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BAB II 

KONTRAK CSR DALAM MENGAKUI FUNDAMENTAL RIGHT 

2.1 Prinsip-prinsip Hukum Kontrak 

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan 

berdasarkan pasal 1233 Burgerlijk Wetboek (BW) yang berisi : “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. 

Definisi dari perjanjian atau kontrak sendiri dijelaskan melalui pasal 1313 BW 

yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Melengkapi definisi 

tersebut, Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa, “ .... pengertian kontrak atau 

perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
1
 

Perbedaan antara istilah perjanjian dengan kontrak bukanlah permasalahan 

mengenai bentuk kontrak adalah tertulis sedangkan perjanjian tidak tertulis, 

karena kontrak ataupun perjanjian dapat disepakati oleh para pihaknya dalam 

bentuk lisan maupun tertulis. Mengenai hal ini, Peter Mahmud Marzuki dalam 

bukunya menyatakan bahwa istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa 

bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan istilah 

perjanjian cakupannya lebih luas
2
.   

                                                           
1
 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, LaksaBang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm.16 
2
 Peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkontrak,  Yuridika, Vol. 18 No. 3 

Mei 2003, hlm. 196 
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Orang yang dimaksud dalam hal ini pun tidak hanya berarti „manusia‟ 

semata, namun orang dalam hal ini bermakna sebagai subjek hukum 

(rechtsubject) yang lain, yakni badan hukum (rechtpersoon). Dikatakan sebagai 

subjek hukum, karena ia mempunyai status persona standi in judicio. Artinya 

sekalipun ia hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia ilmiah, namun di 

mata hukum ia dipandang sama seperti manusia ilmiah yang dapat menjadi 

dibebankan hak dan kewajiban menurut hukum.
3
 Badan hukum sendiri dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik (publiekrecht) dan badan hukum 

privat (privaatrecht). Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum publik atau orang banyak atau menyangkut kepentingan 

negara, contohnya negara, pemerintah daerah, bank Indonesia, dan sebagainya. 

Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar 

hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau 

individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut, contohnya 

Perseroan Terbatas (PT) , yayasan, dan koperasi
4
.  

Pembentukan suatu kontrak pun harus memenuhi syarat-syarat kontrak 

yang dituliskan dalam pasal 1320 BW, yaitu : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu persoalan tertentu; dan 

                                                           
3
 Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 

18 
4
 Badan Hukum, http://statushukum.com/badan-hukum.html, 14 Juni 2012, hlm. 1, 

dikunjungi pada tanggal 5 Oktober 2013 
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4. Suatu sebab yang tidak terlarang 

Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat subjektif dan berdampak 

hukum dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat 

objektif dan berdampak hukum batal demi hukum. 

Suatu aturan atau norma pada dasarnya memiliki dasar filosifis serta pijakan 

asas atau prinsip sebagai rohnya
5
 , begitu pula aturan hukum kontrak yang 

memiliki prinsip dasar yang mengaturnya sebagai hakikat mengapa diperlukannya 

suatu pengaturan terhadap setiap tahap pembuatan sampai dengan pelaksanaan 

kontrak. Fungsi dari adanya prinsip hukum kontrak yaitu untuk membentuk suatu 

sistem pelaksanaan proses kontrak yang teratur, efisien, dan proporsional bagi 

para pihak. Berdasarkan pendapat M. Isnaeni yang dikutip oleh Agus Yudha 

Hernoko, memberikan beberapa prinsip sebagai tiang penyangga dari hukum 

kontrak 
6
 : 

a. Prinsip kebebasan berkontrak 

b. Prinsip pacta sunt servanda 

c. Prinsip kesederajatan 

d. Prinsip privity of contract 

e. Prinsip konsensualisme 

f. Prinsip itikad baik 

Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut pun mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu, hal ini terlihat dari adanya pembaharuan BW di Belanda yang 

                                                           
5
 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm.21 

6
 Loc.cit., hlm.105 
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bernama Niew Burgerlijk Wetboek (NBW), dimana pembaharuan dari prinsip-

prinsip hukum kontrak adalah sebagai berikut : 

a. The binding force of contract, bahwa kontrak tidak hanya mengikat para 

pihak untuk apa yang disepakati secara tegas, namun apabila menurut 

sifatnya, ditentukan oleh undang-undang kebiasaan dan kepatutan (prinsip 

daya mengikat kontrak sebagaimana tersimpul dari substansi pasal 6: 248 

Ayat 1 NBW) 

b. The principle of freedom of contract, bahwa para pihak bebas mengikatkan 

dirinya dengan : 

1.   Pihak manapun; 3. Bentuk atau formatnya; 

2.   Isi atau Substansi; 4. Hukum yang berlaku bagi mereka. 

c. The principle of consensualism, kontrak didasarkan kesepakatan para pihak 

dengan atau bentuk format apapun. 

Selain prinsip-prinsip yang terdapat diatas, juga terdapat prinsip 

transparansi. Ruang lingkup kewajiban yang lahir dari penerapan prinsip 

transparansi meliputi dua hal, yaitu : isi (substantive) dan prosedur (prosedur).
7
  

2.2 Fundamental Right dalam Hukum Kontrak 

 Berdasarkan dari adanya prinsip-prinsip hukum kontrak yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kontrak diharapkan dapat menjadi suatu bentuk lain dari 

undang-undang yang mengatur para pihak di dalamnya, yang menjamin 

                                                           
7
 www.wto.Org/English/traptop-e/9, hlm. 303, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2013 
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Fundamental Right (hak-hak fundamental) para pihak di dalamnya. Hak-hak 

fundamental yang dijamin dalam hal ini mengacu kepada hak asasi manusia, 

kepentingan para pihak di dalamnya yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, serta tujuan akhirnya yaitu ketertiban umum. Namun pada hari-hari ini, 

tampaknya kontrak mengalami kehilangan standar hak-hak fundamental tersebut, 

khususnya dalam kontrak yang dibuat oleh pihak swasta. Suatu hal mendasar yang 

perlu dikaji mengenai hak-hak fundamental dan hukum kontrak bukanlah 

mengenai sejauh mana hak-hak fundamental berpengaruh terhadap kontrak, 

melainkan mengenai sejauh mana urgensi hak-hak fundamental dalam 

menentukan masa depan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam hal ini 

yaitu mengenai CSR. 

Pengaturan mengenai adanya suatu pengaturan hak-hak fundamental 

dalam kontrak mungkin tidak secara gamblang dituliskan dalam peraturan 

perundang-undangan. Namun secara eksplisit hal ini tertulis dalam pasal 1337 

BW yaitu: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban 

umum.”  

Salah satu goal dari adanya hak-hak fundamental dalam kontrak yaitu 

ketertiban umum. Namun dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai hak-hak 

fundamental yang perlu menjadi landasan pengaturan dari suatu kontrak, agar 

kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung dapat terjamin, sehingga goal ketertiban umum pun dapat 

tercapai. Makna dari ketertiban umum pun tidak dijelaskan secara pasti dalam BW 
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serta peraturan perundang-undangan lain. Namun, menurut hemat penulis, makna 

ketertiban umum akan sulit dijelaskan dalam bentuk definisi, mengingat seperti 

halnya CSR, makna ketertiban umum adalah sangat luas, dan fleksibel terhadap 

aspek-aspek yang terkait di sekitarnya. Namun pada dasarnya, apakah suatu hal 

dapat dikatakan telah merujuk kepada ketertiban umum, seperti yang dikatakan 

dalam pasal 1337, yakni perbuatan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

juga peraturan perundang-undangan hingga pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak fundamental juga merupakan suatu 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu sengketa. 

Disamping itu, berdasarkan pendapat Hayyan ul Haq, selama ini, para 

pelaku ekonomi yang beraktivitas di Indonesia mendasarkan kegiatannya pada 

asas kebebasan berkontrak. Semangat kebebasan berkontrak itu memungkinkan 

"setiap subyek hukum mana pun melakukan apa pun" sepanjang telah memenuhi 

kecakapan, kesepakatan, kepastian obyek perjanjian, dan legalitas (pasal 1320 

BW), tidak bertentangan dengan paksaan, penipuan, dan kelalaian (pasal 1321 

BW), serta beriktikad baik (Pasal 1338 BW). Tragisnya, sekalipun legal, banyak 

kontrak yang dilakukan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut 

justru mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan yang mengancam 

keberlanjutan kehidupan manusia.  

Kelemahan normatif yang berbasis pada doktrin kebebasan berkontrak ini 

menunjukkan bahwa sistem hukum kontrak kita gagal mengakomodasi 

kepentingan publik. Kelemahan ini mengharuskan para pengemban hukum 

melakukan refleksi dan reeksaminasi atas doktrin tersebut berdasarkan prinsip 
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sustainabilitas yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental warga 

negara. Dengan mengikatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan (elemen konstitutif 

dari hak-hak fundamental) dan kepentingan publik yang tertera dalam Undang-

Undang Dasar 1945 ke dalam kontrak-kontrak perdata, pemerintah tidak saja 

memiliki legitimasi dan akseptabilitas yang kuat di masyarakat, tapi juga telah 

merefleksikan kemampuannya mengemban hukum yang valid dan fair.
8
 

Konstitusionalisasi kontrak merupakan salah satu aspek dari fundamental right, 

dimana dengan adanya pembandingan apakah kontrak yang disusun telah sesuai 

dengan landasan negara kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, maka kepentingan dan hak-hak fundamental para 

pemangku kepentingan di dalamnya pun akan terjamin. 

Sesungguhnya prinsip sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan dan fundamental right ini tidak saja berfungsi sebagai meta-nilai, 

tapi juga petunjuk operasional yang amat konkret dalam mengapresiasi sekaligus 

membatasi kebebasan berkontrak. Ia tidak saja menjadi petunjuk dalam 

menentukan isi dari apa yang diperjanjikan, tapi juga dalam mengevaluasi risiko 

yang timbul dari pelaksanaan kontrak. Secara normatif, hal ini dimungkinkan 

mengingat elemen-elemen konstitutif yang menjamin sustainabilitas kehidupan 

bersama itu telah dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945, seperti hak atas 

kesehatan, termasuk hak atas pangan dan lingkungan yang normal (pasal 28-H1), 

hak atas informasi (Pasal 28-F), dan hak atas pendidikan (pasal 31-1). Karena itu, 

                                                           
8
 “Konstitusionalisasi Kontrak Perdata”, Tempo.co politik, 

http://www.tempo.co/read/news/2006/11/06/05587151/Konstitusionalisasi-Kontrak-

Perdata ,dikunjungi pada tanggal 2 19 April 2013 pukul 20.00 
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setiap pengeksploitasian hak atau kepentingan para pihak (baik individu maupun 

korporasi) yang bertentangan dengan hak-hak fundamental tersebut adalah 

inkonstitusional. Berdasarkan logika hukum, pasal-pasal yang menegaskan hak-

hak konstitusional rakyat tersebut jelas merupakan perintah tertinggi yang 

mewajibkan negara menghormati dan melindungi hak-hak fundamental warga, 

bahkan hingga pada tataran hubungan antarindividu. 

Fungsi perlindungan hak fundamental ini pada hakikatnya merupakan kewajiban 

positif yang memaksa pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan secara aktif 

guna menjamin perluasan perlindungan yang efektif bagi pemenuhan hak-hak 

fundamental warganya (Grosheide, 2004; Cherednychenko, 2006). Pemenuhan 

kewajiban positif yang menjadi tanggung jawab negara ini dapat berimplikasi 

pada kewajiban negara untuk melakukan perubahan atas undang-undang yang 

sudah ada, membuat undang-undang baru, mengubah praktek administrasi negara, 

bahkan mengubah pola manajemen keuangan negara yang berpotensi 

menghambat setiap individu dan masyarakat memenuhi hak-hak fundamentalnya. 

Hal ini tidak hanya menjadi teguran bagi para pihak di dalam kontrak, 

namun juga kepada pemerintah, dimana mengharuskan pemerintah mengevaluasi 

kembali semua kebijakan publik, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, maupun 

sosial budaya, yang dapat menjauhkan masyarakat dalam memenuhi hak-hak 

fundamentalnya, seperti hak atas lingkungan yang baik, pangan, kesehatan, 

informasi, dan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ini berarti, demi 

hukum, pemerintah harus mengkonstitusionalisasi semua kebijakan publik, seperti 

perizinan, kontrak karya, bahkan kontrak perdata, yang dapat mengancam hak-hak 
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fundamental warga. Mencermati dampak dari kasus Lapindo, Freeport, Newmont, 

serta kerusakan dan asap pembakaran hutan yang amat memprihatinkan itu, kini 

saatnya para pengemban hukum kita (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan advokat) 

melakukan perubahan yang mendasar atas cara pengapresiasian hak dan 

pengeksploitasiannya melalui rezim hukum kontrak guna menjamin 

keseimbangan yang patut dan keparipurnaan kehidupan kolektif. Dengan 

mengikatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan (elemen konstitutif dari hak-hak 

fundamental) dan kepentingan publik yang tertera dalam UUD 1945 ke dalam 

kontrak-kontrak perdata, pemerintah tidak saja memiliki legitimasi dan 

akseptabilitas yang kuat di masyarakat, tapi juga telah merefleksikan 

kemampuannya mengemban hukum yang valid dan fair.
9
 

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menilik sejarahnya, gerakan CSR berkembang pesat khususnya dalam 

beberapa tahun terakhir ini, yang pada dasarnya mengacu  pada prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ecodevelopment) dan 

prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972, dan kemudian 

dikembangkan ke dalam prinsip-prinsip sustainable development  (pembangunan 

berkelanjutan) yang dikukuhkan pada KTT Bumi de Jeneiro pada tahun 1992 dan 

di Johannesburg, yang dinamakan World Summit on Sustainable Development 

(WSSD) yang telah menghasilkan Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002.
10

 

                                                           
9
Ibid.,  

10
 Djuhaendah Hasan, “Pengkajian Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, 
hlm. 2 
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Pertemuan Johannesburg tahun 2002 memunculkan social responsibility, yang 

mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment 

sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan 

tanggung jawab sosialnya. CSR juga menjadi pembahasan dalam pertemuan 

antara korporat dunia di Trinidad pada ISO/COPOLO (ISO Committee on 

Consumer Policy) workshop 2002 di Port of Spain dalam pokok bahasan 

„Corporate Social Responsibility-Concepts and Solution‟ menegaskan kewajiban 

perusahaan yang tergabung dalam ISO untuk menyejahterakan komunitas di 

sekitar wilayah usaha.
11

  

Dalam perkembangannya CSR menjadi isu dan perhatian bagi negara-

negara berkembang termasuk Indonesia. Muncul persepsi yang berbeda dalam 

menafsirkan CSR, hal ini juga dialami oleh Indonesia yang merupakan satu-

satunya negara di dunia yang menerapkan CSR secara binding atau mandatory. Di 

Indonesia, istilah CSR disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL). Pada awalnya di Indonesia, TJSL bersifat voluntary atau sukarela, namun 

sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, jelas bahwa ada daya atur, daya ikat, serta daya paksa perusahaan untuk 

melakukan TJSL. Dikatakan demikian karena TJSL menjadi objek hukum yang 

dapat diikat dan dipaksakan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan 

sanksi. 

Terdapat permasalahan mengenai pengaturan TJSL yang bersifat wajib, 

dikarenakan pengaturan tersebut tidak selaras dengan peraturan-peraturan lain 

                                                           
11

 Ibid., 
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serta terdapat tumpang tindih dengan pengaturan-pengaturan lain. Secara singkat 

permasalahan pengaturan TJSL di Indonesia yaitu : 

1. Terdapat perbedaan istilah CSR dalam perundang-undangan, 

dimana dalam UU PT disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial 

Lingkungan (TJSL) sedangkan dalam UU PM disebut dengan 

Tanggung Jawab Sosial. 

2. TJSL yang sifatnya sukarela menjadi kewajiban, tidak diatur 

sanksinya dalam UU PM apabila perusahaan tidak 

melaksanakannya. 

3. Dalam pasal 74 UU PT kewajiban TJSL itu lebih dijelaskan dan 

hanya mengatur perusahaan dalam bentuk PT. Dalam hal ini 

terdapat pembatasan dimana perusahaan yang wajib melakukan 

TJSL yaitu hanya perusahaan yang berbentuk PT dan itupun 

dibatasi juga dengan ketentuan hanya bagi perusahaan yang 

mengelola sumber daya alam dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam. 
12

 

4. Terdapat inkonsistensi dalam UU PT antara pasal 1 dengan pasal 

74 serta penjelasan pasal 74 itu sendiri. Dimana dalam pasal 1 

memuat : “... komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan 

serta”, dimana pasal tersebut mengandung makna pelaksanaan 

CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 22 
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perusahaan atau tuntuan masyarakat. Sedangkan pasal 74 ayat 1 

bermakna suatu kewajiban.
13

  

5. Terdapat tumpang tindih peraturan mengenai TJSL di dalam UU 

PT, dimana di dalam UU Lingkungan, UU Pertambangan, UU 

Minyak dan Gas, UU Kehutanan, serta peraturan perundang-

undangan lain yang telah mengatur secara rinci mengenai tanggung 

jawab perusahaan dalam pemulihan lingkungan hidup serta 

pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

2.3.1 Sejarah Pengaturan CSR di Indonesia 

 Berbicara mengenai perkembangan dan sejarah CSR, berarti juga 

berbicara mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai CSR di Indonesia. Apabila kita telusuri, ternyata pengaturan akan 

konsep CSR di Indonesia tidak serta merta tumbuh dalam Undang-undang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-undang Perseroan Terbatas, dan Undang-

undang Pasar Modal saja, namun ternyata kesadaran akan CSR secara eksplisit 

terdapat dalam perundang-undangan lain, seperti berikut ini : 

 Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup : 

- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran 

dan perusakan.  

                                                           
13

 Ibid., hlm. 82 
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- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup.  

- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 

melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.  

- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 

melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.  

 Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : 

- Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung 

jawab perusahaan terhadap konsumennya. Dimana CSR sendiri selain 

concern terhadap eksternal perusahaan juga tetap harus memperhatikan 

kepentingan internal perusahaannya juga. 

- Pasal 3:  

 Perlindungan konsumen bertujuan:  

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha  

- Pasal 7 Mengatur tentang kewajiban pelaku usaha  

-  BAB IV (Pasal 8 - 17) Mengatur tentang Perbuatan yang dilarang bagi 

Pelaku Usaha   

-  BAB V (Pasal 18 )  Mengatur tentang Ketentuan Pencantuman 

Klausula Baku  
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-  BAB VI (Pasal 19 – 28) Mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha 

 Undang-undang no. 13 tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin 

- pasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, 

meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. 

Diperjelas dalam ayat 2  Dana yang disisihkan dari perusahaan 

perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan 

sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. 

-  Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan 

bahwa“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j 

berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat 

sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan 

fakir miskin. 

 Undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

- Pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-

ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan 

jaminan hak-hak masyarakat adat”.   

 Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

- Pasal 4 :  

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 
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c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal  

- Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1 : 

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah 

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.  

- Pasal 15 (b) : 

"Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan.” 

- Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan 

sanksi lainnya, diantaranya:   

(a) Peringatan tertulis;  

(b) pembatasan kegiatan usaha; 

(c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; 

atau 

 (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

- Bab IV – Rencana Kerja,Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba  

- Bagian Kedua – Laporan Tahunan Pasal 66 : 
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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 : laporan pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan 

- Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  

- Pasal 74  : 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran  

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah  

- Penjelasan Pasal 74 : 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN KEMITRAAN SEBAGAI POLA KERJASAMA 
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LYDIA ESTER



38 
 

 
 

(1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan 

Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, 

nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.  

(2) Yang dimaksud dengan „Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang sumber daya alam‟ adalah Perseroan yang 

kegiatan usahanya mengelola dan mengusahakan sumber daya alam. 

Yang dimaksud dengan „Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam‟ adalah 

Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber 

daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi 

kemampuan sumber daya alam. 

 Keputusan Menteri BUMN Per-05 /MBU/ 2007 tentang Program 

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) ; dimana dalam hal ini diatur bahwa 

PKBL terdiri atas dua bagian yaitu program kemitraan dan program bina 

lingkungan, dimana kedua hal tersebut diadakan dari laba BUMN. 

 Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan yang mana merupakan peraturan pelaksana dari 

pasal 74 UU PT. 

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 13 tahun 2012 dimana 

diatur bahwa adanya pengaturan CSR dalam lingkup provinsi, sebagai 

sarana kemitraan antara kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. 

Dari perkembangan peraturan perundang-undangan sangat jelaslah terlihat 

bahwa pengaturan CSR di Indonesia yaitu secara binding atau berupa kewajiban 
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yang juga diikuti oleh sanksi. Hal ini dijawab oleh Putusan MK, Berdasarkan 

Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945, 

dituliskan bahwa yang menjadi dasar pengaturan CSR di Indonesia diatur secara 

binding atau mengikat yaitu : 

 Pengaturan CSR diatur secara mengikat dilandasi dari adanya kondisi sosial 

dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang 

mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian 

bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya;  

 CSR pada mulanya lahir di Inggris dan Eropa yang bersifat voluntary, namun 

setelah di Indonesia, yaitu khususnya UU 40/2007, sifat sukarela dari CSR 

ditingkatkan menjadi bersifat mandatory. Hal tersebut didasarkan juga oleh 

karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk 

mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya 

yang berlaku di negara lain, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk 

menegakkan CSR; 

 Harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana perusahaan 

untuk CSR. Uang pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara 

nasional, sedangkan dana CSR dipergunakan bagi masyarakat sekitar 

perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana perusahaan berada, sehingga 

terhadap kedua hal tersebut tidak dapat disamakan.  

 Bahwa CSR menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 merupakan 

kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
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perseroan “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran”. Dengan demikian tidak memungkinkan terjadinya pungutan 

ganda sebab biaya yang dikeluarkan untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan dan pelaksanaannya didasari oleh kemampuan perusahaan, 

dimana CSR dalam pelaksanaan operasionalnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

 Pengaturan CSR dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih 

mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat 

sukarela (voluntary). Dengan meningkatkan CSR dari voluntary menjadi 

mandatory diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

Oleh sebab itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur , 

mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun 

lingkungan yang baik dan berkelanjutan (sustianable development) yang ditujukan 

kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang tidak boleh di 

abaikan.
14

  

 

 

 

                                                           
14

 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan 
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 
1945. Tanggal 15 April 2009.” Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas 
norma pengujian Pasal 74 UUPT”, hal 90. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN KEMITRAAN SEBAGAI POLA KERJASAMA 
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LYDIA ESTER



41 
 

 
 

2.3.2 Prinsip-prinsip CSR 

 Berbicara mengenai CSR berarti berbicara mengenai prinsip-prinsip yang 

mendasari CSR baik itu dari segi pengaturan serta dari segi implementasinya, 

layaknya prinsip-prinsip Hukum Kontrak yang menjadi acuan  dalam pembuatan 

sebuah kontrak. Prinsip-prinsip CSR menjadi rambu bagi setiap perusahaan dalam 

kegiatan kerjanya, yang intinya agar tidak memperhatikan unsur finansial saja, 

namun juga memperhatikan aspek-aspek sekeliling yang terkena dampak dari 

kegiatan perusahaan tersebut.  

 

 2.3.2.1. Stakeholder 

 Berdasarkan kamus Oxford dictionary, stakeholder yaitu seseorang atau 

organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada bentuk perusahaan atau 

perusahaan. Secara definitif, stakeholder yaitu sebagian anggota komuniti, atau 

kelompok individu, sebagian masyarakat yang berasal dari wilayah korporat 

tersebut berdiri, wilayah negara dan bisa juga negara lain (global) yang 

mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu korporat. 
15

 Lebih spesifik dari itu, 

stakeholder juga memiliki narrow and wide concept.  

 “The narrow concept defines the relevant group that directly influence the 

key economic interests of corporation. It emphasizes the significance of sustaining 

the moral relation between the corporation and the stakeholders and represents 

the core of the normative stakeholders theory. The wide concepts is based on 

                                                           
15

 Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito., Op.cit., hlm. 27 
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empirical reality where corporation actually influence interests of others and are 

dependent on someone.”
16

 

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa narrow concep (makna konsep 

secara sempit) mendefinisikan yang dikatakan stakeholders merupakan komuniti 

atau kelompok relevan yang secara langsung mempengaruhi kepentingan ekonomi 

dari perusahaan. Dalam hal ini ditekankan bahwa pentingnya untuk 

mempertahankan hubungan moral antara perusahaan dan pemangku kepentingan 

yang merupakan inti dari stakeholders teori normatif. Sedangkan dalam wide 

concepts (makna konsep secara luas) didasarkan pada realitas empiris di mana 

perusahaan benar-benar mempengaruhi kepentingan orang lain dan bergantung 

pada seseorang ataupun masyarakat. 

Dari definisi-definisi  tersebut dapat disimpulkan bahwa stakeholders 

adalah pihak-pihak baik itu internal ataupun eksternal perusahaan, yang memiliki 

kepentingan dalam perusahaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Jenis-jenis dari stakeholders dapat dilihat pada tabel di bawah ini
17

 : 

A. Didalam perusahaan terdiri dari : 

 Pemilik saham/ investor 

 Pensiunan Karyawan pemegang 

dana 

 Manager Penyandang dana 

E. Komuniti terdiri dari : 

 Penduduk yang tinggal dekat 

dengan usaha 

 Asosiasi-asosiasi Masyarakat 

 Organisasi amal 

                                                           
16

 Nadica Figar, “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF  
THE STAKEHOLDER THEORY”, http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201101/eao201101-01.pdf, 2011, 
hlm.2, dikunjungi pada tanggal 18 November 2013 

17
 Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito., Op.cit., hlm. 34 
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 Sekolah dan Universitas 

 Kelompok-kelompok kepentingan 

B. Custumer terdiri dari : 

 Individu pembeli 

 Pasar tradisional 

 Lembaga Konsumen 

 Asosiasi konsumen 

F. Lingkungan terdiri dari : 

 Lingkungan alam 

 Spesies bukan manusia 

 Generasi mendatang 

 Ilmuan 

 Kelompok-kelompok lingkungan 

C. Karyawan terdiri dari : 

 Karyawan baru 

 Karyawan lama 

 Karyawan minoritas 

 Pensiunan 

 Karyawan dengan keluarganya 

 Perusahaan 

G. Media Massa terdiri dari : 

 Wartawan 

 Kolumnis 

D. Korporat terdiri dari : 

 Pemasok (supplier) 

 Competitor 

 Asosiasi Korporat 

Asosiasi Keuangan 

H. Pemerintah terdiri dari : 

 Pengambil keputusan (DPRD, 

DPR) 

 Pemerintah daerah 

Tabel 1 Contoh pembagian stakeholders 

 2.3.2.2. Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 

melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth 
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Century Bussiness”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dengan 

istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington 

memberikan pandangan, dimana suatu perusahaan dapat maju, apabila 

memperhatikan unsur 3P, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan dalam 

kegiataannya pasti mengejar keuntungan(profit), namun hal tersebut bukanlah 

yang satu-satunya dan yang utama, namun perusahan juga perlu memperhatikan 

kegiatan usahanya apakah telah memenuhi kesejahteraan masyarakat (people), 

serta apakah perusahaan telah sadar dan memperhatikan pembangunan lingkungan 

sekitar (planet ), yang secara langsung maupun tidak langsung akan terkena 

dampak dari kegiatan usaha perusahaan tersebut. Gunawan Widjaya & Yeremi 

Ardi Prtama (2008) menekankan dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga 

harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Apabila dikaji lebih dalam, 

goal dari triple bottom line melalui CSR adalah sustainable development atau 

pembangunan berkelanjutan. Berikut akan diberikan penjelasan mengenai 3P pada 

Triple Bottom Line : 

1. Profit  

Bagi pelaku usaha, profit merupakan aspek penting demi berjalannya 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, seringkali perusahaan melakukan segala cara demi mencapai 

keuntungan. Hal ini yang ingin ditekankan oleh triple bottom line, bahwa 

dalam mengusahakan keuntungan diharapkan perusahaan tidak memfokuskan 
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perhatian pada finansial semata, namun demi meningkatkan keuntungan dari 

usahanya diharapkan diikuti dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi 

biaya, serta memperhatikan unsur-unsur lainnya (people dan planet), 

sehingga perusahaan pun memiliki nilai keunggulan dibandingkan 

perusahaan lainnya, yang pasti saja memberikan keuntungan kepada 

perusahaan tersebut. 

2. People 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makna dari People dalam prinsip 

Triple Bottom Line erat kaitannya dengan makna stakeholders, dimana 

perusahan perlu memperhatikan para pihak yang memiliki kepentingan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung dengan perusahaan. Apabila 

ditelaah, dengan memperhatikan unsur people, maka secara tidak langsung 

produk atau brand dari perusahaan tersebut semakin dicintai oleh masyarakat. 

Dimana perusahaan tersebut ternyata tidak hanya melakukan kegiatan 

usahanya demi mencari keuntungan semata, namun tetap perduli pada 

masyarakat sekitarnya. 

3. Planet 

Makna Planet dalam hal ini mempunyai makna yang luas, yaitu berupa 

tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang terkena dampak 

eksplorasinya secara langsung ataupun tidak langsung, serta keperdulian 

perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan pada hari depan. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikatakan bahwa CSR wajib 

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya berkaitan 
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dengan alam, namun pada dasarnya hal tersebut apabila diartikan secara 

eksplisit, berlaku bagi seluruh perusahaan. Dimana pada dasarnya seluruh 

perusahaan pasti berdampak pada lingkungan, misalnya perusahaan 

minuman. Bahan dasar dari pembuatan minuman adalah air, yang mana 

berasal dari alam. Pabrik pembuatan kemasannya pun, jelas menggunakan 

alat-alat yang mengasilkan asap ataupun limbah, yang tentu dapat merusak 

alam. Selanjutnya plastik kemasan dari minuman pun, akan merusak alam, 

dikarenakan tidak dapatnya diolah selain dibakar, sedangkan dengan dibakar 

tentu saja dapat merusak lingkungan.  

2.3.2.2. Good Corporate Governance (GCG) 

 Hari-hari ini Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu istilah 

yang tidak lagi baru, mengingat digunakannya GCG  sebagai acuan bagi berbagai 

kebijakan pada insitusi global seperti IMF, World Bank, APEC, OECD, dan 

sebagainya. Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat tajam sejak negara-

negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan 

perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka dunia, termasuk Enron Corporation 

dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell 

Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an.
18

 GCG 

sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

                                                           
18

 Siswanto Sutojo & E. John Alridge, Good Corporate Governance Tata Kelola 
Perusahaan yang Sehat, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 1. 
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dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
19

 Dalam 

tataran praktis, di Indonesia telah memiliki pedoman GCG yang disusun Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance.
20

 Terdapat lima prinsip yang terdapat 

dalam GCG yaitu : 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan 

prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat 

dan tepat waktu kepada stakeholders-nya. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

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) 

Merupakan bentuk pertanggungjawaban 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 

                                                           
19

 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam 
Konteks Indonesia, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 8.  

20
 Yusuf Wibisono., Op.cit., hlm. 10 
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menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasioanalnya, 

perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada 

shareholder juga kepada stakeholders-nya. 

4. Independency (Kemandirian) 

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran )  

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak 

stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Disamping itu diharapkan juga fairness  dapat menjadi faktor pendorong 

yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di 

antara beragam kepentingan dalam perusahaan. 

 Mencermati prinsip GCG di atas, yang menjadi benang merah yang 

menghubungkan GCG dengan CSR adalah prinsip responsibility, dimana 

terdapat penekanan yang signifikan dalam pertanggungjawaban terhadap 

stakeholders. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR 

merupakan salah satu bentuk implementasi GCG, dimana perusahaan juga 

perlu bertindak sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good 

business ethics.
21
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2.3.2.3. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

Pembangunan berkelanjutan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang 

tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
22

 Dikemukakan lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan adalah 

suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah investasi 

orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan, semuanya dalam 

keadaan selaras, serta meningkatnya potensi masa kini dan masa depan untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dalam pengertian yang paling luas, 

strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan 

antar umat manusia serta antara manusia dengan alam.
23

 Pembangunan 

berkelanjutan merupakan suatu paradigma dimana perusahaan diwajibkan untuk 

melakukan aktivitas yang tidak hanya memikirkan keberadaan komunitas 

sekitarnya tidak hanya pada masa sekarang, akan tetapi mengutamakan nilai etika 

bisnis dimana perusahaan merupakan satuan komuniti yang menjadi dasar dalam 

pemahaman semua aktivitas. Perusahaan dalam aktivitasnya di dalam dunia 

bisnis, diharapkan lebih mengutamakan komuniti lokal sebagi stakeholder, karena 

dari lingkungan dekatnya dimana perusahan tersebut terletak dasar atau pondasi 

aktivitas perusahaan dibentuk. Izin lokal (local license) dari komuniti lokal 

menjadi bahan bakar bagi kegiatan korporat selanjutnya. Keberhasilan dalam 

mebina hubungan dan partisipasi dengan komuniti lokal menjadi kekuatan dalam 

                                                           
22

 Yusuf Wibisono, Op. Cit., hlm. 13  
23
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melakukan aktivitasnya terhadap lingkungan yang lebih luas dengan berhubungan 

dengan stakeholder nasional dan internasional.
24

 

2.4 Kontrak CSR sebagai Kerangka dalam mewujudkan Fundamental 

Right 

 Dalam implementasinya, CSR seringkali disalahgunakaan oleh 

perusahaan, dimana CSR dipandang hanya sebagai amal (charity) atau 

philanthropy semata. Yang dimaksud dengan philanthrophy adalah : 

 “The act of donating money, goods, time, or effort to support a charitable 

cause usually over an extended period of time or in regard to a defined 

objective”
25

 

 Dari definisi tersebut dapat kita lihat tujuan dari philanthropy adalah 

sebagai amal (charity). Tampaknya terdapat kesalahan mengenai pemahaman dari 

CSR oleh perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu 

prinsip dari CSR adalah Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan). 

Apabila CSR dilakukan dengan bentuk philanthropy seperti itu, maka tentu saja 

hal tersebut tidak dapat dikatan telah memenuhi aspek pembangunan 

berkelanjutan, namun kegiatan philanthropy tersebut akan berakhir bersamaan 

dengan kegiatan amal yang dilakukan oleh perusahaan. Kembali pada konsep 

awal dari CSR yang merupakan suatu komitmen dari seluruh stakeholders 

perusahaan, maka sudah semestinya CSR dilakukan dengan adanya keterlibatan 
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 Ibid., hlm 43  
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 Yusuf Wibisono., Op.cit., hlm. 27 
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langsung dari perusahan kepada masyarakat dan lingkungan secara langsung dan 

berkelanjutan.  

 Dalam pengaturan CSR pada sebuah perusahaan, pada dasarnya akan lebih 

efisien apabila diatur secara khusus dalam peraturan internal perusahaan, atau 

lazim dinamakan Code of Conduct (CoC). Dalam CoC akan diatur mengenai 

kebijakan –kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam cakupan CSR, baik itu 

mengenai bidang-bidang yang akan dilakukan, target, tujuan, serta hal-hal lain 

yang terkait.  

  Dalam implementasi CSR, seringkala harus berhadapan dengan kontrak-

kontrak. Baik itu dalam penyusunan CoC, perjanjian pemberian bantuan dana, 

perjanjian kemitraan, perjanjian pemberian dana, dan sebagainya. Dalam 

penyusunan kontrak tersebut tentu saja harus memperhatikan hal-hal dalam 

hukum kontrak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai fundamental 

right, dalam suatu kontrak tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, 

namun menjunjung tinggi kepentingan para pihak di dalamnya. Sebagai contoh,  

dalam perjanjian kemitraan yang merupakan salah satu bentuk dari CSR, dalam 

kontraknya harus berpedoman pada fundamental right, dimana perjanjian tersebut 

tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan saja, khususnya dalam 

hal percitraan, namun perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan kedua belah 

pihak, dan memberikan suatu transfer knowledge pada komunitas masyarakat 

yang membutuhkan. Fundamental Right dalam hal ini tidak hanya mencakup 

dalam isi kontrak saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Apakah kontrak tersebut 

hanya berjalan pada isi kontrak semata, namun isinya tidak berjalan sebagaimana 
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yang telah diperjanjikan, atau misalnya kontrak tersebut berjalan tidak sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati juga merupakan kajian dari fundamental 

right, mengingat kepentingan hak-hak fundamental dari para pihak adalah kunci 

keberhasilan fundamental right pada CSR.  

 Penegakan fundamental right serta pada CSR ditekankan lebih dalam 

dikarenakan pada prakteknya sedang marak perusahaan yang melakukan CSR-

washing atau greenwashing. Dalam sebuah artikel yang berjudul CSR atau CSR-

washing, dijelaskan bahwa hari-hari ini industri rokok meningkatkan pamornya 

dengan branding image bahwa mereka perduli terhadap CSR, melalui 

penyelenggaraan kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan. Perusahaan-

perusahaan tersebut pun mendirikan yayasan, yang berupa yayasan privat. Namun 

yang penting diwaspadai adalah
26

: 

1. Bahwa secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas yayasan yang 

tetap menggunakan nama yang terasosiasi dengan perusahaan, akan 

mendatangkan keuntungan reputasional buat perusahaan tersebut, dan 

karenanya  

2. Yayasan privat, apabila tetap menggunakan nama yang terasosiasi dengan 

perusahaan, lalu mengumpulkan sumberdaya dari perusahaan lain, maka 

perusahaan-perusahaan penyumbang itu minimal secara tidak langsung 

akan menguntungkan reputasi perusahaan rokok, apalagi  

3. Yayasan tetap dipandang eligible untuk berbicara di hadapan 

pertemuan‐pertemuan CSR. Problema terkait yayasan perusahaan dan 
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 Jalal, “CSR atau CSR-washing? Memahami Kegiatan Sosial Industri Rokok di 

Indonesia”, Lingkar Studi CSR, hlm. 2 
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yayasan privat yang terkait dengan industri rokok ini tampaknya belumlah 

secara tegas diselesaikan di antara para pakar CSR. 

Konsekuensi dari pendirian internalisasi atau manajemen eksternalitas 

adalah apabila perusahaan hendak dianggap berkinerja sosial yang tinggi, ia 

berturtu-turut harus memastikan tiga hal, yaitu : dampak negatifnya telah ditekan 

seminimal mungkin, dampak residual (dampak negatif yang tersisa setelah 

ditekan) telah dikompensasi dengan  proporsional, dan dampak positifnya telah 

dikelola semaksimal mungkin.
27

 

 Dari contoh kasus tersebut, diharapkan dengan penerapan fundamental 

right dalam konsep CSR, maka komitmen CSR diselaraskan dengan penegakan 

hak-hak fundamental masyarakat, dengan dipenuhinya CSR oleh perusahaan demi 

pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. 
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 Ibid., hlm. 4 
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