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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai. 

Kegiatan utama perusahaan merupakan kegiatan yang menghasilkan laba 

dengan target mendapatkan laba yang besar. Kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan ternyata berdampak tinggi bagi lingkungan sekitar perusahaan 

sehingga perlu dukungan dari lingkungan dimana perusahaan itu berada. 

Dalam upaya memperoleh dukungan dan peran serta yang baik bagi 

masyarakat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada profit 

namun juga masalah untuk berlangsungnya usaha yang dijalankan dengan 

menjaga hubugan yang baik dengan para stakeholder (pihak yang 

berkepentingan). 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam pembangunan saat ini bukan 

hanya diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari 

sejauhmana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. 

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperoleh hubungan baik 

dengan pihak luar perusahaan aadalah dengan melaksanakan tanggung jawab 

sosial yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut Corporate Social 

Responbility (CSR) adalah suatu tanggung jawab perusahaan terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam 

segala aspek operasional perusahaan. Perusahaan melakukan tanggung jawab 
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sosial perusahaan atau CSR diatur secara tegas di Indonesia dalam Pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menyebutkan:  

Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

peningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. 

 

Serta Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal menyebutkan: 

Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan.   

 

Berdasarkan pasal di atas, CSR menunjukkan bahwa adanya kepedulian 

perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas daripada hanya 

sekedar memikirkan kepentingan perusahaan sendiri. CSR berkaitan dengan 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, 

komunitas masyarakat, dan pemerintah. Dengan begitu, konsep tanggung 

jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan 

dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat 

dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya 

tersebut, sehingga tidak berdampak negatif.  

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti sempit terdiri 

dari: 

a. Tanggung jawab sosial kepada karyawan; 

b. Tangung jawab sosial kepada stakeholder; 
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c. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum 

2. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti luas terdiri 

dari: 

a. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup 

b. Tanggung jawab sosial terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 

c. Tanggung jawab sosial dan anti korupsi 

Keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan lingkungan, karena dengan adanya perusahaan, maka 

masyarakat dapat bekerja dan terlibat langsung pada kemajuan perusahaan 

tersebut. Aktivitas perusaahaan dituntut untuk dapat berdampak baik bagi 

lingkungan. Namun keberadaan perusahaan sering kali mengabaikan 

lingkungan yang ada di sekitarnya, walaupun sudah ada peraturan yang 

mengaturnya tentang untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Seringkali 

dengan berdirinya suatu perusahaan, lingkungan sekitar menjadi tercemar, 

seperti berdirinya pabrik-pabrik textil, yang limbahnya terkadang tidak 

dipikirkan untuk dibuang ke arah yang seharusnya, mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Tidak sedikit pula perusahaan yang lepas tanggung jawab dari 

permasalahan-permasalahan macam itu, seakan perusahaan yang bersangkutan 

menutup mata dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari 

kegiatannya. 

Banyak kasus di Indonesia yang melibatkan perusahaan besar 

menghadapi gugatan masyarakat sekitar. Bahkan kasus-kasus tersebut sering 

kali mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dari media masa. Banyak 
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berbagai persepsi menyangkut hal yang memandang CSR identik dengan 

pemberdayaan lingkungan sosial saja atau hanya berkecimpung di aktifitas 

lingkungan hidup tanpa mempedulikan situasi sosialnya atau masih banyak 

persepsi lainnya yang sifatnya tidak menyeluruh, diantaranya seperti:
1
 

1. Banyak klaim perusahaan yang seperti orang bilang bahwa CSR 

hanya menonjolkan aspek sosial semata. 

2. Organisasi CSR cuma tempelan. 

3. CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja. 

4. CSR bukan untuk rantai pemasok. 

5. CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan. 

6. CSR menyebabkan penambahan biaya. 

7. CSR hanya bersifat kosmetik bagi citra perusahaan. 

8. CSR sepenuhnya voluntary atau sukarela. 

Dari persepsi orang tersebut, sudah seharusnya perusahaan termasuk 

Perseroan Terbatas untuk lebih baik menjalankan tanggung jawab perusahaan. 

Perseroan Terbatas (PT) sendiri merupakan perusahaan berbadan hukum, 

sehingga Perusahaan adalah subyek hukum. Perseroan kedudukannya sebagai 

perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perushaaan 

atau CSR. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan 

bahwa:  

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. 

 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (yang sering disebut PT. Telkom) 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa 

layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Prioritas PT. 

                                                           
1
 Dwi, Kartini, 2009, Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Suistanability 

Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hal: 37.   
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Telkom tidak lagi hanya mencari keuntungan semata, namun PT. Telkom juga 

yakin bahwa disamping mencari keuntungan harus adanya tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan 

juga merupakan bagian dari kegiatan Public Relation perusahaan PT. Telkom.
 

Sebagai perusahaan besar, PT. Telekomunikasi Tbk sudah melakukan 

CSR sesuai dengan UU BUMN No.19 Tahun 2003. Dalam pra penelitian yang 

dilakukan oleh Penulis, Penulis menemukan hambatan-hambatan yang dialami 

oleh PT. Telkom dalam melaksanakan program CSR. Penulis juga ingin 

mendalami lebih lanjut seluruh pelaksanaan program CSR. yang dilaksanakan 

oleh PT. Telkom. 

Berdasarkan hal ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap pelaksanaan CSR pada PT. Telekomunikasi Tbk sudah sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku atau belum. Bagaimana bentuk tanggung jawab 

sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Telkom Semarang.
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan tentang corporate social responbility (CSR) PT. 

Telkom Semarang? 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan CSR di PT. Telkom Semarang? 

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(CSR) pada PT. Telkom Semarang dan cara mengatasinya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan UU yang 

terkait, sudah sesuai atau belum pengaturan tentang pelaksanaan Corporate 

Social Responbility. 

2. Untuk mengetahui kebih lanjut bentuk pelaksanaan program CSR di PT. 

Telekom Semarang.. 

3. Untuk mengetahu hambatan apa saja yang dialami oleh PT. Telkom 

Semarang dalam menjalankan program CSR dan cara mengatasinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan baik secara teoritis 

maupun secara praktis adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi teoritis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum keperdataan, terutama 

dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial peerusahaan telekomunikasi 

melalui program CSR. 

2. Dari segi praktis, diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Bagi perusahaan : meningkatkan citra perusahaan agar dipandang 

memiliki nilai kepedulian yang tinggi di lingkungan masyarakat. 

b. Bagi pemerintah : membantu program pemerintah dalam 

mensejahterakan rakyat. 
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c. Bagi masyarakat : membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, 

pendidikan dan kegiatan sosial. 

E. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yaitu metode penelitian yang tidak mengedepankan 

angka-angka statistik melainkan mengedepankan pemahaman terhadap 

makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode kualitatif ini 

didasarkan pada sebaran informasi mengenai subjek dan objek penelitian 

yang diperoleh dan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

yaitu dengan observasi dan wawancara. Metode kualitatif adalah metode 

yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah 

untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum.
2
 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dan dipahami 

pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program CSR PT. Telkom 

Semarang terhadap masyarakat. Serta dapat diketahui hambatan-hambatan 

yang terjadi pada pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program CSR 

PT. Telkom Semarang terhadap masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara 

langsung dengan pihak PT. Telkom Semarang, Jawa Tengah untuk 

                                                           
2
 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Fakultas Hukum 

Unika Soegijapranata, hlm. 8 
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mendapatkan data mengenai pelaksanaan program CSR PT. Telkom 

Semarang. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deksriptif analitis, artinya peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai 

pelaksanaan CSR oleh PT. Telkom Semarang. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan CSR oleh PT. Telkom Semarang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penelti yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Diperoleh dengan cara mempelajari literatur terkait penelitian ini. 

Dan diperoleh melalui : 

1) Bahan hukum primer : berupa buku-buku ilmiah terkait penelitian ini. 

Dalam karya ilmiah ini, buku yang digunakan adalah undang-undang 

yang berkaitan dengan CSR dan Perseroan Terbatas. 

2) Bahan hukum sekunder : berupa penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah 

terkait penelitian ini. Segala jurnal yang membahas tentang CSR dan 

Perseroan Terbatas, akan menjadi referensi dalam penulisan karya 

ilmiah ini. 

Data yang sudah diperoleh penulis, akan dianalisis dengan 

peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait yang ada dan akan 
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dihubungan dengan data primer, sekunder, dan tersier yang sudah 

diperoleh penulis, apakah sudah sesuai atau belum. Analisis tersebut 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan pelaksanaan CSR oleh           

PT Telkom Semarang. 

b. Studi Lapangan 

Penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke pihak-pihak 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan 

dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu Bapak 

Heri Iswanto selaku Pegawai  PT. Telkom Semarang dan responden yaitu 

3 orang Mitra Binaan sebagai masyarakat yang diperbantukan dalam 

program CSR. Wawancara dilakukan dengan pihak PT. Telkom 

Semarang yaitu dengan bagian Program Kemitraan dan bagian Bina 

Lingkungan dan bertemu dengan 3 (tiga) mitra binaan.  

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing, 

dan cording. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan CSR, maka data disusun secara 

sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan 

instrumen penghitungan secara statistik atau matematis tetapi penjelasan 
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dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk 

laporan serta hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Analisis skripsi 

dilakukan menggunakan teori-teori terkait dengan pelaksanaan CSR dan 

perundang-undangan yang terkait. 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk melihat detail dari karya tulis ini, Penulis akan menguraikan 

mengenai sistematika penulisan, dimana penulisan karya ini terdiri dari 4 

(empat) bab, yaitu: 

BAB I merupakan BAB PENDAHULUAN yang berisi tentang 

pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian dan sitematika penelitian. 

BAB II merupakan BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang 

tinjauan umum mengenai perusahaan, tinjuan tentang Perusahaan, Perseroan 

Terbatas dan tinjauan dari Corporate Social Responbility. 

BAB III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berisikan pembahasan mengenai pengaturan serta pelaksanaan CSR di PT 

Telekomunikasi Tbk, dan apa saja hambatan yang dialami oleh perusahaan 

dalam proses pelaksanaan tanggung jawab serta bagaimana upaya perusahaan 

dalam menghadapi hambatan tersebut. 

BAB IV merupakan BAB PENUTUP yang memberikan kesimpulan dan 

saran yang diberikan Penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdapat dalam bab 3 (tiga). Dari bab penutup ini, dimungkinkan untuk 
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mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan studi lebih lanjut sebagai 

rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


