hukum perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian  yang berlandaskan 

pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas 

pertimbangan hal tersebuut, maka UU PT merumuskan CSR sebagai bagian 

dari kewajiban perusahaan dalam melakukan aktivitas kegiatannya di 

Indonesia. Kemudian dalam penjelesannyaUU PT ditegaskan bahwa ketentuan 

mengenai CSR ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan 

perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, 

dan budaya masyarakat setempat. 

Namun demikian regulasi yang sangat akomodatif dan merespon kebutuhan 

dalam masyarakat ini secara teoritis masih perlu dievaluasi kembali. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sampai saat sekarang ini, baik di 

kalangan aksdemisi, praktisi, pemerintahan maupun LSM, belum mempunyai 

visi yang sama terhadap pengertian maupun prinsip dari CSR. Walaupun pada 

prinsipnya mereka sepakat bahwa CSR ini penting dalam menciptakan iklim 

usaha yang kondusif dan sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik. 

Sehingga langkah awal yang tidak kalah pentingnya yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah membentuk lembaga khusus tersendiri yang bertugas 

menjalankan konsep CSR sehingga upaya ini dapat dilakukan dengan fokus 

dan terarah, dan last but not least  adanya prioritas di bidang kesehatan juga 
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merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga CSR tidak hanya 

sebatas konsep untuk mendapatkan kesan baik atau citra positif semata 

melainkan benar-benar merupakan realisasi dari niat baik perusahaan sebagai 

bagian dari masyarakat. Dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal-

pasal tersebut sebagai berikut : 

1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang   
menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala 
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan 
lingkungan; 

2) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran; 

3) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Sebagai sebuah konsep yang baru dimasukan ke dalam UU PT, pemerintah 

diharapkan tidak salah dalam menafsirkan konsep CSR ini. Dikarenakan 

kontroversi yang terjadi dikalangan pengusaha sejak diwajibkannya 

pelaksanaan CSR bagi sebuah PT adalah karena ketidakpahaman sejumlah 

kalangan pengusaha dalam mengartikan CSR dan adanya ketakutan bahwa 

pemerintah juga salah tafsir sehingga pada akhirnya perusahaan akan dirugikan 

melalui kewajiban pelaksanaan CSR tersebut. Dalam hal ini pemerintah cukup 

adil dalam memberlakukan CSR bagi perusahaan SDA karena ketakutan 

pengusaha tersebut tidak beralasan dan pemerintah berusaha melihat 

kepentingan strakeholder dari perusahaan tersebut tanpa meninggalkan 

kemanfaatan yang akan diberikan bagi perusahaan. Sehingga dapat dikatakan 

pasal 74 UU PT cukup responsive dimana tujuan dapat dibuat cukup obyektif 

dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. 

Untuk itu perlu adanya pemaparan terkait isi Pasal 74 UU PT, dimana 

aspek empirik hukumnya mampu dilihat secara satu persatu. Rumusan pasal 74 
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UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat dijabarkan sebagai 

berikut91 : 

1) Pada ayat (1)  disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi 

perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya  di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam ini hanya melihat pada sisi bisnis inti 

dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan 

eksploitasi secara langsung, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak 

pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut 

wajib melaksanakan CSR. Dengan demikian sudah jelas bahwa konsep 

CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, maka dengan 

berlakunya UU PT maka akan berubah menjadi kewajiban yang 

dipertanggungjawabkan secara hokum. Hal tersebut dengan memperhatikan 

segala potensi yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut. 

2) Pada ayat (2) disebutkan bahwa biaya pelaksanaan CSR diperhitungkan 

sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan 

untuk melaksanakan CSR ini seharusnya pada akhir tahun buku 

diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini 

agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan pajak , maka rencana 

kegiatan CSR dan lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang 

dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja 

tahunan. Mengenai anggaran untuk pelaksanaan CSR dilakukan denagn 

kepatutan dan kewajaran, yaitu dengan pengertian bahwa biaya-biaya 

tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari 

pelaksanaan CSR itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan 

perusahaan.   

3) Pada ayat (3) disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perusahaan 

yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab social lingkungan ini 

adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

terkait. Hal tersebut berarti bahwa sanksi yang diberikan bukan sanksi 

                                                        
91 Gunawan widjaya dan Yeremia Ardi P, Risiko Hokum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, 
2008, halm. 93- 100. 
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karena tidak melakukan CSR menurut UU PT akan tetapi karena 

perusahaan mengabaikan CSR sehingga  perusahaan tersebut melanggar 

aturan-aturan terkait bidang social dan lingkungan yang berlaku.  

4) Pada ayat (4) disebutkan bahwa peraturan yang memayungi peraturan CSR 

di Indonesia, pemerintah perlu membuat aturan pelaksananya dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah diharapkan tidak salah tafsir dalam 

menafsirkan CSR sehingga aturan yang dibuat nantinya justru 

memberatkan perusahaan dan akan menghilangkan arrti dari CSR itu 

sendiri. Dengan dimasukkanya CSR  yang pada awalnya muncul karena 

kesadaran perusahaan dan lebih merupakan moral liability menjadi legal 

liability, walaupun sanksi yang diterima perusahaan dari UU yang terkait. 

Sebenarnya aturan untuk memberikan timbal balik perusahaan kepada 

stakeholder sudah diterapkan oleh kebanyakan perusahaan sebelum UU No. 40 

Tahun 2007 muncul. Hal tersebut sudah merupakan suatu bentuk moralitas 

yang terbentuk dalam hokum di masyarakat bahwa bila suatu perusahaan 

arogan kepada stakeholder disekitarnya maka otomatis stakeholder tersebut 

akan tidak menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup perusahaan. 

Apabila melihat lebih jauh ternyata pengaturan tentang CSR memberikan 

keuntungan tersendiri tetapi bila secara jangka pendek memang terlihat 

merugikan perusahaan.  

Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, 

superficial, dan parsial. Dalam konteks ini CSR dilakukan unuk memberi citra 

sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, 

realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak mengakibatkan perubahan 

mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya.  

Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi 

wacana publik. Dalam konteks ini ada argumentasi bahwa wacana CSR mampu 

memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan 

lebih khusus kiprah para korporasi raksasa. Ditambah lagi dengan adanya 

keberagaman pengertian, pemahaman, dan penjabaran konsep CSR itu sendiri 

yang diakibatkan oleh sifat pelaksanaan CSR yang masih bersifat ”sukarela” 
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karena kendati wacana pemenuhan CSR sudah didengungkan secara global, 

dalam prakteknya di Indonesia senyatanya belum ada konsep baku mengenai 

pelaksanaan CSR baik tingkat lokal maupun nasional. 

Terkait praktik CSR yang ada di Indonesia menurut Hendrik Budi Untung 

maka pengusaha dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu92 : hitam, merah, biru, 

dan hijau. Dalam kategori tersebut Hitam merupakan perusahaan yang 

pengusahanya sama sekali tidak melakukan CSR. Kelompok Merah adalah 

mereka yang melaksanakan CSR, tetapi hanya memandangnya sebagai 

komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan. Hal tesebut dilakukan 

setelah mendapatkan tekanan. Kelompok biru adalah perusahaan yang menilai 

praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena 

merupakan investasi, bukan biaya. Kelompok Hijau, perusahaan yang sudah 

menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak 

dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan.93 Dalam hal memang tujuan CSR  

merupakan pemberdayaan masyarakat bukan memperdayai masyarakat, 

dimana pemberdayaan masyarakat tersebut bertujuan mengkreasi masyarakat 

menjadi mandiri. 

Dalam pengimplementasian CSR menurut Princes of Wales Foundation ada 

lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu94 : 

1) Human Capital atau pemberdayaan manusia; 

2) Environment atau lingkungan; 

3) Good Corporate Governance;  

4) Social Cohesion atau dalam melaksanakan CSR tidak menimbulkan 

kecemburuan; 

5) Economic Strength atau kemandirian ekonomi. 

 Terkait tujuan sebenarnya dari CSR merupakan sebuah pemberdayaan 

masyarakat yang berkesinambungan. Dan hokum yang mengatur terkait CSR 

dalam peraturan pelaksananya nanti harus mampu menjawab permasalahan 

yang ada di masyarakat secara umum dan secara khusus disekitar perusahaan. 
                                                        
92 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Hal. 8 
93 Suhandari M putrid, Schema CSR, kompas, 4 Agustus 2007. 
94 Hendrik Budi Untung, opcit, Hal. 11 
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Seiring dengan hokum progresif  yang menurut Satjipto Rahardjo mempunyai 

persamaan dengan tipe hokum responsif. Dimana menurut Satjipto Rahardjo 

bahwa ide utama hokum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu 

hokum. Hukum berfungsi member panduan bukan justru membelenggu, 

manusia-manusialah yang berperan lebih penting. Progresif berasal dari kata 

progress yang berarti kemajuan. Hokum hendaknya mampu mengikuti 

perkembangan jaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar 

didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada 

aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hokum itu sendiri95. Selain 

itu Hukum itu bukan merupakan suatu institusi absolute dan final melainkan 

sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. 

Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah 

dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas 

kesempurnaan disini bias diverifikasi kedalam factor-faktor keadilan, 

kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakkat hokum 

yang selalu dalam proses menjadi (law as process, law in the making)96. 

 

2. Hambatan - Hambatan Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility di 

Indonesia Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance Oleh 

Perusahaan 

Pengaturan CSR di Indonesia menuai banyak protes terutama dari 

kalangan pengusaha sendiri. Karena para pengusaha melihat terdapat aspek-

aspek yang tidak jelas dalam pengaturan dalam UU PT maupun yang UU 

berkaitan dengan CSR. Bahkan terdapat tumpang tindih pengturan CSR antar 

UU. Akan tetapi yang adanya pengaturan CSR secara lebih detail dalam UU 

PT ternyata menimbulkan hambatan-hamabatan dalam pelaksanaan CSR itu 

sendiri, antara lain : 

a) Adanya subyek yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang 

diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibatasi 

                                                        
95 Satjipto Rahardjo, Perkembangan Hukum Progrsif, 2004:4 
96 Satjipto Rahardjo, Ibid, 2004:2 
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hanyalah perusahaan yang ‘menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam’.  

Pengaturan ini membatasi jenis-jenis perusahaan yang harus 

melakukan CSR. Tapi jika membaca penjelasan pasal 74 (1) UU PT, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah yang usahanya 

adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Sedangkan yang 

menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam 

adalah yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan 

sumber daya alam.  

Rumusan yang mewajibkan hanya perusahaan yang bergerak dalam 

bidang sumber daya alam justru bersifat kabur dan berbau diskriminatif. 

Karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau 

berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan melaksanakan 

CSR. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu ditegaskan perusahaan yang 

bergerak dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam yang 

diwajibkan melaksanakan CSR, karena selama ini seperti perbankan, 

lembaga pembiayaan, asuransi dan lain-sebagainya juga aktif 

melaksanakan kegiatan CSR. 

 Pandangan yang berbeda menurut Muh. Endro Sampurno terkait 

permasalahan tersebut bahwa penjelasan ayat 1 tersebut dapat 

diinterpretasikan berlaku bagi seluruh sektor industri tanpa terkecuali 

karena apabila dicermati lebih teliti, maka sebenarnya seluruh aktifitas 

manusia di muka bumi ini memiliki dampak terhadap eksistensi sumber 

daya alam.97 Apabila kalusul pada Pasal 74 ayat (1) ini juga yang dijadikan 

dasar pelaksanaan CSR, maka akan tetap muncul makna yang rancu. 

Disatu sisi  bersifat ”wajib” dalam makna liability dan sisi lain tetap 

                                                        
97 Endro Sampurno, Muh., “Catatan atas Pemahaman Negara terhadap CSR, di antara Hiruk 
Pikuk Pengesahan UU PT” , lih. http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070904110959 
a.pdf diakses pada 11 Nov. 2008 (dalam Holy K. M. Kalangit , Konsep Corporate Social 
Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia, 2 Februari 2009). 
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bersifat sukarela dalam makna responsibility. Seharusnya yang 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program CSR adalah seluruh 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia.  

b) Belum jelasnya ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) yang menjelaskan 

bahwa kewajiban CSR bagi perseroan dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

Berdasarkan ketentuan tersebut , setiap perseroan harus merancang 

kegiatan CSR sejak awal perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk 

kegiatan CSR, padahal belum diketahui apakah perusahaan itu akan 

”profit” atau ”last out” dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh 

karena itu harus jelas makna kewajiban perseroan yang dianggarkan 

tersebut. Apakah dianggarkan sejak perusahaan beroperasi atau setelah 

beberapa waktu perusahaan itu beroperasi. 

Sebagai perbandingan dapat dilihat Keputusan Menteri BUMN Nomor 

KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan. Yang perlu dicatat dalam ketentuan 

ini adalah bahwa dana program kemitraan dan bina lingkungan ini diambil 

dari 1% laba bersih setelah dipotong pajak. Dalam aturan ini jelas dari 

mana sumber dananya dan kapan harus dilakukan kegiatan tersebut.  

Keputusan mengenai dana yang dianggarkan untuk kegiatan CSR ini 

berkaitan dengan Pasal 63 UU PT yang menegaskan bahwa : 

a. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun 

buku yang akan datang. 

b. Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud apada ayat (1) memuat juga 

anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang. 

Dikarenakan CSR bagian ddari rencana tahunan yang dianggarkan dari 

biaya perusahaan, maka dengan sendirinya CSR tersebut akan menjadi 

bagian dari laporan tahunan suatu perseroan sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 66 ayat (2) poin c. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah tentu 

CSR yang dianggarkan itu mempunyai implikasi tertentu, baik dari segi 
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pendapatan negara maupun lembaga. Implikasi ini di antaranya berkaitan 

dengan :98 

a. Mengingat biaya CSR sebagai bagian dari pengeluaran suatu 

perusahaan dan tidak bagian dari presentase keuntungan. Untuk itu 

pemerintah harus memberikan kompensasi tertentu kepada perusahaan, 

kompensasi tertentu kepada perusahaan, kompensasi ini dapat 

diberikan dalam bentuk insentif dalam bidang perpajakan. Baik dalam 

bentuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan lain 

sebagainya. Konsekuensi dari insentif ini akan berdampak pada 

berkurangnya penghasilan pajak negara. 

b. Jika pemerintah tidak memberikan insentif dalam berbagai bentuk, 

justru yang muncul adalah penambahan komponen biaya produksi 

(cost product). Akibatnya tingginya cost product, yang akan 

menanggung akibatnya adalah konsumen, sehingga konsumen untuk 

memperoleh suatu produk atau jasa tidak berdasarkan harga riil, tetapi 

berdasarkan harga cost product. Maka dengan sendirinya, biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR justru dibebani kepada 

konsumen atau stakeholder. Kalau hal ini terjadi maka hilanglah 

makna esensial dari CSR itu sendiri, sehingga CSR hanya sebagai 

slogan bagi perusahaan dalam rangka strategi bisnisnya. Dengan kata 

lain, jika tidak jelas wujud dan bentuk insentif yang diberikan kepada 

perusahaan yang melaksanakan CSR, maka stakeolders tetap pada 

posisi yang dirugikan, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang 

diuntungkan. 

c. CSR sebagai kegiatan yang dianggarkan dan bagian dari biaya 

perusahaan. Persoalannya disini adalah bagaimana jika perusahaan 

yang bersangkutan mengalami kerugian? Apakah perusahaan tersebut 

tetap melaksanakan kegiatan CSR-nya pada tahun yang bersangkutan 

atau menunda samapi perusahaan itu mendapat keuntungan. Kemudian 

bagiamana pula halnya dengan kewajiban pajak yang harus dibayar 
                                                        
98 Isa W dan Busyra A, opcit, halm. 191-192. 
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oleh perusahaan yang bersangkutan?Apakah perusahaan yang 

mengalami kondisi seperti ini tetap diberikan insentif atau tidak. 

Apabila regulasi tidak jelas, insentif yang diberikan justru akan jadi 

alasan bagi perusahaan nakal untuk menghindari dari kewajiban 

membayar pajak. 

d. Dikarenakan CSR telah menjadi bagian dari rencana kerja dan laporan 

tahunan suatu perusahaan, untuk itu mesti jelas lembaga yang berhak 

melakukan pengawasan dan/atau sertifikasi atas pelaksanaan CSR. 

Apakah diserahkan kepada departemen dan atau dinas terkait dengan 

bidang usaha perusahaan yang bersangkutan atau ditetapkan lembaga 

atau badan tersendiri. 

c) Masalah sanksi, dalam UU Penanaman Modal telah diatur dalam pasal 34 

yang meliputi sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam UU 

Perseroan Terbatas, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara spesifik 

melainkan ‘diserahkan’ pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Dalam penjelasan pasal 74 (3) UU Perseroan Terbatas, disebutkan 

bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sanksi sebagaimana diatur dalam UU Penanaman 

Modal bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dapat 

pula diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU 

Perseroan Terbatas, sepanjang kriteria perusahaan yang dimaksud adalah 

sesuai dengan pengaturan dalam UU Penanaman Modal. Begitu juga 

dengan sanksi-sanksi yang ada dalam UU terkait lainnya seperti UU 

Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Tenaga Kerja, dan 

sebagainya. 
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Sehingga dari aturan pasal 74 ayat (3) UU PT ini adalah bahwa sanksi 

yang dijatuhkan itu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ada. Rumusan tersebut bermakna bahwa aturan CSR dalam 

UU PT tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat sektoral lainnya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan 

CSR dalam UU PT semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep 

yang jelas. 

d) Peraturan Pemerintah seperti yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (4) UU 

PT di atas untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan standar 

pelaporan CSR belum dikeluarkan.  

Dalam hal ini perusahaan masih meraba-raba dalam 

pengimplementasian kewajiban baru tersebut. Meski demikian, telah 

adanya berbagai standar pengaturan dari berbagai lembaga internasional 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas dapat menjadi acuan bagi 

perusahaan-perusahaan dalam merencanakan, mengimplementasikan dan 

dalam menyusun laporan pelaksanaan CSR tersebut. Peraturan pemerintah 

yang akan mengatur CSR tidak dijelaskan secara rigid, sehingga 

membatasi ruang gerak pelaku bisnis. CSR perlu dipahami sebagai 

komitmen bisnis untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan 

berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, melalui kerja sama 

dengan pemangku kepentingan. 

Apanila pemerintah melahirkan kewajiban untuk membuat suatu 

aturan pemerintah akan memayungi dan menjebatani berbagai macam 

peraturan terkait dengan kegiatan CSR, bagi perseroan terbats sendiri, 

khususnya persseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, maupun perseroan 

terbatas pada umumnya yang ingin melaksanakan CSR sebagai bagian dari 

nafas dan kehidupan perseroan terbatas tersebut dalam rangka memelihara 

kesinambungan perseroan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh 

stakeholder perseroan, maka dimasukkanya konsep CSR dalam UU PT. 
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e) Tidak ada award bagi perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik. 

Di Indonesia pemberian award bagi perusahaan yang menerapkan CSR 

belum banyak. Padahal kalau dikaji lebih dalam manfaatnya banyak. 

Antara lain manfaat CSR bagi perusahaan untuk jangka panjang, yaitu99 : 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi citra merek perusahaan; 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social; 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan; 

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; 

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas; 

6. Mereduksi biaya; 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder; 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator; 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

10. Peluang mendapatkan penghargaan. 

Dalam melaksanakan CSR dalam UU PT tersebut harus diimbangi 

dengan kebijakan dari pemerintah agar dalam melakukan perubahan social 

yang tadinya sukarela menjadi keharusan, maka cara tersebut disampaikan 

Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan cara melakukan perubahan 

social, antara lain100 : 

1. memberikan imbalan (reward) bagi pemegang peran yang patuh; 

2. merumuskan tugas penegak hukum untuk menyerasikan peran dengan 

kaidah hukum; 

3. mengeliminasi pengaruh negatif pihak ketiga; 

4. mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai 

pemegang peran. 

Fenomena yang paling berpengaruh ada sebuah penghargaan dan 

insentif yang berkaitan dengan pajak. Hal tersebut di atas yang paling 

penting untuk dikaji adalah berkaitan dengan faktor motivasi yang dimiliki 

oleh perusahaan-perusahaan itu dalam melakukan CSR. Menurut Hamann 
                                                        
99 Suhandari M Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007. 
100 Moch. Jamin, Perubahan Sosial, Disampaikan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum di Pasca 
    Sarjana FH UNS 
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dan Acutt dalam artikel ”How Should Civil Society (and The Government) 

Respond to Corporate Social Responsibility, ada dua motivasi utama yang 

mendasari kalangan bisnis menerima dan melaksanakan pengkonsep 

CSR101 . 

 

3. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia Sebagai Pemenuhan 

Good Corporate Governance yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Program 

Sustainable Development 

Dalam hal pengaturan mengenai CSR yang termuat dalam UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pada saat pemerintah 

memberikan keterangan rancangan undang-undang tersebut kepada DPR, 

salah satu tujuan pembaharuan undang-undang Perseroan Terbatas adalah 

untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG). Alasan 

pemerintah ini sangat mendasar , karena dari beberapa hasil riset menunjukkan 

bahwa dunia usaha Indonesia”paling lemah” dalam mengimplementasikan 

prinsip-prinsip GCG. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai hasil riset 

lembaga-lembaga internasional, seperti laporan Csredit Lyonnais Sekuritas 

Asia (CLSA) tentang corporate governance tahun 2003, dimana posisi 

Indonesia berada paling bawah di kawasan Asia dengan memberikan skor 1,5 

untuk masalah peneggakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institutional dan 3,2 

untuk budaya corporate governance. Kemudian pada bulan Juni 2006 yang 

lalu, Political Economic Risk Consultancy (PERC) merilis persepsi standar 

corporate governance. Dari 12 negara yang disurvei salah satunya Indonesia 

menduduki posisi ke 10 dengan skor 7,5.102 

Merujuk dari hasil survey tersebut padahal Indonesia pada tahun 1999 

dibentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang 

berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 

telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang 

pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada 
                                                        
101 Pamadi Wibowo , “Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat”, Associated Lab   

Sosio Universitas Indonesia. www.ui.ac.id. 28 April 2008. 
102 Isa W dan Busyra A, opcit, halm. 152-153. 
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tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu 

cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 

dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 

dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.  

Sejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses 

pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telah 

terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat 

rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan 

ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan 

perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan 

moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis 

multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena 

banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya 

belum diterapkannya etika bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dan pedoman 

perilaku menjadi hal penting yang dituangkan dalam bab tersendiri. 

Di luar negeri terjadi pula perkembangan dalam penerapan GCG. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah 

merevisi Principles of Corporate Governance pada tahun 2004. Tambahan 

penting dalam pedoman baru OECD adalah adanya penegasan tentang 

perlunya penciptaan kondisi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dapat 

dilaksanakannya GCG secara efektif. Peristiwa WorldCom dan Enron di 

Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya 

penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan 

perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan 

pasar modal.  

Di negara-negara lain, hal tersebut ditanggapi secara berbeda, antara lain 

dalam bentuk penyempurnaan Pedoman GCG di negara yang bersangkutan. 

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari 

perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan 

GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good 
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public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang 

perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan 

Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 

telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. 

Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Corporate social responsiblity dalam prinsip good coorporate government 

(GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak 

terpisahkan. Prisnsip-prinsip GCG antara lain : 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 
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4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

Secara akademis konsep GCG akan terus berevolusi sejalan dengan 

perkembangan dunia bisnis itu sendiri dan prinsip ini menjadi fenomenal 

pasca krisis tahun 1997. di Indonesia sendiri konsep GCG ini diperkenalkan 

oleh International Monetary Fund (IMF) pada saat melakukan economic 

recovery pasca krisis. Terutama dalam upaya melindungi pemegang saham 

(shareholder) dan kreditor untuk dapat memperoleh kembali investasinya.  

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, 

transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan 

GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara 

dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip 

dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: 

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan 

yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 

secara konsisten (consistent law enforcement). Peranan Negara dalam hal 

ini antara lain : 

a. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum 

nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan 

kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu regulator harus 

memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan 
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penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara 

berkelanjutan. 

b. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara 

bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 

(rule-making rules). 

c. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara 

yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. 

d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 

secara konsisten (consistent law enforcement). 

e. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

f. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar-instansi yang jelas untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan 

mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung 

terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. 

g. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi 

saksi dan pelapor (iwhistleblower) yang memberikan informasi 

mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi 

dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain. 

h. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam 

bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, 

efisien dan transparan. 

i. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham 

lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan. 

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman 

dasar pelaksanaan usaha. Peranan dunia usaha antara lain : 

a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud 

iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. 

b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha 

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



174 
 

d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan 

yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan. 

e. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi 

tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi 

ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha 

atau sektor ekonomi tertentu. 

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak 

yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 

kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif 

dan bertanggung jawab. 

a. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan 

kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan 

penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa 

yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat 

secara obyektif dan bertanggung jawab. 

b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha 

dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. 

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab. 

Salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip responsibility 

(pertanggung jawaban). Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip 

responsibility dan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih 

memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan 

(shareholders) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan 

shareholders-driven concept. Contohnya, perlakuan yang adil terhadap 

pemegang saham minoritas (fairness), penyajian laporan keuangan yang 

akurat dan tepat waktu (transparency), dan fungsi dan kewenangan RUPS, 

komisaris, dan direksi (accountability).Dalam prinsip responsibility, 

penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders 

perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan 

stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk 
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dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai 

tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip responsibility di sini lebih 

mencerminkan stakeholders-driven concept. Perbedaan bisnis perusahaan akan 

menjadikan perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda.  

Dari penjelasan tersebut, terutama ”menciptakan nilai tambah pada produk 

dan jasa bagi stakeholders perusahaan,” prinsip responsibility GCG 

menelurkan gagasan corporate social responsibility (CSR) atau ”peran serta 

perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya.” Dalam gagasan 

CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 

pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang 

direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines 

lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja 

tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan 

(sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah 

menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan 

terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. 

Contohnya kasus Newmont di Nusa Tenggara Timur, Free Fort di Papua, dan 

Lumpur Lapindo di Sidoarjo. . 

Menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius 

pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas 

bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan 

bersifat nonfinansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan 

dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya 

Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan 

dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC). Kita semua berharap bahwa 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia tidak hanya memperhatikan sisi GCG 

dan melupakan aspek CSR. Karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



176 
 

yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan 

keberlanjutan operasi perusahaan. 

Dalam mengimplementasikan prinsip responsibility dalam makna CSR 

sebagai salah satu dari prinsip GCG, maka pihak perusahaan harus 

memperhatikan beberapa kepentingan stakeholder sebagai pemegang saham 

publik, yakni :103 

1. prinsip keterbukaan harus benar-benar diimplementasikan, terutama pada 

saat perusahaan mau melakukan ”listing” atau menjual sahamnya kepada 

pihak umum. 

2. Pemberian informasi material sesegera mungkin pada masyarakat. 

3. mendengarkan secara serius, setiap opini publik yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

Sebenarnya kajian yang menarik dalam melihat hubungan implementasi CSR 

dengan GCG terletak pada kemungkinan pengurangan laba perusahaan demi 

kepentingan stakeholder. Kajian ini telah dilakukan oleh Einer Elhauge dari 

Harvard Law School yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekedar 

berdiri untuk mencari keuntungan maksimal belaka, dan bahwa secara 

normatif, perusahaan tetap bertanggung jawab kepada publik, dalam makna 

bahwa perusahaan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan menimbulkan 

kerugian bagi kepentingan umum. Apabila manajemen perusahaan 

mengurangi keuntungan demi memenuhi  kepentingan umum, misalnya dalam 

hal lingkungan hidup. Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan tidak 

berarti melanggar tugasnya dalam upaya memberikan keuntungan maksimal 

pada shareholder. Sebaliknya jika pihak manajemen justru melakukan 

perbuatan merugikan kepentingan umum, maka yang terjadi adalah 

maksimalisasi keuntungan secara ilegal.104 

 Dengan demikian, bila perusahaan tetap mengedepankan bagaimana 

mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa batas, maka perusahaan telah 

menjadi obyek yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Melalui penerpan 

                                                        
103 Isa W dan Busyra A, opcit, halm. 173. 
104 Isa W dan Busyra A, ibid, halm. 174 
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prinsip CSR dalam rangka  melaksanakan GCG sudah seharusnya pendiri 

perusahaan menyadari bahwa aktivitas usaha perusahaan akan menimbulkan 

dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga diharapkan shareholder 

menyadari dan sekaligus mengamanahkan kepada manajemen untuk 

mengelola perusahaan agar berdampak positif  terhadap stakeholdernya. 

 Pelaksanaan GCG tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program CSR 

yang bersifat berkelanjutan tidak hanya charity maupun philanthropi. 

Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan 

kepada masyarakat disekitarnya dengan tanggjung jawab sosial perusahaan 

atau CSR. Dalam konteks ini dunia usaha menerapkan GCG menjelma dalam 

beberapa aktivitas kepedulian perusahaan. 

Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang 

umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu :105 

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara 

langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 

menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu 

pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager 

atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan 

yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan 

adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di 

negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin 

atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan 

yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah 

Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan 

                                                        
105 Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. (2004). Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek   

Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia (dalam Jurnal Desain Komunikasi  
dan Visual, Fakultas Seni dan Design, yang berjudul Perkembangan CSR di Indonesia oleh 
Bing Bedjo Tanudjaja) 
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pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, 

GE Fund. 

3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), 

instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola 

dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga 

sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan 

CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan 

Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi 

pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, 

Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, 

Kita Peduli Indosiar). 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut 

mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang 

didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model 

lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang 

bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam 

itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya 

secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga 

operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati 

bersama. 

Selain itu konsep CSR menurut Philip Kotler bahwa CSR hendaknya 

bukan merupakan aktivitas yang hanya merupakan kewajiban perusahaan 

secara formalitas kepada lingkungan sosialnya, namun CSR seharusnya 

merupakan sentuhan moralitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya 

sehingga CSR merupakan denyut nadi perusahaan.106 Dalam hal ini sebuah 

aktualisasi CSR yang lebih bermakna daripada hanya sekedar aktivitas charity 

adalah Community Development (Comdev). Hal ini juga disebabkan karena 

dalam pelaksanaan Comdev terdapat kolaborasi kepentingan bersama antara 

                                                        
106 Jackie Ambadar, CSR Dalam Praktik Di Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, 
halm.33. 
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perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas dan 

berkelanjutan. Dalam perwujudan GCG maka CSR merupakan komitmen 

dunia usaha untuk mewujudkannya. Comdev intinya adalah bagaimana 

individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol  kehidupan mereka 

sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan 

mereka.107 Dalam konsep Comdev memiliki fokus terhadap upaya membantu 

anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, 

dengan mengidentifikasikan kebutuhan bersama dan kemudian melakukan 

aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Comdev sering kali 

diimplementasikan dalam bentuk, antara lain :108 

a. Proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat 

memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui 

b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. 

Dibawah ini kegiatan-kegiatan CSR sesuai dengan Triple bottom line, antara 

lain :109  Tabel. 4. Kegiatan CSR Triple Bottom Line  

No Aspek Muatan 

1 Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, 

penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk 

kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, 

pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya. 

2 Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro 

kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, 

pembukaa lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan 

usaha produktif lain. 

3 Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan, pelestarian 

alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian 

polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara 

efisien. 

 
                                                        
107 Jackie Ambadar, ibid,  halm.36. 
108 (Payne, 1995:165) dalam Jackie Ambadar, ibid. 
109 Isa W dan Busyra A, opcit, halm. 45 
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Selain konsep CSR diatas, terdapat konsep CSR yang dikembangkan oleh Archie 

B. Carrol yang disebut dengan piramida CSR. Hal ini CSR merupakan kepedulian 

perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple 

bottom line, yaitu profit, people, dan plannet (3P) (lihat gambar I) : 

1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan 

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 

2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 

manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti 

pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana 

pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada 

perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga 

setempat. 

3. Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberpa program 

CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan hidup 

lingkungan hidup, penyediaan sarana pengembangan pariwisata (ekoturisme). 

Triple Bottom lines dalam CSR (Archie B Carrol, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat program CSR tidak ada program baku yang well implemented di 

setiap perusahaan maka berikut disajikan beberapa contoh program operasional 
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CSR yang diklasifikasikan dalam beberapa bidang adalah diadaptasi dari Natural 

Resources Canada, sebagai berikut :110 

No. Bidang-Bidang  
Program CSR 

Program yang bisa dilakukan 

1 Komunitas Dan 
Masyarakat Luas 

 memperkerjakan 
tenaga lokal 

 membeli produk lokal 
 mendukung 

karyawan yang 
menjadi sukarelawan 

 jadwal kerja yang 
sesuai dengan 
kebutuhan lokal 

 kajian dampak sosial 

 program pengembangan 
masyarakat 

 pemantauan HAM 
 Program diversity 

pemasok 
 Program untuk penduduk 

setempat 
 Program merespon 

kondisi darurat 
 Latihan kepekaan 

kultural bagi para staf 
2 Program-program 

Karyawan 
 Keberagaman di 

tempat bekerja 
(khususnya dalam 
manajemen) 

 Keseimbangan kerja 
hidup (misalnya 
waktu yang fleksibel) 

 Bagi hasil opsi saham 
 Manfaat bagi 

karyawan paruh 
waktu 

 Pelatihan kemajuan 
karir 

 Partisipasi karyawan 
dalam pengambilan 
keputusan 

 Pekerja anak/HAM 
 Kesehatan dan 

keselamatan kerja 
 Saluran komunikasi yang 

terbuka antara karyawan 
dan manajer 

 Survey kepuasaan 
karyawan 

 Program bantuan 
karyawan/insentif 

3 Program-program 
penanganan 
pelanggan 

 Program penanganan 
produk 

 Program pelabelan 
 Informasi kesehatan 

dan lingkungan pada 
produk dan jasa 

 Kajian pelanggan 
 Komunikasi dengan 

pelanggan berdasarkan 
standar 

 Keterlibatan pelanggan 
dalam pengembangan 
produk 

4 Program-program 
lingkungan 

 Rancangan 
lingkungan 
mengembangkan 
produk yang 
ekofisien 

 Manajemen daur 
ulang 

 Program pengadaan 
berwawasan 
lingkungan 

 Program energi alternatif 
 Program efisiensi sumber 

daya (air, bahan baku, 
energi) 

 Manajemen emisi (udara, 
tanah, air) 

 Transportasi dan 
distribusi 

 Program ekologi 
industri/program 

                                                        
110 Natural Resources Canada dalam Isa W dan Busyra A, ibid, halm. 227. 
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 Manajemen B3 
 Evaluasi lingkungan 

atas investasi/proyek 
modal 

 Program gas rumah 
kaca 

memadukan produk 
sampingan 

5 Program-program 
komunikasi dan 
pelaporan 

 Memasukkan data 
kontribusi sosial 
dalam laporan 
tahunan 

 Membuat laporan 
tersendiri tentang 
lingkungan hidup 

 Membuat laporan 
tersendiri tentang 
tanggung jawab 
sosial korporat 

 Kombinasi laporan 
sosial, ekonomi dan 
lingkungan 

 Situs web 
 Laporan yang 

disesuaikan dengan 
fasilitas lokal 

 Berbagai laporan pada 
pemerintah 

6 Pemegang saham  Semua informasi tentang program atau kegiatan yang 
dijalankan perusahaan untuk melibatkan pemegang 
saham dalam hal-hal yang bersifat non finansial 

 Semua informasi tentang cara yang dilakukan 
perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada 
pemegang saham minoritas yang memungkinkan 
mereka bisa berpartisipasi secara efektif dalam 
pengambilan keputusan perusahaan 

7 Program-program 
pemasok 

 Kajian atas pemasok 
(lingkungan, kondisi 
kerja, pekerja anak) 

 Komunikasi dengan 
pemasok 

 Audit pemasok 
 Pelatihan atau bekerja 

sama bersama pemasok 
untuk memperbaiki 
kinerja 

8 Program tata 
pamong/pedoman 
perilaku 

 Kode etik 
 Sistem akuntabilitas 

 Sistem penunjang kode 
etik 

 Kajian investasi (HAM, 
lingkungan hidup) 

Tabel. 5. Natural Resources Canada 

 

Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas 

lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan 

sosial. Salah satu lambannya pelaksanaan CSR di Indonesia adalah tidak adanya 

instrumen hukum yang komprehensif yang mengatur CSR. Instrumen hukum 

sangat diperlukan sekali untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Pada 

saat ini, memang sudah tedapat peraturan yang terkait dengan CSR seperti 
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Undang-Undang (UU) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun UU tersebut 

belum mampu mendorong pelaksanaan CSR di lapangan. Apalagi dalam UU 

tersebut hal yang diatur masih terbatas. Hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. 

Padahal CSR tidak saja berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti tanggung jawab 

perusahaan terhadap pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat sekitar. 

Hal ini di atas tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk segera 

dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu membuat regulasi mengenai CSR 

merupakan jalan terbaik. Regulasi yang dimaksud adalah dengan membuat produk 

hukum (UU) yang akan mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam pola pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) 

dari setiap negara memang berbeda termasuk Indonesia, Australia, dan 

Cina. Bahkan dalam pengaturan CSR ditingkatan internasional masih 

berupa guidelines/standart dan sifat dari pedoman tersebut hanya sukarela, 

tidak ada hukum yang mengatur secara mengikat. Namun banyak negara-

negara barat yang patuh dan mengadopsi prisnsip-prinsip tersebut karena 

melihat kondisi-kondisi perusahaan yang berdiri di negara-negara tersebut 

harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan mereka. Tidak 

hanya bersifat single bottom line tetapi triple bottom line. Di Indonesia 

pengaturan CSR mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada 

awalnya pelaksanaan CSR yang bersifat sukarela menjadi sesuatu yang 

wajib yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Selain itu di Australia dan Cina pelaksanaan masih bersifat 

sukarela meskipun akan diperkenalkan mandatory requirements akan 

tetapi kesadaran pelaku usaha sangat besar. Terkait CSR sangat ditekankan 

dan didukung oleh pemerintah, lembaga-lembaga independen CSR, dan 

stakeholder. Dalam pengaturan terkait penerapan Corporate Social 

Responsibility tidak akan terlepas dari 2 teori yaitu Teori legitimasi dan 

Teori Stakeholder. Baik teori legitimasi maupun teori stakeholder 

merupakan latar bekalang dari suatu perusahaan untuk menerapakan CSR 

sebagai salah satu strategi bisnisnya. Kedua teori tersebut lebih mendasari 

perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap 

masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Dimana hal 

tersebut diatur dalam Undang-undang maupun Guideline/Standart yang 

mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang 

memenuhi Triple Bottom Line sebagai pertanggung jawaban terhadap 
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lingkungan dan sosial masyarakat. Pada dasarnya pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada 

masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaturan yang diterapkan di negara 

Indonesia, Australia, dan Cina yang terbentuknya pun tidak terlepas dari 

adanya teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. Dikarenakan perusahaan 

membutuhkan sebuah legitimasi dari stakeholder yang ada dan stakeholder 

membutuhkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR sebagai 

upaya memenuhi harapan stakeholder. 

2. Pengaturan CSR di Indonesia juga dipengaruhi oleh teori hukum responsif. 

Hal tersebut dikarenakan terbentuknya UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas merupakan wujud respon pemerintah terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dialami stakeholder sebagai akibat 

berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Melihat fenomena 

yang terjadi di Indonesia maka pemerintah mengakomodir hal tersebut 

dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Itikad 

baik dari pemerintah tersebut ternyata belum didukung dengan perangkat-

perangkat hukum yang ada sehingga ada beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan pengaturan CSR di Indonesia, antara lain : subyek yang diatur 

dalam UU PT tersebut masih bersifat terbatas yaitu hanya perusahaan 

sumber daya alam, belum jelas adanya pengaturan mengenai perhitungan 

anggaaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan 

dan kewajaran, sanksi yang belum dijelaskan secara rinci melainkan 

diserajkan pada ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah 

seperti yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (4) UU PT di atas untuk 

mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan standar pelaporan CSR 

belum dikeluarkan, dan Tidak ada award bagi perusahaan yang 

menjalankan CSR dengan baik. Diharapkan faktor-faktor yang menjadi 

hambatan tersebut mampu diselesaikan oleh pemerintah. Dikarenakan hal 

tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip 

yang ada dalam Good Corporate Governance, yaitu : Tranparansi, 
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akuntabilitas, responsibility, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran. 

Terutama prinsip responsibility yang sangat berkaitan dengan penerapan 

CSR. Dengan komitmen melaksanakan CSR maka diharapkan akan 

terwujud program-program yang berkelanjutan (Sustainable Program) 

yang jelas dari pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan CSR. 

 

B. IMPLIKASI 

Konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh khususnya 

menyangkut pengaturan Corporate Social Responsibility maka mengandung 

implikasi, yaitu : 

1. Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia belum 

mengalami perubahan secara signifikan meskipun bersifat wajib untuk 

dilaksanakan oleh pelaku usaha atau perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena belum adanya perangkat-perangkat yang mendukung dalam 

pelaksanaan pengaturan tersebut. Sehingga para pelaku usaha atau 

perusahaan tidak dapat melaksanakan program-program Corporate Social 

Responsibility secara optimal. 

2. Pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility di 

Indonesia pada umumnya belum dirasakan sepenuhnya oleh stakeholder 

disekitar perusahaan. Padahal pelaksanaan program-program tersebut 

merupakan bentuk perwujudan dari prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. Pelaksanaan tersebut juga bertujuan untuk mencapai keadilan 

dan kesejahteraan seluruh komponen yang ada di Indonesia. 

 

C. SARAN 

1.  Perlu adanya kesatuan pengaturan terkait Corporate Social Responsibility 

ditingkat internasional dan memperjelas pengaturan di tingkat nasional 

khususnya Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-

undang agar kewajiban dan hak dari pelaku usaha terhadap stakeholder 
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terperinci dengan jelas. Pengaturan yang perlu diperjelas yaitu memuat 

subyek Corporate Social Responsibility yang tidak hanya perusahaan 

dalam bidang sumber daya alam akan tetapi seluruh bidang perusahaan, 

sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan Corporate Social 

Responsibility dan pemberian reward dalam bentuk pengurangan pajak 

atau insentif pajak bagi pelaku usaha yang melaksanakan Corporate Social 

Responsibility dengan optimal. 

2. Adanya program-program Corporate Social Responsibility dari 

pemerintah yang merespon terhadap kebutuhan stakeholder dan bersifat 

sustainable development sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku 

usaha dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai 

perwujudan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk mencapai 

keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh komponen bangsa 

Indonesia. 
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