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ABSTRAKSI 
 

HERYDA SETIA MARK WEMBO, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, November 2008, Penerapan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan 
Sebagai Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Mengenai Penerapan 
Corporate Social Responsibility Di PT.Central ProteinaPrima Tbk Surabaya), Imam 
Ismanu, S.H., M.H.;  Siti Hamidah, S.H.,M.M. 
 

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas Penerapan Corporate Social 
Responsibility Di Perusahaan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance 
di PT. Central ProteinaPrima, Tbk Surabaya. Hal ini dilatar belakangi oleh Undang-
Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  yang awalnya CSR bersifat 
sukarela menjadi sebuah tanggung-jawab yang diwajibkan, walaupun dalam pasal 74 UU 
RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak semua perusahaan dikenakan 
kewajiban untuk melaksanakan CSR dan salah satunya adalah PT. Central ProteinaPrima, 
Tbk. Tetapi aktivitas yang dilakukan oleh PT. Central ProteinaPrima, Tbk (PT. CP Prima) 
menerapkan CSR sebagai upaya perusahaan untuk mewujudkan GCG. Dengan adanya 
regulasi tersebut di harapkan para pelaku usaha memperhatikan lingkungan sekitar dan 
kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar aktivitas perusahaan, maka diperlukan 
CSR sebagai langkah strategis mewujudkan GCG. 

Rumusan masalah yang pertama Mengapa PT. CP Prima melaksanakan program 
Corporate Social Responsibility dalam menunjang terwujudnya Good Corporate 
Governance. Kedua, Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PT. CP Prima terhadap 
penerapan Corporate Social Responsibility  baik dari aspek yuridis maupun non yuridis 
dan seperti apa solusi kongkret untuk mengatasinya. 

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penelitian yang 
didasarkan pada data primer dan data sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada di 
analisa menggunakan metode Diskriptif Kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada, bahwa PT. CP Prima melaksanakan program CSR dalam menunjang 
terwujudnya GCG, hal tersebut dikarenakan selain menciptakan hubungan yang 
transparan dan wajar dengan seluruh stakeholder, PT.CP Prima juga bergantung pada 
program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menciptakan manfaat serta 
menunjukkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas PT.CP Prima kepada stakeholder 
guna mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan secara jangka panjang. 
Kendala yang dihadapi oleh PT.CP Prima terhadap penerapan CSR dari aspek yuridis, 
yaitu: Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan 
perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan 
(annual report). Tetapi hingga kini belum ada kesepakatan standar pelaporan CSR yang 
dapat dijadikan acuan bagi PT.CP Prima dalam menyiapkan laporan CSR. Sedangkan 
kendala non yuridis yang dihadapi oleh PT.CP Prima, yaitu: pada besarnya pengeluaran 
PT.CP Prima untuk pembayaran pajak. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala 
yang dihadapi oleh PT.CP Prima yaitu meningkatkan tingkat dan kualitas pelaporan CSR, 
sehingga tercapai akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan terhadap stakeholders.  

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka disarankan agar Pemerintah segera 
menyiapkan aturan lanjutan yang secara eksplisit menjelaskan sektor perusahaan dengan 
kriteria yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,. Serta PT.CP 
membuat jadwal dan rencana CSR yang akan dilaksanakan tiap tahunnya secara otentik 
dalam laporan kegiatan CSR oleh PT.CP Prima, membuat laporan tahunan yang lebih 
terperinci tentang pelaksanaan progam CSR yang dilakukan oleh PT.CP Prima guna 
mewujudkan GCG PT.CP Prima dan mempublikasikannya untuk umum melalui webside 
ataupun berita acara tertulis yang dapat dinilai oleh pemerintah, para pemegang saham 
(shareholders), dan masyarakat (stakeholders). 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dalam istilah teknis disebut 

Corporate Social Responsibility (CSR) di kalangan pelaku usaha sekarang ini 

telah menyita perhatian. Dengan adanya Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas  yang awalnya CSR bersifat sukarela menjadi sebuah 

tanggung-jawab yang diwajibkan.  

Konsep CSR sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia 

perbisnisan internasional. Kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari gelombang 

besar gerakan lingkungan hidup yang mulai terjadi pada dekade 1960-an, terutama 

konsep pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Komisi Dunia untuk 

Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Penerapan konsep pembangunan 

berkelanjutan inilah yang mempengaruhi tata kerja bisnis yang ada, termasuk 

dengan lahirnya global compact dan CSR. 

Menurut Elkington prinsip CSR ini pada dasarnya menghubungkan 3 P 

yang dulunya dalam strategi bisnis dianggap tidak relevan dalam mendapatkan 

profit dan benefit. 3 P itu adalah People (masyarakat atau sosial), Planet (Bumi 

atau lingkungan hidup) dan Profit (keuntungan atau perusahaan)1.  

Singkatnya, bahwa pembangunan sosial dan lingkungan hidup mempunyai 

korelasi positif dalam strategi bisnis demi mendapatkan keuntungan. Di banyak 

negara maju, penerapan CSR pada korporasi bersifat sukarela, karena ditunjang 

                                                 
1  Elkington dalam buku karangan Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep & Aplikasi 
Corporate Social Responsibility (CSR), Fascho Publihsing: Surabaya halaman 32-33  



oleh kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha serta pengaturan dari aspek sosial 

dan lingkungan hidup dari aktivitas bisnis sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi 

Indonesia mengambil jalan lain dengan mewajibkan CSR ini, dengan 

pertimbangan masih buruknya kesadaran pelaku usaha dalam bidang dan atau 

terkait sumber daya alam dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). 

Dalam pasal 74 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

tidak semua perusahaan dikenakan kewajiban untuk melaksanakan CSR. Yang 

mana dalam UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut sebagai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga dalam konteks ini hanya 

perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam saja 

yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan CSR. Selengkapnya, isi aturan 

UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 

berbunyi,”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan.”2 

Ketentuan UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 

ayat 2 berbunyi, ”Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.”3  

Ketentuan UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 

ayat 3 berbunyi, “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

                                                 
2 Pasal 74 ayat 1 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
3 Pasal 74 ayat 2 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 



perundang-undangan”.4 Ketentuan UU RI No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 4 

berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 5 

Dengan adanya regulasi tersebut di harapkan para pelaku usaha 

memperhatikan lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal 

disekitar aktivitas perusahaan khususnya pada sisa pembuangan hasil produksi 

perusahaan, maka diperlukan CSR sebagai langkah strategis mewujudkan tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Indonesia. 

Sehingga dari perspektif  hukum prinsip CSR tidak hanya merupakan suatu 

langkah untuk meminimalisir dampak suatu industri terhadap masyarakat  

sekitar maupun lingkungan akan tetapi merupakan suatu bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap seluruh pemegang kepentingan (stakeholders). Konsep 

CSR sendiri adalah berakar dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance), dimana hal ini dimulai dari penerapan aspek 

kepatuhan atas norma-norma hukum (norm), kemudian meningkat menjadi 

aturan pelaksanaan (code of conduct) yang lebih menekankan etika maupun 

perilaku dalam kegiatan usaha dan berkembang menjadi suatu bentuk 

kepedulian dari pelaku usaha dalam rangka membina hubungan yang baik 

dengan para pemegang kepentingan. 

 Corporate Social Responsibility merupakan basis teori tentang perlunya 

sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Secara 

teoritik, CSR dapat  didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan 

terhadap para stakeholder, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah 

                                                 
4 Pasal 74 ayat 3 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
5 Pasal 74 ayat 4 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 



kerja dan operasional perusahaan. CSR memandang perusahaan sebagai agen 

moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung 

tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang 

CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil 

terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip 

moral yang sering digunakan adalah golden rules, yang mengajarkan agar 

seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang 

mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan 

mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar 

bagi masyarakat.6 

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan 

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 

berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari 

masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap 

kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). 7  Dengan 

demikikan CSR dapat dianggap sebagai sebuah investasi masa depan bagi 

perusahaan. Sehingga, minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di 

perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang 

tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang 

                                                 
 6  Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold 
Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus 2006, diakses dari www.menlh.go.id, diakses 
pada tanggal 1 November 2008. 
7  Arief, Efendi, 2007, Implementasi Good Corporate Governance Melalui Corporate Social 
Responsibility, diakses dari http://www.kemitraan.or.id diakses pada tanggal 4 November 2008. 



efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. 

Terciptanya sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang holistik dan 

komprehensif merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola 

perusahaan yang baik dan sehat (Good Corporate Governance). Yang mana 

secara teoritik terciptanya sebuah tata kelola perusahaan yang baik harus 

memperhatikan beberapa prinsip. Adapun prinsip Good Corporate Governance  

menurut Emil Salim 8  adalah sebagai berikut: Pertama Transparancy yaitu 

menjaga kepercayaan share dan stakeholders serta masyarakat luas terhadap 

perusahaan. Hal ini sangat relevan untuk perusahaan menyangkut pelayanan pulik 

seperti perbankan dan perusahaan publik (listed companies). informasi terbuka 

untuk publik secara kredibel, benar, akurat dan tepat waktu mengenai kenerja 

perusahaan termasuk kinerja finansial,sangat penting untuk memahami risiko dan 

masalah yang dihadapi perusahaan. Kedua Akuntabilitas (Accountability) masing-

masing komponen perusahaan, seperti komisaris direksi, internal auditor 

menyadari hak, kewajiban, wewenang dan tanggung-jawab masing-masing 

sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan independent 

judgement serta professional integrity yang ditopang sistem check and balances, 

termasuk melaksanakan best practices serperti menggunakan external auditor 

untuk memverifikasi kebenaran informasi yang akan diberikan kepada 

stakeholdersnya. Ketiga, Fairness, menghendaki agar semua kepentingan 

stakeholders terjaga dengan baik sehingga mereka terlindungi dari praktek-

praktek seperti power abuse, benturan kepentingan, insider trading, dan 

sebagainya. Keempat,  Responsibility, memuat tanggung jawab perusahaan untuk 

                                                 
8 Emil, Salim, 2007, Membangun Good Corporate Governance, diakses dari http://www.mti.or.id, 
diakses pada tanggal 4 November 2008. 



mematuhi peraturan perundang-undangan terutama untuk bidang-bidang yang 

tidak ditampung secara baik oleh mekanisme pasar, seperti perlakuan atas 

perbedaan gender, perlindungan lingkungan hidup. Dengan menerapkan prinsip 

ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan 

operasionalnya perusahan juga mempunyai peran untuk bertangung jawab selain 

kepada shareholder juga kepada stakeholdernya.  

Sedangkan Yusuf Wibisono menambahkan prinsip Indepandency 

(kemandirian) sebagai pilar Good Corporate Governance yang pada intinya 

prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara professional tanpa 

adanaya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.9  

Dengan demikian terdapat sebuah korelasi positif antara penerapan Corporate 

Social Responsibility sebagai upaya strategis untuk mewujudkan Good Corporate 

Governance karena secara prinsip sama-sama menekankan pada aspek 

Responsibilty sebuah perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan 

adanya sinergitas diantara dua prinsip tersebut secara otomatis akan mampu 

mewujudkan kapabilitas dan kredibilitas bagi perusahaan di masa yang akan 

datang. 

PT. Central ProteinaPrima,Tbk (PT.CP Prima) yang terletak di Surabaya 

dan tambak yang berada di Lampung merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha pakan ternak ini tidak termasuk pada CSR yang diwajibkan seperti 

kriteria yang tertuang di dalam pasal 74 UU RI No 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Karena perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas ini 

                                                 
9 Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR), 
Fascho Publihsing: Surabaya halaman 13 



tidak bergerak dibidang usaha sumber daya alam, Akan tetapi upaya PT.CP Prima  

ini dalam hal penerapan Corporate Social Responsibility dapat dipertanggung 

jawabkan misalnya hasil pembuangan produksinya yang ramah lingkungan dan 

tidak merugikan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga PT.CP Prima dapat 

dinilai telah menerapkan Corporate Social Responsibility sebagai upaya 

mewujudkan Good Corporate Governance.10  

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial 

menjadi sebuah fenomena dikalangan pelaku usaha yang notabenya kegiatan 

Corporate Social Responsibility tidak diwajibkan oleh setiap pelaku usaha akan 

tetapi  PT.CP Prima melaksanakan prinsip tersebut sebagai bentuk konsekuensi 

moral dan etis dari perusahaan untuk membangun sebuah tata kelola perusahaan 

yang sehat dan baik walaupun belum adanya peraturan kebijakan yang tertuang 

secara tegas. Berawal dari paradigma tersebut sangat menarik untuk dikaji 

bersama dan dianalisis sebuah model kepedulian atau kebijakan perusahaan 

terhadap lingkungan dan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT.CP Prima 

sehingga mampu untuk menawarkan sebuah solusi kongkrit bagi pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility sebagai upaya untuk mewujudkan Good 

Corporate Governance bagi perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Indonesia.  

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, 

maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang mengambil judul, 

“PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN 

SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE” 

                                                 
10  Menurut Nurwasis selaku maintenance manager  PT. Central ProteinaPrima Tbk Surabaya 
(interview pra survey pada tanggal 9 September 2008). 



(Studi Mengenai Penerapan Corporate Social Responsibility di PT.Central 

ProteinaPrima. Tbk Surabaya). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan antara lain: 

1. Mengapa PT. Central ProteinaPrima,Tbk Surabaya melaksanakan program 

Corporate Social Responsibility dalam menunjang terwujudnya Good 

Corporate Governance? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PT. Central ProteinaPrima,Tbk 

Surabaya terhadap penerapan Corporate Social Responsibility  baik dari aspek 

yuridis maupun non yuridis dan seperti apa solusi kongkret untuk 

mengatasinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perusahaan dalam 

menerapkan Corporate Social Responsibility di PT.Central ProteinaPrima,Tbk 

Surabaya sebagai upaya menunjang terwujudnya Good Corporate Governance. 

2.  Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh PT. Central ProteinaPrima, 

Tbk Surabaya terhadap penerapan Corporate Social Responsibility baik dari 

aspek yuridis maupun non yuridis serta menawarkan solusi konkret dalam 



mengatasi kendalanya dalam menerapkan Corporate Social Responsibility 

sebagai upaya menunjang terwujudnya Good Corporate Governance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bersifat aplikatif, dimana manfaat atau nilai 

guna hasil penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung 

dengan hasil penelitian, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat Menganalisis kebijakan penerapan Good Corporate Governance PT. 

Central ProteinaPrima,Tbk melalui Corporate Social Responsibility sesuai 

dengan Pasal 74 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.  

b. Sebagai tambahan wacana tentang teori-teori di bidang ilmu hukum perdata 

bisnis khususnya menyangkut tentang perusahaan dan lingkungan hidup. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan PT. Central ProteinaPrima,Tbk 

1) Dapat memberikan masukan atau input perusahaan untuk memperbaiki 

manajemen pengelolaan perusahaan sehingga sesuai dengan prinsip Good 

Corporate Governance khususnya pada penerapan Corporate Social 

Responsibility dengan begitu perusahaan akan mendapatkan sumber penyebab 

badsector dalam kebijakan-kebijakan perusahaan. 

2) Dapat memberikan masukan kepada perusahaan bahwa penerapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada perusahaan merupakan investasi yang bagus 



untuk perusahaan sebab dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang 

menjalankannya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

b. Bagi Mahasiswa Hukum 

1).Dapat memberikan suatu wacana atau pembelajaran mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan Ilmu Hukum Perdata Bisnis khususnya tentang Perusahaan yang 

menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). 

c. Bagi Masyarakat (ataupun Pihak-Pihak yang terkait dengan Perusahaan 

yang menerapkan Good Corporate Governance melalui Corporate Social 

Responsibility) 

1. Dapat memberikan manfaat dan wacana pentingnya penerapan Good 

Corporate Governance PT. Central ProteinaPrima,Tbk melalui Corporate 

Social Responsibility untuk masyarakat dan lingkungan sekitar dijalankannya 

aktivitas perusahaan . 

2. Dapat menambah pengetahuan serta  pembelajaran terkait dengan penerapan 

Good Corporate Governance melalui Corporate Social Responsibility pada 

suatu perusahaan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah 

mengenai penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur 

pembahasan yang terbagi dalam : 

BAB  I  :PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 



BAB  II :TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan 

pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi 

kepustakaan pada beberapa literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan 

ahli berkaitan dengan Penerapan Good Corporate Governance PT. Central 

ProteinaPrima,Tbk melalui Corporate Social Responsibility. 

BAB  III:METODE PENELITIAN  

  Dalam  bab ini akan diuraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai 

dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana 

menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan bergantung pada 

jenis penelitian yang dilakukan. Dan pada penulisan skripsi ini menggunakan 

metode penelitian empiris. 

 

BAB  IV:PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam 

mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. Data yang diperoleh diolah oleh 

penulis dan dianalisis berkaitan dengan kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik 

dalam upaya pengambilan kesimpulan. 

 

BAB V:PENUTUP  

 Dalam bab ini akan  berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan berisi saran yang diharapkan akan dapat  menjadi masukan yang 

berguna dan bermanfaat  bagi semua pihak. 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Tentang Corporate Social Responsibility(CSR) 

1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Corporate Social Responsibility (CSR) mengandung arti sesuai dengan 

kata-kata yang  terkandung di dalamnya, yaitu “corporate” (korporasi), “social” 

(kemasyarakatan), dan “responsibility” (tanggungjawab). Dalam arti lebih lugas, 

CSR mencakup tanggungjawab perusahaan sebagai lembaga profit terhadap 

masyarakat di sekitar wilayah operasi kegiatannya. Berdasarkan pengertian 

tersebut, tingkat tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

sebetulnya tergantung pada skala dan perspektif perusahaan yang bersangkutan. 

Bila dilihat dari perspektif sejarah, perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan 

menerut periodisasi sebagai berikut:11 

a. Periode 1920-1950 

Tahun 1920-an merupakan awal dari kenalnya konsep “responsibility and 

responsiveness” dalam praktek dunia usaha. 12  Sedangkan para ahli yang lain 

berargumentasi bahwa asal usul CSR adalah pada tahun 1930-an sebagaimana 

perdebatan antara AA Berle dan E Merrick Dodd. Kemudian Tahun 1953, Bowen 

merumuskan konsep CSR yang pada prinsipnya sebagai suatu kewajiban sosial 

yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana 

                                                 
11 Lihat, Thomas, Gail & Nowak, Margaret. 2006. Corporate Social Responsibility : A Definition. 
hlm 2-9. 
12 Cermati, Windsor, D.2001. The Future of Corporate Responsibility. International Journal of 
Organizational Analysis. Vol. 9. Nomor 3. hlm 229. 



harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu 

sendiri. Jadi sifat dari CSR itu tidak bisa bersifat top down tetapi harus buttom up. 

b. Periode 1960  

Di tahun 1960-an ini hanya ditandai dengan diskusi atau ceramah tentang 

CSR. Menurut Carroll justru dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang 

signifikan di dalam usaha menyusun dengan teliti dan menguraikan apa yang 

dimaksud dengan CSR itu sendiri.13  Pada sisi lain, Davis menyatakan bahwa 

“.....some socially responsible business decisions can be justified by....having a 

good change of bring-ing long-run economic gain to the firm, thus paying it back 

for its socially responsible outlook”.14 Dari pernyataan Davis ini jelaslah bahwa 

CSR secara bisnis dapat dibenarkan, karena akan membawa keuntungan ekonomi 

jangka panjang untuk perusahaan.  

Kemudian Frederick menegaskan pula tentang CSR dalam analisa akhir 

menyiratkan sebagai perawakan publik ke arah ekonomi masyarakat dan sumber 

daya manusia yang mana sumber daya itu digunakan untuk tujuan sosial dalam 

arti yang luas dan tidak hanya untuk perorangan atau perusahaan. Namun 

demikian Clarence C. Walton menekankan bahwa esensi dari CSR adalah bersifat 

voluntarism, sehingga makna kewajiban sosial itu lebih bersifat nisbi, karena 

penerapannya amat tergantung bagaimana perusahaan memaknai CSR itu sendiri. 

c. Periode 1970 

Yang menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan berkaitan dengan 

CSR pada dekade 1970 ini adalah berkaitan dengan pernyataan Milton Friedman’s 

                                                 
13  Carroll, AB. 1999. Corporate Social Responsibility : Evolution of a definition construct. 
Business and Society. Vol.38. Nomor 3. hlm 270. 
14  Carroll, AB. 1999. Corporate Social Responsibility : Evolution of a definition construct. 
Business and Society. Vol.38. Nomor 3. hlm 271. 



tentang tanggung jawab “minimalis” dari suatu perusahaan yang masih 

diperdebatkan sampai saat ini. Jadi ia masih menekankan bahwa apakah setiap 

usaha punya tanggung jawab. Hanya manusia yang dapat mempunyai tanggung 

jawab. Perusahaan sendiri adalah bentuk artifisial dari manusia sehingga 

perusahaan pun mempunyai tanggung jawab.15 

Asumsi Milton Friedman’s menyatakan bahwa tanggung jawab dunia 

usaha sudah diwakilkan negara melalui pajak-pajak yang dipungut dari mereka. 

Bagi penganut paham ini menjelaskan bahwa dasar dari penerapan tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah terjadinya pergeseran kepemilikan perusahaan 

yang bergeser dari milik pribadi menjadi milik publik. Upaya perusahaan meraih 

keuntungan sebesar-besarnya merupakan bentuk aktualisasi dari kewajiban 

perusahaan memenuhi tanggung jawab kepada publik pemiliknya (shareholders) 

dan secara tidak langsung kepada para pekerjanya. Sehingga secara tidak langsung 

perusahaan justru telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Sampai sekarang 

pernyataan Milton ini masih menjadi perdebatan, meskipun dalam kenyataannya 

perusahaan-perusahaan telah menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya. 

Kemudian pada tahun 1971, The US Committee for Economic 

Development (CED) memandang CSR dari perspektif peran dari dunia usaha di 

dalam konteks CSR. CED menjelaskan bahwa CSR merupakan wujud tanggung 

jawab dalam arti yang luas meliputi produk-produk, pertumbuhan ekonomi dan 

                                                 
15 Milton Friedmen’s adalah seorang ekonom yang fenomenal dan juga peraih Nobel di bidang 
ekonomi. lebih lanjut bisa dibaca pada Turner, RJ. 2006. Corporate Social Responsibility: Should 
disclousure of social considerations be mandatory? Dalam 
http://www.aph.gov.au/senate/committee/corporations_ctte/corporate_responsibility/submissions/s
ub05.pdf, diakses Maret, 17, 2007. dapat juga dibaca dalam Thomas, Gail & Nowak, Margaret. 
2006. Hlmn.3. 



pekerjaan tidak tetap, harapan-harapan masyarakat, dan aktivitas yang berkaitan 

dengan peningkatan lingkungan sosial.16  

d. Periode 1990 

Pada periode ini tidak banyak penulis yang membicarakan pengertian CSR, 

tetapi mereka menggunakan konsep CSR sebagai “point-of-departure” untuk 

tema dan konsep yang terkait dengan CSR. Selain itu pada dekade ini banyak 

yang memeluk “CSR-thinking” serta tema-tema yang kompatibel dengan CSR, 

seperti stakeholder-theory, teori etika bisnis dan corporate citizenship.17 

Mengingat semakin pentingnya CSR dalam memasuki abad milenium, 

maka Carroll pada tahun 1999 mengusulkan agar konsep CSR sebagai suatu 

bagian penting dalam praktek dan bahasa bisnis, sebab CSR merupakan suatu 

tiang penyokong yang penting dari sekian bayak teori-teori yang berkaitan dengan 

harapan publik atas masyarakat bisnis hari ini. 

e. Periode abad 21 

Sebenarnya periodisasi perkembangan terhadap pengertian dan konsep 

CSR sebagaimana dideskripsikan di atas, lebih menunjukkan pada evolusi yang 

didasarkan pada dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Mulai pada saat 

terminologi responsibility dikenalkan tahun 1920 sampai pada abad ke 21 ini, 

ternyata belum ada satu kesatuan bahasa dalam memaknai dan menerapkan CSR 

dalam aktivitas dunia usaha. Sampai saat sekarang belum ada kesamaan bahasa 

dalam memaknai dan menerapkan CSR, meskipun kalangan akademisi, dunia 

usaha, dan birokrasi menyadari bahwa CSR ini amat penting bagi keberlanjutan 

                                                 
16  Carroll, AB. 1999. Corporate Social Responsibility : Evolution of a definition construct. 
Business and Society. Vol.38. Nomor 3. hlm 274. 
17  Carroll, AB. 1999. Corporate Social Responsibility : Evolution of a definition construct. 
Business and Society. Vol.38. Nomor 3. hlm 288. 



(sustainability) usaha suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat mulai rumusan CSR 

baik oleh para ahli maupun lembaga-lembaga tetap terjadi perbedaan karena 

mereka melihat dari perspektif subyektifitas masing-masing. 

Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan 

belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR yaitu meskipun belum ada satu 

kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diterapkan oleh 

perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. 

Dan semua itu dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada cara 

melihat dan memaknai CSR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian 

tentang CSR dapat dilihat  beberapa rumusan tentang sebagai berikut:18 

a. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

Lembaga internasional ini merupakan asosiasi perusahaan yang 

beranggotakan lebih dari 180 perusahaan transnasional yang berasal lebih dari 35 

negara dalam publikasinya menyatakan komitmen “Making Good Business Sense”, 

sebagai “The 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 bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia 

usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas 

komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. 

 

                                                 
18 Wahyudi, Isa. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. 
Hlmn.29. 



b. Definisi  Corporate Social Responsibility (CSR) menurut World Bank adalah: 

 “Corporate Social Responsibility (CSR) is the commitment of business to 
contribute to sustainable economic development working with employees 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”. (CSR 
adalah komitmen bisnis untuk kontribusi pengembangan ekonomi bekerja dengan 
karyawan dan representatif mereka, komunitas lokal dan masyarakat secara luas 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dimana keduanya baik untuk bisnis dan 
pengembangan)” 
 
 Menurut World Council for Sustainable Development,  

 “Corporate Social Responsibility (CSR) is 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”.( Corporate Social Responsibility (CSR) 
adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk mem-bangun dan 
pengembangan kontribusi ekonomi disamping meningkatkan kualitas kehidupan 
dalam dunia kerja dan keluarga mereka sebagai komunitas lokal dan masyarakat 
secara luas” 
 
c. Menurut Suhandari M. Putri Corporate Social Responsibility (CSR) adalah:19 
 
 “Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 
jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan  pada keseimbangan antara 
perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan” 
 
d. ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility juga memberikan 

definisi Corporate Social Responsibility. Menurut ISO 26000, Corporate 

Social Responsibility  adalah:20 

 “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.” 

 

                                                 
19 Suhandari M. Putri dikutip dalam buku karangan Hendrik Budi Untung, 2008. Corporate Social 
Responsibility. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 1. 
20 Berdasarkan Pedoman ISO 26000 



  Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana 

dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan Corporate Social 

Responsibility  mencakup tujuh komponen utama, yaitu:  

1. The environment (lingkungan),  

2. Social development (pengembangan masyarakat) 

3. Human rights (hak asasi manusia),  

4. Organizational governance (governance organisasi),  

5. Labor practices (ketenagakerjaan), 

6. Fair operating practices (praktek kegiatan institusi yang sehat), dan  

7. Consumer issues (konsumen). 

Pengertian lain yang mencoba memotret CSR secara lebih komprehensif 

adalah pemaknaan dan Prince of Wales International Business Forum yang         

di Indonesia dipromosikan dengan aktif oleh Indonesia Business Links (IBL). 

Disini ada lima pilar aktivitas CSR yaitu sebagai berikut:21 

1. Building human capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan 

secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Strengtheningeconomies adalah perusahaan dituntut untuk tidak 

menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. 

Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

3. Assesing social chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. 

                                                 
21 Wahyudi, Isa. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. 
Hlmn.36. 



4. Encouraging good governance adalah perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance. 

5. Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras 

menjaga kelestarian lingkungan. 

 

2. Ruang Lingkup Dan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) 

 Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya pada pengertian CSR, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR 

merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam 

arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, 

meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, 

bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan 

mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Sehingga setiap 

perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya 

yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

stakeholders-nya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas 

usahanya.22 

 Berkaitan dengan ruang lingkup tersebut, John Elkingston’s berdasarkan 

pengertian atau rumusan CSR sebagaimana telah disebutkan sebelumnya 

mengelompokkan CSR atas 3 (tiga) aspek lebih dikenal dengan istilah “Triple 

Bottom Line” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic 

prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan 
                                                 
22  Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta : Kanisius. 
hlmn.122. 



keadilan sosial (social justice). Lebih lanjut John Elkingston’s juga menegaskan 

bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainability development) harus memperhatikan “Triple P” yaitu 

profit, planet, and people. Bila dikaitkan antara “triple bottom line” dengan “triple 

P” dapat disimpulkan bahwa “profit”sebagai ujud aspek ekonomi, “planet” 

sebagai ujud aspek lingkungan dan “people” sebagai aspek sosial.23 

 Dari sekian banyak bentuk kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan, yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah kegiatan sosial yang 

dapat memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, kegiatan ini 

didasarkan atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi dari Aristoteles 

yang prinsipnya menyatakan bahwa distribusi ekonomi baru dianggap adil apabila 

dibagi merata bagi semua warga.24 Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk 

membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil dan 

koperasi. 

 Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan dan atau melibatkan 

diri dalam kegiatan sosial tersebut.25 

a. Perusahaan dan karyawan adalah bagian integrasi dari masyarakat 

setempat. 

b. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat aktivitas hak untuk 

mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam 

masyarakat tersebut dengan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. 

                                                 
23 Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fasco Publishing. hlmn. 
22-36. 
24 Keadilan distributif adalah salah satu bentuk keadilan dari 3 (tiga) keadilan tradisional yang 
dinyatakan oleh Aristoteles. Lebih lanjut lihat Keraf, Sonny. 1998. Etika Bisnis: Tuntutan dan 
Relevansinya. Yogyakarta : Kanisius. hlm.142-144. 
25 Keraf, Sonny. 1998. Ibid. hlmn 124. 



Dan pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa pada perusahaan 

dengan menyediakan tenaga profesional yang telah mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

c. Perusahaan telah memperhatikan komitmen moralnya untuk tidak 

melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. 

d. Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara 

perusahaan dengan masyarakat, supaya keberadaan perusahaan dapat 

diterima ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Akhirnya pada tingkatan 

tertentu akan melahirkan rasa memiliki (sance of belonngings) masyarakat 

terhadap perusahaan. Dengan sendirinya kondisi ini akan menciptakan 

iklim sosial dan politik yang kondusif. 

Atas dasar ruang lingkup CSR tersebut, maka CSR akan menjadi hal yang 

harus dikonkretkan, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik 

maupun demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan itu 

sendiri. Sedangkan menurut Wigrantoro Roes Setyadi  dalam wawancara majalah 

Swa pada tahun 2004 menegaskan setidaknya ada 5 (lima) aspek yang perlu 

menjadi perhatian bagi perusahaan ketika berupaya meningkatkan tanggung jawab 

sosialnya yaitu:26 

a. Melakukan bisnis dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika; 

b. Melindungi lingkungan lokasi bisnisnya dan selamatan semua orang yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnisnya. 

c. Memberikan manfaat ekonomi dan lainnya kepada masyarakat dimana 

saja perusahaan beroperasi. 

                                                 
26 Wahyudi, Isa. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. 
Hlmn.50. 



d. Mendukung dan memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hak 

azasi manusia. 

e. Menerapkan berbagai kebijakan, program dan praktik untuk mengelola 

perusahaan dengan menaati azas good corporate governance, memastikan 

berlakuknya perlakuan adil (fair) kepada semua stakeholder, serta 

memberikan informasi publik secara lengkap dan transparan. 

Salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson 

Warhurst, di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan 16 (enam belas) prinsip 

yang harus diperhatikan dalam menerapkan CSR. Adapun prinsip-prinsip itu 

adalah sebagai berikut:27 

a. Prioritas Perusahaan 

 Dalam hal ini perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai 

prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan 

demikian suatu perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktek 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab 

secara sosial. 

b. Manajemen Terpadu 

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu 

mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai 

salah satu unsur dalam fungsi manajemen. 

 

 

 

                                                 
27 Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing. hlmn 
39-41. 



c. Proses Perbaikan 

Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi 

secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami 

kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global. 

d. Pendidikan Karyawan 

Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan 

keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui 

program pendidikan dan pelatihan. 

e. Pengkajian 

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus 

terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak 

saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum 

mengakhiri atau menutup suatu kegiatan. 

f. Produk dan Jasa 

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu 

produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial. 

g. Informasi Publik 

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap 

konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpangan, 

dan pembuangan atas suatu produk barang dan atau jasa. 

h. Fasilitas dan Operasi 

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta 

menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan 

dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan. 



i. Penelitian 

Melakukan dan atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari 

penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan 

sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya 

mengurangi dan atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud. 

j. Prinsip Pencegahan 

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan atau penggunaan atas produk 

barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. 

k. Kontraktor dan Pemasok 

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk menerapkan dari prinsip-

prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan 

melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari 

suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya. 

l. Siaga Menghadapi Darurat 

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi 

keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja 

sama dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan 

komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang 

muncul. 

m. Transfer Best Practice 

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang 

bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. 

n. Memberikan Sumbangan 



Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan 

publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga 

pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab 

sosial. 

o. Keterbukaan (disclosure) 

Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam 

lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus 

mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap risiko potensial 

(potencial hazard) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, 

produk, limbah, dan jasa. 

p. Pencapaian dan Pelaporan 

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial 

secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut 

kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik. 

Pada sisi lain, Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) pada saat pertemuan para menteri anggota OECD di Prancis tahun 2000 

juga merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan 

CSR bagi perusahaan transnasional. Pedoman itu berisikan kebijakan umum yang 

meliputi :28 

a) Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). 

                                                 
28 Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing. hlmn 
42-43. 



b) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang 

dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen 

pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi. 

c) Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat 

dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain 

mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan 

dengan kebutuhan praktek perdagangan. 

d) Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan 

kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan. 

e) Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang 

dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, intensif finansial dan isu-isu 

lainnya. 

f) Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata 

kelola perusahaan yang baik. 

g) Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang 

mengatur diri sendiri (self-regulation) secara efektif guna menumbuh 

kembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat 

setempat dimana perusahaan beroperasi. 

h) Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan 

melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada 

pekerja termasuk melalui program-program pelatihan. 



i) Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (discrimination) 

dan indisipliner. 

j) Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan sub-kontraktor, 

untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut. 

k) Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam 

kegiatan-kegiatan politik lokal. 

Berpijak dari pernyataan Kenneth Andrew, bagi perusahaan yang telah 

menjadi milik publik (go-public) mau tidak mau dalam setiap aktivitasnya harus 

mempertanggung jawabkannya kepada publik (public accuntability).29 Berkaitan 

hal tersebut, maka pihak manajemen dari setiap perusahaan publik dalam setiap 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya mau tidak mau 

harus menerapkan konsep CSR. Di sinilah letak hubungan yang tidak bisa 

dipisahkan antara CSR dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance), karena setiap perusahaan publik harus melaksanakan Good 

Corporate Governance dalam aktivitas perusahaannya. 

3. Praktek CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia 

Di Indonesia, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) semakin 

populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah 

lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau aktivitas sosial perusahaan. 

Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati 

konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian 

perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial 
                                                 
29 Coelho, Philip R.P., Mc.Clure, James.E. & Spry, John A. 2003. The social Responsibility of 
Corporate Management, A Classical Critique. Mid-American Journal of Bustness. Vol.18. No.01. 
hlm.19-20. 



perusahaan seat belt, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai 

lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan 

melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. 

 Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya 

kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-

ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, 

pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang 

saham. Akan tetapi juga terdapat stakeholders yakni pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup 

karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku 

regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan 

dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.30 

 Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dilaksanakan secara langsung 

oleh perusahaan di bawah divisi Human Resource Development atau Public 

Relations. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari 

organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau 

ke dewan direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR 

melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga 

konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah 

konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan 

bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan 

                                                 
30  Supomo, Sita, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip Good Corporate 
Governance (GCG), diakses dari http://www.fcgi.or.id, diakses pada tanggal 1 November 2008 



programnya tidak secara jelas berbendera CSR.31 Sebagai contoh pada PT. XYZ 

misalnya menerapkan CSR dikarenakan masyarakat memiliki peran yang sangat 

besar terhadap perkembangan perusahaan, dengan cara bekerja sama dengan  

pemerintah dan PMI menyelenggarakan kegiatan donor darah ataupun 

membagikan bahan makanan pokok kepada korban bencana alam dan melakukan 

pundi amal. 

 Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah 

pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di 

negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif 

dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara adhoc, partial, dan tidak 

melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good and to look good 

(berbuat baik agar terlihat baik). Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam 

kategori perusahaan impresif. Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang 

kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu 

meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan 

community development kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih 

mendekati konsep empowerment dan sustainable development. 32  

Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti fairness, transparency, 

accountability, dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur 

keberhasilan program CSR. Sebagai contoh, Shell Foundation di Flower Valley, 

Afrika Selatan, membangun Early Learning Centre untuk membantu mendidik 

                                                 
31 Makna Ali Marlia, 2008, Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada 
Masyarakat Indonesia, diakses pada http://wordpress.com, diakses pada tanggal 1 November 
2008  
32Suharto, Edi, 2007, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bandung:  PT. Refika Aditama.  
 



anak-anak dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru bagi orang 

dewasa di komunitas itu. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti Freeport, 

Rio Tinto, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, Pertamina serta perusahaan 

BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR.33 

 Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs 

assessment (penaksiran kebutuhan). Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan 

dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, penakaran 

kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan 

lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan 

seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan to look good, 

melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.34 

 Dengan demikian, setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan 

dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial 

sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari 

masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya 

memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan 

tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan 

menghindari konflik sosial. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam 

                                                 
33 Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan 
dan Implementasi. Malang. In-Trans Publishing. 
34  Suharto, Edi. 2008. Menggagas Standar Audit Program CSR. Bandung. diakses intenet pada 
bulan November 2008 di www.policy.hu/suharto email: suharto@policy.hu. 



kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 

tiga bentuk, yaitu:35 

a. Public Relations 

 Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Strategi defensif 

 Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif 

komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk 

melawan “serangan” negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang 

dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan 

menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif. 

c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan 

 Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau 

kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Program 

pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu: 

1) Community Relation 

 Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman 

melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori 

ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan 

(charity) perusahaan. 
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2) Community Services 

 Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan 

kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh 

masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari 

pemecahan masalah tersebut. 

3) Community Empowering 

 Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang 

lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti 

pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat 

sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses 

kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, 

sasaran utama adalah kemandirian komunitas.  

 Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-

tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi 

keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu 

sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi 

perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan 

masyarakat sekitarnya. 

 

 

 



4. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) di 

Indonesia 

 Di Indonesia, istilah CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan 

dengan tegas dalam UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa Peseroan Terbatas yang 

menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam 

wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). 

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara rinci berapa 

besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi 

yang melanggar. Pada Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas Pasal 74 ayat (2), (3) dan (4) hanya disebutkan bahwa 

CSR ”dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. 

Perseroan Terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini 

baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini sepengetahuan 

penulis, belum dikeluarkan. 

 Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah 

Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang ini 

kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 

Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan 

CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL). 



Dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 2 ayat 

(1) dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga 

memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, 

koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan 

bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 

2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina 

Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak 

mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau 

beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun.36 

Aturan lebih tegas juga terdapat dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang 

RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa 

“setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan”. Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas  seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, 

bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka jelas dapat diketahui bahwa CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban dalam 

makna liability, mau tidak mau harus ada sanksi bagi perusahaan yang tidak 

melaksanakannya. Permasalahannya sekarang adalah UU RI No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi baik dari aspek 

perdata maupun pidana, termasuk juga sanksi bagi perusahaan yang tidak 

melaksanakan CSR. 

                                                 
36 Suharto, Edi, Majalah Bisnis dan CSR (2007), Regulasi Setengah Hati, Edisi Oktober. 



Hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal yang mengatur mengenai sanksi bagi investor yang 

tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang 

RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menegaskan sebagai 

berikut: 

Setiap penananam modal berkewajiban: 

a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b) Melaksanakan tanggung jawab sosial 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. 

Bagi perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajibannya, 

diantaranya tentang pelaksanaan CSR akan dikenakan sanksi sebagaimana 

ditegaskan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal sebagai berikut: 

a) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: 

1) Peringatan tertulis; 

2) Pembatasan kegiatan usaha; 

3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; 

atau 



4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha 

perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

B. Konsep Good Corporate Governance 

 Istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya 

populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG 

merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan 

dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, 

krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena 

kegagalan penerapan Good Corporate Governance.37 

 Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-

sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus 

dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antar 

korporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, 

pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat 

masing-masing.  

 

                                                 
37 Daniri, Mas Ahmad. 2006. Good Corporate Governance:Konsep dan Penerapannya dalam 
konteks Indonesia. Jakarta:Ray Indonesia. 



1. Definisi GCG (Good Corporate Governance) 

 Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem 

pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme 

hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), 

maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan 

itu sendiri (soft defnition). Tim GCG BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan) mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, 

sekalipun orang awam, yaitu: komitmen, aturan main, serta praktik 

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.38 

 Dua teori utama yang terkait dengan Corporate Governance adalah 

stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas 

asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya 

dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 

integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan 

fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship 

theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan 

sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, 

agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa 

manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak 

                                                 
38 Tim Corporate Governance BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Diakses 
melalui internet pada bulan Oktober 2008, www.bpkp.go.id. 



dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang 

arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. 39 

 Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih 

luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai 

pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada 

agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.  

 GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk 

semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, 

pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar  dan 

tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua 

informasi kinerja perusahaan kepemilikan, dan stakeholder.  

 Ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu 

fairness, transparency,  accountability, responsibility, dan Independency. Kelima 

komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance 

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga 

dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.  

 

 

 
                                                 
39  Kaihatu, Thomas S. 2007. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. 
diakses melalui internet oleh penulis pada bulan Oktober 2008, 
http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php?PublishedID=MAN06080101. 



2.Prinsip-Prinsip GCG (Good Corporate Governance) 

 Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance  

yaitu: 40 

a. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materiil dan relevan mengenai perusahaan.  

b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif.  

c. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku.  

d. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di 

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 Esensi dari good corporate governance adalah peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya 

akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan 

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.  
                                                 
40  Tjager, I Nyoman. Dkk. 1999. Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi 
Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.hlmn.19. 



 Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban 

(responsibility) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. Akhir-akhir ini terdapat tiga kepentingan publik yang oleh perusahaan 

cenderung terabaikan. Pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara 

hukum terhadap pemegang sahamnya (shareholder), sedangkan masyarakat 

tempat di mana perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan. Kedua, 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus 

ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu sebagian besar keuntungan 

manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. Ketiga, masyarakat 

sekitar perusahaan yang menjadi korban sebagian besar mengalami kesulitan 

untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Itu karena belum ada hukum 

(regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban 

perusahaan kepada publik. 41 

 Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham tanggung 

jawab lainnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup 

(Sustainable Environtment Responsibility).  

3. Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia 

Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance), maka aspek hukum yang menegaskan 

peraturan tentang perseroan terbatas memiliki ruang lingkup tentang prinsip-

                                                 
41  Emil Salim, 2008, Membangun Good Corporate Governance, diakses dari 
http://www.legalitas.org, diakses pada tanggal 1 November 2008 



prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan 

tanggung jawab daripada komisaris, direksi dan para pemegang saham. Undang-

Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kerangka 

yang sangat penting bagi pengaturan penerapan prinsip GCG di Indonesia. Yang 

dimaksud sebagai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang tersebut adalah 

suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.42 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa PT didirikan 

berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan haruslah didirikan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih, yang mana ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih 

berdiri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (5) Undang-Undang RI No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan jumlah pemegang 

saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang. Perjanjian pendirian  

Perusahaan (PT) tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia. 

Setelah pembuatan akta pendirian, perseroan harus melakukan beberapa 

tahapan lagi untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Pertama adalah 

pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh 

pengasahan, dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan tersebut. Kedua, 

setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka menurut 

Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, perseroan yang didirikan memperoleh statusnya sebagai bahan hukum. 

Ketiga, mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perusahan di perwakilan 

                                                 
42 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas   



Departemen Hukum dan HAM serta kantor dinas perdagangan setempat atau 

kantor pelayanan perijinan di wilayah setempat (dimana perusahaan berkembang 

dan melakukan aktivitasnya) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang RI No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut kemudian diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh Direksi perusahaan yang 

bersangkutan. 

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, anggota Direksi 

secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan 

pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 

32 ayat (1) Undang-Undang RI No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan 

usaha yang berbentuk PT beserta organ dan komponen yang ada di dalam tubuh 

perseroan terbatas, yang terdiri diri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Dan 

sebagai pelaksanakan lebih lanjut dari Undang-Undang RI No.3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.121/DJPJN/V/1996          

tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam 

kaitannya dengan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri No.272/DJPN/IX/1996 tanggal 20 September 1996 

kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian 



ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jendral 

Perdagangan Dalam Negeri No.206/PP-I/VII/98 tanggal 9 Juli 1998 kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan perihal 

Pendaftaran Perseroan. 

Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002          

tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance 

pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk 

menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG 

sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan nilai-nilai etika.  

Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang 

Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem 

manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip 

Good Corporate Governance. Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good 

Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-

06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001. Tim 

GCG tersebut mempunyai tugas: merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, 

implementasi dan sosialisasi penerapan GCG, serta memberikan masukan kepada 



pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka 

penerapan GCG pada BUMN/BUMD dan badan usaha lainnya. 

Untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang 

PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, 

dan para pemegang saham. Mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang 

baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada di dalam PT akan 

mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang diterapkan di dalam 

Anggaran Dasar. 

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat menjalankan 

fungsinya sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktivitas usaha untuk 

mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak 

melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, 

dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Undang-Undang RI No.25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (untuk 

perusahaan terbuka) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini penulis menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai 

dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana 

menganalisis hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan metode 

penelitian yang terdiri dari : 

A. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis 

Sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada implementasi pasal 74 ayat (1), 

ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas di PT. CP Prima Surabaya yang mana penelitian dilakukan untuk 

mengkaji dan menganalisis dari segi hukum dan peraturan yang berhubungan 

dengan Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai upaya untuk 

mewujudkan Good Corporate Governance. Sedangkan metode pendekatan 

penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konsep (Conseptual Approach) yaitu 

mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Good Coorporate Governance (GCG) di PT. CP Prima 

Surabaya sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang 

sehat.  

 

 

 



B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini adalah di Perseroan Terbatas di Surabaya, khususnya di 

PT. CP Prima. Alasan Peneliti memilih PT. CP Prima adalah ingin menganalisis 

tentang penerapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengenai kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai suatu hal yang bersifat 

sukarela dan sekarang telah menjadi kewajiban perusahaan. Dengan begitu dapat 

menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dianalisis demi terwujudnya suatu 

lingkungan yang bebas polusi dan dapat diterima oleh masyarakat luas dengan 

citra perusahaan yang positif karena telah menerapkan prinsip yang sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan terhadap produk yang diproduksinya. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai 

upaya mewujudkan Good Corporate Governance pada PT. CP Prima Surabaya. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.  

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang 

sedang diteliti, misalnya dengan wawancara secara langsung maupun tidak 

langsung dengan karyawan PT. CP Prima. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun 

dari artikel-artikel dari situs internet untuk melengkapi data primer. 

 



2. Sumber Data 

Untuk melengkapi laporan penelitian ini maka peneliti memerlukan data-

data yang bersifat primer maupun sekunder yang diolah menjadi data yang sesuai 

dan menunjang tujuan penelitian. Adapun sumber data tersebut adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yaitu, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan 

Maintenance Manager, Quality Control Manager, dan Production Manager PT. 

Central ProteinaPrima,Tbk. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan untuk melengkapi data pokok. Sumber data ini bertujuan untuk 

melengkapi, mendukung dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Sumber Data Sekunder terdiri dari: 

a) Amandemen Ke IV UUD 1945 

b) Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya 

pasal 74 

c) Undang-Undang RI No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya 

pasal 15 dan 34 

d) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 

e) Permen BUMN No 4 Tahun 2007 tentag Tata Cara Corporate Social 

Responsibility (CSR) 



f) Kepmen BUMN No 117 Tahun 2002 tentang penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) 

g) Dokumen, catatan resmi dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. 

Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, 

melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah diolah. 

h) Buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan 

dengan penelitian. 

i) Referensi-referensi dan artikel koran. 

j) Situs-situs yang terdapat di internet. 

D. Teknik Memperoleh Data 

Teknik memperoleh data primer dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik penelitian partisipatif berupa wawancara bebas (pedoman 

wawancara), fokus diskusi dengan Maintenance Manager, Quality Control 

Manager, dan Production Manager PT. Central ProteinaPrima,Tbk. Selain itu, 

data primer di dapat dari wawancara dengan responden yang bersangkutan yang 

telah dipilih oleh peneliti serta catatan-catatan hasil pengamatan secara langsung 

peneliti sendiri. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan, penelusuran internet, dan studi dokumentasi dari PT. CP Prima. 

 

 

 

 



E. Populasi dan Sampel 

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang 

dalam penerapan CSR dalam mewujudkan GCG di PT. Central 

ProteinaPrima,Tbk dan penentuan responden dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu suatu teknik pengambilan sample secara seimbang yang mana 

setiap obyek atau individu yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sample, yaitu:  

1. Maintenance Manager PT. Central ProteinaPrima,Tbk yang terdiri 

dari satu orang,  

2. Quality Control Manager PT. Central ProteinaPrima,Tbk yang terdiri 

dari satu orang,   

3. Production Manager PT. Central ProteinaPrima,Tbk yang terdiri dari 

satu orang. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data. Pada tahap inilah data 

dikerjakan dan dimanfaatkan demikian rupa sampai berhasil menyimpulkan 

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang 

diajukan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Diskriptif Kualitatif, yaitu dengan menguraikan, 

menginterpretasikan, dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dalam bentuk 

tulisan yang sistematis. Analisis data merupakan cara atau langkah mengolah data. 



Analisis data ini sangat penting dilakukan karena akan dapat diketahui 

manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini dan 

mencapai tujuan akhir penelitian. PT Central Proteinaprima,Tbk (PT.CP Prima) 

merupakan produsen dan pengolah udang terintegrasi secara vertikal terbesar di 

dunia dan merupakan eksportir utama bagi pangsa pasar udang terbesar dunia. 

PT.CP Prima merupakan perusahaan yang tidak diwajibkan menerapkan CSR 

dalam kegiatan usahanya, tetapi PT.CP Prima menerapkan CSR dengan sukarela 

dan ingin selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan shareholder. 

Sehingga CSR dirasa penting untuk dijalankan dengan kesadaran dari           

PT.CP Prima tanpa harus adanya pemaksaan, sebab dengan begitu kedepannya 

apabila terdapat masalah dengan perusahaan, masih ada pihak-pihak yang 

menolong dan/atau membantu perusahaan untuk memperingan dan/atau keluar 

dari masalah tersebut (lingkungan/masyarakat yang mendukung). 

“Metode penelitian yang bersifat deskriptif memberikan batasan sebagai berikut: 

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran maupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan daripada penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai faktor-faktor serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki”.43 

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan 

yang disebut model interaktif, yaitu: 

 

 

                                                 
43 Amiruddin, 2003,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlmn 134. 
 



1. Reduksi data 

Merupakan proses penilaian, pemilihan, pemusatan perhatian, dan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan lalu direduksi oleh 

peneliti dengan cara pengkodean dan klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan 

pemilihan terhadap data yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan 

permasalahan pada fokus penelitian. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah 

penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir secara lengkap tersusun. Data 

dilapangan (data PT.CP Prima) berupa laporan tahunan tidak semuanya digunakan 

untuk penulisan ini, tetapi hanya data yang terkait dengan CSR dan GCG dari 

PT.CP Prima saja yang akan digunakan. Mengenai data laporan tahunan yang 

berupa laporan operasional teknik, pemasaran dan penjualan, dan penelitian serta 

pengembangan dari PT.CP Prima tidak semuanya dimasukkan dalam penulisan, 

tetapi akan ada yang direduksi (dikurangi) sesuai dengan topik penulisan. 

2. Penyajian data (Display) 

Penyajian data dimaksud sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil 

tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang sedang 

terjadi, kapan terjadinya dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian 

tertentu dari penelitian sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.  

3.  Verifikasi atau menarik kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang telah dikumpulkan dan di 



analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan awal. Bilamana telah didukung bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 

Proses Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

  

 
Sumber: Miles dan Huberman, 1984 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar diatas. 44 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Sugiono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, hlmn 207. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Tentang PT. Central ProteinaPrima,Tbk 

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak 

yang menempati posisi ideal di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki kondisi 

geografis dan iklim yang sangat mendukung bagi usaha akuakultur udang dalam 

skala besar. PT. Central ProteinaPrima,Tbk (PT. CP Prima) perusahaan raksasa 

akuakultur berbasis di Indonesia yang bergerak pada akuakultur udang terintegrasi. 

Produksi udang akuakultur dunia sebagian besar dikuasai oleh delapan negara-

negara, yakni RRC, Thailand, Vietnam, Indonesia, India, Brazil, Equador, dan 

Mexico. Salah satu produk akuakultur yang paling penting adalah udang laut. 

Sejak tahun 1997, produksi udang akuakultur telah tumbuh dan berkembang 

diseluruh dunia.  

Sebelum adanya pengembangan udang akuakultur, udang tangkapan liar 

adalah satu-satunya sumber produksi udang. Udang sebagian besar 

dipertimbangkan sebagai suatu produk kemewahan di dalam pasar internasional 

dan permintaannya yang sebagian besar tergantung pada masing-masing iklim 

ekonomi pasarnya.  Pengembangan udang akuakultur telah menjadi alasan yang 

utama untuk peningkatan perdagangan udang dan konsumsi. 

Dengan misi dari PT. CP Prima  yaitu untuk terus menerus meningkatkan 

kekuatan dibidang akuakultur dan mengutamakan efisiensi melalui sistem 

manajemen yang inovatif serta teknologi terkini dalam rangka memastikan 

kesuksesan dari para petambak serta memberikan rangkaian produk yang 



berkualitas. Dan dengan secara konsisten mengevaluasi kinerja Perseroan dan 

kontribusi di bidang sosial, selain juga menetapkan praktek yang ramah 

lingkungan di seluruh proses operasional.45 

1. Sejarah PT. Central Proteinaprima,Tbk 

PT. Central Proteinaprima,Tbk (PT. CP Prima) merupakan produsen dan 

pengolah udang terintegrasi secara vertikal terbesar di dunia dan merupakan 

eksportir utama bagi pangsa pasar udang terbesar dunia seperti AS, Eropa dan 

Jepang. Selain sebagai eksportir udang terbesar di Indonesia, PT. CP Prima juga 

memimpin dalam produksi pakan udang, pakan ikan dan benur dengan pangsa 

pasar masing-masing kurang lebih sebesar 40%, 50% dan 50%. Didirikan pada 

bulan November 1978 oleh Charoen Pokphand Group dengan nama PT. CP Prima 

memiliki pengalaman operasional lebih dari 28 tahun dan merupakan pelopor 

global dengan skala besar dalam industri perikanan yang terintegrasi secara 

vertikal dan masih merupakan perusahaan asing pada tahun tersebut.  

Untuk dapat melihat lebih jelas tentang perkembangan PT. CP Prima, 

dapat dilihat dari table dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 PT. Central ProteinaPrima, Tbk. 2007. Laporan Tahunan 2007. hlmn 1. 



Tabel  1 

COMPANY IN BRIEF 

OF PT.CENTRAL PROTEINAPRIMA, TBK 

 

Name Of Company Established On Status Kind Of Product 
PT. Charoen Pokphand 

Indonesia Animal Feedmill 
Co, Ltd. 
Surabaya 

Group under the name of 
PT.Central ProteinaPrima 

Nov, 9th, 1978 Foreign 
Investment 

Cattle Feed 
Poultry Feed 
Duck Feed 
Pig Feed 

Marger with PT. Tunggal Eka 
Sakti Surabaya changed name 
to PT. Central Proteina Prima 

 

July, 1st, 1987 Domestic 
Investment 

Cattle Feed 
Poultry Feed 
Duck Feed 
Pig Feed 

PT. Central Proteinaprima – 
Sby 

Merger with 
PT. Central Proteinaprima - 

Smg 

Oct, 14th, 1989 Domestic 
Invesment 

Shrimp Feed 

PT. Central Proteinaprima April, 6th, 
1990 

Go Public Shrimp Feed 

Sumber : Sumber Data Primer, tidak diolah, 2008. 

 

Kemudian PT. CP Prima yang berada dibawah bendera PT. Charoen 

Pokphand Indonesia yang masih berstatus sebagai perusahaan asing melakukan 

merger dengan PT. Tunggal Eka Sakti Surabaya pada tanggal 1 Juli 1987. Dengan 

dilakukannya marger tersebut, PT. CP Prima kemudian menanggalkan nama PT. 

Charoen Pokphand Indonesia dan berdiri sebagai perusahaan yang mandiri dengan 

menyandang nama PT. CP Prima bukan lagi sebagai perusahaan asing melainkan 

perusahaan dalam negeri. 

Dengan berkembangnya PT. CP Prima yang berskala nasional dan 

memiliki pabrik di luar kota dengan menyandang nama-nama kota dibelakang 



nama perusahaan, maka pada tanggal 14 Oktober 1989 PT. CP Prima melakukan 

merger dengan pabrik atau PT. Central Proteinaprima Surabaya dengan PT. CP 

Prima Semarang menjadi PT. CP Prima.  

PT. CP Prima didirikan di Indonesia pada tanggal 30 April 1980 

berdasarkan Undang-undang RI Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dengan Undang-

undang RI No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan 

dicatatkan melalui Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., No. 59. Akta 

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusan No. YA5/281/9 tanggal 21 Mei 1981 dan diumumkan 

dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1990, Tambahan No. 494. 

Kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang pertambakan udang terpadu, 

produksi dan perdagangan pakan ternak, pakan udang dan pakan ikan; serta 

penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan berkantor pusat 

di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend. Sudirman No. 28, Jakarta, dengan lokasi 

tambak udang di Lampung, sedangkan lokasi pabrik di Surabaya, Sidoarjo dan 

Medan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Agustus 

1980.  

PT. CP Prima secara bertahap melakukan upaya menuju terciptanya 

perusahaan yang berstatus dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan yang 

terbuka. Pada tanggal 6 April 1990, PT. CP Prima melakukan Go Public dan 

mendaftarkan perusahaan di Jakarta Stock Exchange. Berdasarkan Akte Notaris 

No. 7 oleh Fathiah Helmy S.H., tanggal 4 Oktober 2004, Perusahaan mengubah 

status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Perubahan status 



Perusahaan disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui 

surat No. 91/V/PMA/2004, pada tanggal 28 September 2004. Kemudian 

perusahaan melakukan pendaftaran ulang di Jakarta Stock Exchange pada tanggal 

28 November 2006. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 22 tanggal 13 Juni 

2008, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 

Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16315 pada tanggal 27 Juni 2008 

sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam rangka pengkonversian waran.46 

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan yang diaktakan 

dalam Akta Notaris No. 73 tanggal 29 Mei 2008 oleh Yulia S.H., yang telah 

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan 

No. AHU-31339.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008, Perusahaan telah 

menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka 

penyesuaian dengan Undang-Undang RI Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan. Untuk tahun fiskal 2007, PT. CP Prima mencatat penjualan bersih 

senilai Rp 6,09 triliun dan Perseroan yakin akan potensi pertumbuhan yang luar 

biasa besar pada masa datang ditunjang dengan pertumbuhan konsumsi udang 

serta permintaan pasar lokal yang semakin tinggi akan produk-produk industri 

hulu.47 

 

 

 

                                                 
46 PT. Central ProteinaPrima, Tbk. 2008. Slide presentasi Maintenance Manager untuk investor 
oleh Bapak Nurwasis. 
47 PT. Central ProteinaPrima, Tbk. 2007, Laporan Tahunan 2007, hlmn.3. 



2. Akreditasi Perusahaan PT.Central Proteinaprima,Tbk dalam 

Keselamatan Makanan dan Pengendalian Mutu 

Pabrik PT. CP Prima memproses mengikuti standard kebutuhan 

keselamatan makanan sebagai berikut:48 

1. ISO 9001:2000 - Organisasi Standard Internasional. 

ISO 9001:2000 adalah suatu sistem untuk manajemen berkualitas 

yang menempatkan penekanan pada menuju keberhasilan atas 

kepuasan pelanggan melalui  kemajuan berkelanjutan dalam  proses 

bisnis yang mencakup manajemen aktivitas, manajemen sumber daya, 

dan analisa produk dan perwujudannya dibentuk, dioperasikan, dan 

diperbaharui di dalam kerangka suatu sistem manajemen tersusun dan 

menyatukan dengan keseluruhan aktivitas manajemen organisasi. PT. 

Central Proteinaprima mempunyai ISO sertifikasi dari Agen 

Sertifikasi Jaminan Mutu Indonesia ( MALQA ( Mutuagung Lestari 

Jaminan Berkualitas)) dan suatu mandiri, penilaian pihak ketiga dan 

sertifikasi diakui untuk sistem dan produk meliputi seluruh dunia 

( yang diberi oleh BM TRADA). 

2. HACCP - (Hazard Analysis and Critical Control Point) Analisa 

resiko dan Titik Kendali Kritis.  

HACCP (Analisa Resiko dan Titik Kendali Kritis) adalah suatu 

sistem pencegahan untuk memastikan keselamatan produk makanan. 

Standard internasional memerlukan ini, semua resiko yang boleh 

terjadi pada rantai produksi makanan, resiko termasuk berhubungan 
                                                 
48 PT. Central ProteinaPrima, Tbk. 2008. Slide presentasi Staff Legal Manager untuk investor 
tentang akreditasi perusahaan. 



dengan pengolahan dan memproses fasilitas, dikenali dan ditaksir. 

HACCP terdiri dari tujuh komponen basis dasar, yaitu: analisa resiko, 

titik kendali kritis, batas kritis, monitoring prosedur, tindakan korektif, 

tata kearsipan dan verifikasi memeriksa prosedur. Pada bulan Oktober 

2005 PT. Central Proteinaprima adalah perusahaan yang pertama di 

luar AS tersebut untuk menerima HACCP sertifikasi dari Depatemen 

Perdagangan AS. 

HACCP USDC- Depatemen Perdagangan AS 

HACCP USDC telah diperkenalkan pada bulan Juli 1992 oleh NOAA 

(Administrasi Secara angkasa Dan berhubungan laut Nasional) 

Perikanan (suatu agen di bawah Depatemen Perdagangan AS) fokus 

prosedur ini didasarkan pada pemeriksaan produk makanan hasil laut 

yang menggunakan HACCP protokol. Prosedur diarahkan pada 

memastikan konsistensi mutu hasil akhir, menyelamatkan dan 

distribusi sehat, dan makanan sesuai label. 

3. BRC- (British Retailers Consortium Issue 4) Perkongsian/Gabungan 

Pengecer Britania Nomor 4. 

BRC Standard Global (Perkongsian/Gabungan Eceran Britania 

Standard Global) adalah suatu standard yang diciptakan dan yang 

dilepaskan oleh Perkongsian/Gabungan Pengecer Yang Britania, 

mencakup Tesco, Sainsbury'S, Makanan Islandia, Waitrose, Safeway, 

dan ASDA (gudang/toko). BRC Standard Global memerlukan 

implementasi HACCP, ISO 9001:2000 dan manajemen lingkungan 

fasilitas, produk, proses, dan personil. 



4. FDA - (Food and Drug Administration) Makanan Dan Administrasi 

Obat/Racun. 

FDA (Makanan Dan Administrasi Obat/Racun) adalah suatu 

organisasi AS yang memeriksa dan mengendalikan makanan dan 

obat/racun. Semua produk diimport kepada AS harus menerima FDA 

persetujuan sebelum didistribusikan. 

5. GMP - (Good Manufacturing Practices) Praktek Memproduksi yang 

Baik dan Praktek Kesehatan Baik dirancang dan diterapkan menurut 

kebutuhan yang internasional (Naskah kuno Alimentarius, EROPA, 

AS). 

GMP (Praktek Memproduksi yang Baik) adalah satu set peraturan 

yang terpasang permanen oleh FDA untuk memastikan bahwa 

berbagai produk yang diharapkan untuk konsumsi manusia dan 

penggunaan adalah aman, dan menyediakan produksi dan bimbingan 

teknis untuk perusahaan guna membuat produk keselamatan dan 

standar mutu dengan meningkatkan makanan hasil laut yang 

memproses fasilitas di tujuh sektor/area, mencakup pemilihan bahan 

baku, penanganan dan pengolahan, aditip, bahan-kimia, pengemasan, 

gudang/penyimpanan, dan distribusi. 

6. IFT - (International Food Technologys) Teknologi Makanan 

Internasional menanam sertifikasi. 

IFT (Teknologi Makanan Internasional) adalah suatu auditor 

independen yang menjamin makanan yang diproses oleh pabrik, 

sebagian besar yang diminta oleh pelanggan AS. 



7. ACC (Aquaculture Certification Council) 

Sebagai kelas dunia industri terpadu udang, PT. CP Prima 

melaksanakan Jawaban Akuakultur Praktik untuk memenuhi 

persyaratan standar internasional tentang isu-isu sosial dan 

lingkungan, keselamatan makanan, dan traceability. Kepatuhan ini 

telah disertifikasi oleh Akuakultur Sertifikasi Council (ACC) 

internasional terkemuka badan sertifikasi independen yang berbasis di 

Kirkland, Amerika Serikat (web: http:// 

www.aquaculturecertification.org). Yang berarti bahwa PT. CP Prima 

telah melaksanakan tanggung jawab udang budaya di setiap langkah 

(dari hatchery, peternakan, keluar melalui pengolahan tanaman) untuk 

menghasilkan produk-nya. 

8. ISO 22000  

Ini merupakan perhatian besar dari PT. CP Prima bahwa semua 

produk harus memenuhi persyaratan internasional tentang 

keselamatan makanan. ISO 22000 sertifikasi lebih menaruh perhatian 

pada keselamatan makanan daripada isu-isu sosial dan lingkungan. 

ISO 22000 tidak mengembangkan standar namun menekankan pada 

penerapan manajemen keselamatan makanan untuk mencapai standar 

kualitas kami. Kepatuhan PT. CP Prima telah disertifikasi oleh 

ProCert, sebuah reputasi internasional badan sertifikasi independen 

yang berbasis di Holzikofenweg, Bern (web: http://www.procert.ch). 

Yang berarti bahwa PT. CP Prima adalah perusahaan yang dikelola 



dengan baik, "kami (PT. CP Prima) akan melakukan apa yang kami 

(PT. CP Prima) lakukan". 

PT. CP Prima mempunyai regu pengendalian mutu dan jaminan 

berkualitas dipersembahkan untuk meyakinkan mutu yang tinggi dari proses 

produksi yang dihasilkannya. Seluruh rantai produksi serta proses yang ada, PT. 

CP Prima meneliti parameter kunci untuk memastikan mutu produksi yang tinggi 

sepanjang langkah-langkah yang kritis berhubungan dengan pulverisator, mixer, 

kapal uap, dan mesin penggiling. Untuk meyakinkan bahwa bahan baku yang 

digunakan untuk makanan dan barang jadi (makanan) menyesuaikan diri kepada 

spesifikasi yang diperlukan untuk mutu tinggi, perusahaan melaksanakan cek 

sistematis untuk menguji parameter yaitu sebagai berikut: stabilitas air, isi air, 

protein, gemuk, serabut, ukuran, dan warna.49 

Sebagai salah satu perusahaan yang dapat menguasai pasar dibidang 

unggas, ikan, dan udang, PT. CP Prima secara luas dikenali dalam memberikan 

mutu yang tinggi dari produk-produk yang keluarkan perusahaan ini. Perusahaan 

juga menetapkan hubungan pelanggan dalam kaitan dengan peran perusahaan 

didalam mengembangkan dan menjalankan perusahaan ini di Indonesia, sehingga 

semua hal yang terbaiklah yang diberikan oleh perusahaan. Makanan udang yang 

diproduksi oleh PT. CP Prima telah lama dikenal untuk preminya yang berkualitas, 

sebab perusahaan hanya menggunakan bahan baku yang terbaik didalam 

perumusan mereka. Sebagai hasilnya, perusahaan ini  telah mampu menyudutkan 

lebih dari 50% penguasaan pasar. 

                                                 
49Hasil Wawancara dengan Nurwasis selaku Maintenance Manager PT. Central ProteinaPrima, 
Tbk Surabaya (jawaban pedoman wawancara no.1 pada tanggal 10 Januari 2009) 



B.  Kebijakan PT. Central ProteinaPrima, Tbk Untuk Melaksanakan 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menunjang 

Terwujudnya Good Corporate Governance (GCG) 

Di tahun 2007, PT. Central Proteinaprima,Tbk (PT.CP Prima)memperkuat 

posisinya sebagai perusahaan budi daya tambak yang terintegrasi secara vertikal 

terbesar di dunia. Visi Perseroan ditegaskan melalui transformasi dengan 

mengakuisisi Dipasena pada bulan July 2007, peningkatan kapasitas sebanyak 

hampir tiga kali lipat, serta melakukan divestasi terhadap aset-aset di luar usaha 

budi daya tambak, guna menyelesaikan proses restrukturisasi dan menjadi pemain 

tunggal di bidang usaha budi daya tambak.50 

Melalui akuisisi Dipasena dan penyelesaian divestasi usaha peternakan 

unggasnya, PT.CP Prima fokus dalam mempertahankan tujuannya untuk menjadi 

pemimpin global dalam sektor akuakultur, melalui model usaha yang terintegrasi 

penuh serta didukung oleh tim manajemen yang solid. Hal tersebut menjadikan 

Perseroan sebagai sarana investasi pilihan bagi para penanam modal untuk ikut 

serta dan mengambil bagian dari potensi pertumbuhan luar biasa di industri 

akuakultur secara global.51 

Konsumsi udang terus berkembang, hal ini dipicu oleh peningkatan 

kesadaran masyarakat atas kandungan protein lebih menyehatkan pada udang 

dibanding produk hewan lain, serta pertumbuhan pendapatan bersih setelah pajak 

dari konsumen, terutama untuk pangsa pasar utama di AS, Eropa dan Jepang. 

Meski pernah diuraikan sebelumnya, PT.CP Prima kembali menggaris bawahi 

keunikan usaha akuakultur udang, guna meningkatkan minat dan apresiasi para 
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investor potensial atas usaha ini. PT.CP Prima, industri akuakultur udang masih 

berada pada tahap awal pengembangan, sebagaimana industri peternakan unggas 

di awal dekade 50-an. Selama lebih dari 50 tahun, industri peternakan unggas 

telah mengalami peningkatan efisiensi sebesar 800%, penurunan biaya produksi 

sebesar 90% dan penurunan harga jual sebesar 80% yang menyebabkan pesatnya 

peningkatan permintaan pasar serta ketersediaan produk-produk unggas secara 

global. Oleh karena itu PT.CP Prima memandang industri tambak udang akan 

mengalami masa keemasan seperti yang dialami industri peternakan unggas. 

PT.CP Prima siap menghadapi dinamisme pasar serupa dalam industri tambak 

udang, bahkan untuk laju yang lebih pesat, dikarenakan model usahanya yang 

terintegrasi secara vertikal, teknologi budidaya yang lebih aman serta dukungan 

litbang yang sepenuhnya.52 

Sebagai bagian dari Charoen Pokphan Group, yang diakui dunia berkat 

keahliannya dalam hal budi daya hewan, PT.CP Prima mengalihkan keahlian 

beberapa dasawarsa dari industri peternakan unggas ke industri budidaya udang. 

Dengan demikian, PT.CP Prima mampu meningkatkan pengalaman dan 

keahliannya di bidang peternakan unggas untuk menawarkan usaha 

akuakulturnya, daya saing signifikan di industri yang masih terbilang belia. 

Melihat pesatnya perkembangan industri akuakultur di bidang kendali mutu dan 

pengendalian penyakit selama beberapa tahun ini, serta penyempurnaan terus-

menerus dalam teknik panen dan manajemen operasional.53 
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53 Hasil Wawancara dengan Didik Nurhadi selaku Personalia Manager PT. Central ProteinaPrima, 
Tbk Surabaya (jawaban pedoman wawancara no.6 pada tanggal 14 Januari 2009). 



PT.CP Prima merupakan perusahaan akuakultur terbesar di dunia yang 

terintegrasi secara vertikal dan yakin bahwa PT.CP Prima berada pada posisi 

terbaik untuk menciptakan standard baru bagi kepemimpinan serta pertumbuhan 

usaha. Oleh karena itu, posisi PT.CP Prima sebagai bagian dari industri 

menawarkan potensi pertumbuhan yang berkesinambungan serta peluang 

pertumbuhan jangka panjang. 

1. Kebijakan PT. Central ProteinaPrima,Tbk Untuk Melaksanakan 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT.CP Prima memberikan penekanan yang kuat terhadap proses 

manajemen yang tepat dan menyeluruh yang hanya dapat dicapai melalui praktik 

internasional terbaik dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. 

Pemberdayaan budi daya tambak dengan skala besar membutuhkan peran serta 

dan dukungan banyak pihak, terutama petambak plasma beserta keluarganya yang 

berada di dalam atau di luar lokasi pertambakan perusahaan. Tidak diragukan lagi 

bahwa transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran dan 

kemandirian merupakan faktor yang menggaris bawahi kesuksesan perusahaan 

dan hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan.  

Pada tahun 2007, PT.CP Prima memperkokoh jajaran Manajemen 

Perseroan. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 

Juni 2007, para Pemegang Saham menerima pengunduran diri Chockchai 

Chintawongvanich, yang sejak itu digantikan oleh Gunawan Taslim sebagai 

Direktur Keuangan. Setelah itu, pada bulan Desember 2007, Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menunjuk Direktur baru, Isman Haryanto 



yang telah bergabung bersama Charoen Pokphand Group sejak 1977. Selain 

menciptakan hubungan yang transparan dan wajar dengan seluruh stakeholder, 

PT.CP Prima juga bergantung pada program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

untuk menciptakan manfaat serta menunjukkan pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas PT.CP Prima kepada stakeholder guna mempertahankan 

keberlangsungan usaha perusahaan secara jangka panjang.54 

PT.CP Prima merupakan salah satu perusahaan yang mengoperasikan 

lokasi dengan fasilitas terlengkap dibandingkan dengan industri lainnya. Sebagai 

bagian dari tujuan perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, para karyawan dan 

keluarga mereka tinggal di lokasi yang sama dengan wilayah operasional 

Perseroan dengan fasilitas pelengkap seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, 

klinik kesehatan, tempat-tempat ibadah, civic centers, toko serba ada, fasilitas 

rekreasi, layanan perbankan serta kantor polisi. 

Keunikan dari bidang usaha yang digeluti PT.CP Prima telah 

memungkinkan perusahaan untuk menyertakan nilai dan manfaat tanggung jawab 

sosial perusahaan sebagai bagian dari keseluruhan proses operasional Perseroan. 

Apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar yang tinggal 

maupun bekerja di wilayah operasionalnya, memberikan dampak kepada 

perusahaan dalam wujud produktivitas kerja, komitmen serta pertumbuhan. Pada 

gilirannya, hal ini secara tidak langsung juga dirasakan oleh masyarakat sekitar 

melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Karena di PT.CP Prima, 

kebijakan untuk memperkerjakan petambak plasma lebih diutamakan penduduk 

atau masyarakat sekitar pabrik dan tambak. Hal ini dirasakan lebih efektif dan 
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efisien oleh perusahaan karena secara tidak langsung, PT.CP Prima telah 

melaksanakan CSR-nya. Tidak hanya itu, beberapa kepala rumah tangga yang 

tunakarya pun mendapat kesempatan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan dengan bekerja di tambak milik PT.CP Prima.55 

Selain itu, Perseroan juga berperan serta secara aktif dalam berbagai 

proyek yang dapat mendukung pelestarian lingkungan serta kegiatan usahanya. 

Sampai dengan akhir tahun 2007, PT.CP Prima telah melakukan penanaman 

kembali 3.100 hektar lahan bakau dari total 5.200 hektar lahan yang ditargetkan 

selesai pada tahun 2011. Proyek penanaman kembali pohon bakau tersebut telah 

melibatkan PT.CP Prima dan seluruh anak perusahaannya untuk ambil bagian dari 

gerakan sabuk hijau Perseroan, guna mencegah pengikisan bibir pantai dan 

mendorong pengembangbiakan biota laut di daerah tepi pantai.56 

a. Program Kemitraan 

PT.CP Prima mengelola sumber daya manusianya meliputi karyawan dan 

karyawan kontrak/temporer, dan petambak plasma, yang bekerja mengelola 

tambak-tambak tambak udang di bawah petunjuk dan Standard Operational 

Procedures (SOP) Perseroan yang ketat. Pada akhir tahun 2007, PT.CP Prima 

memiliki 7.185 karyawan tetap dan sekitar 11.933 keluarga plasma. Jumlah orang 

yang terlibat dalam pengolahan udang ini telah bertambah lebih dari tiga kali lipat 

sejak akuisisi tambak Dipasena (Tulang Bawang, Lampung) yang dilakukan oleh 

Perseroan.57 
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Konsep petambak plasma didasari oleh program kemitraan inti, dimana 

para petambak tersebut ditugaskan untuk mengelola tambak lazimnya satu tambak 

untuk setiap keluarga yang selanjutnya bertanggungjawab untuk pengolahan 

tambak mereka masing-masing. PT.CP Prima membantu para petambak dengan 

menyediakan benur dan pakan berkualitas, fasilitas listrik dan air, pelatihan 

akuakultur udang, dukungan serta pengawasan. Para petambak ini juga mengikuti 

petunjuk ketat dari SOP yang diberlakukan oleh perusahaan, merujuk pada proses 

pengolahan air tertutup dan sistem pencucian hama, pengukuran sistem Bio 

Sekuriti secara menyeluruh serta pendekatan setahap demi setahap untuk siklus 

pembiakan 120 hari. 

Sebagai imbalan atas pengolahan tersebut, para petambak menjual 

udangnya kepada PT.CP Prima, yang memanen udang tersebut dari tambak-

tambak mereka di bawah perjanjian kerjasasama dengan para petambak plasma. 

Selama beberapa tahun, program kemitraan inti antara PT.CP Prima dan petambak 

plasma telah terbukti menguntungkan tidak hanya untuk Perseroan, akan tetapi 

juga untuk para petambak plasma serta masyarakat di sekitarnya. Wujud nyata 

kesuksesan Perseroan dapat dibuktikan, bahwa akuakultur udang PT.CP Prima 

telah berhasil mensejahterakan kehidupan dari para petambak plasma dan 

masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan catatan terakhir yang ada,58 para petambak plasma Perseroan 

membayar sekitar Rp 42 miliar pajak penghasilan dari pendapatan yang mereka 

terima di tahun 2005. Sedangkan laba kotor tahunan mereka adalah rata-rata Rp57 

juta untuk setiap petambak plasma sejak tahun 2003. Lebih jauh lagi, berdasarkan 
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hasil survei yang dilakukan di tahun 2007 ini59, para petambak plasma Perseroan 

secara keseluruhan tercatat memiliki lebih dari 4.100 pesawat televisi, 3.200 

sepeda motor dan 2.100 lemari es. Hal ini mengindikasikan daya beli cukup besar 

yang secara tidak langsung juga memberikan manfaat bagi masyarakat di 

sekitarnya. 

Masyarakat sekitar juga telah mengambil manfaat dari peluang kerja 

bersama PT.CP Prima, yang telah mempekerjakan sebanyak 7.185 karyawan 

(6.359 karyawan tetap dan 826 karyawan kontrak) hingga akhir tahun 2007, 

dibandingkan dengan 6.707 orang karyawan pada tahun 2006. Jumlah petambak 

plasma Perseroan saat ini adalah 43.726 jiwa dari 11.933 keluarga plasma.60 

Lahan kerja Perseroan ini akan terus bertambah sejalan dengan pembangunan 

pabrik pengolahan baru dan fasilitas lainnya pada lokasi Dipasena yang akan terus 

berjalan hingga beberapa tahun ke depan. 

b. Keselamatan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan 

PT.CP Prima merupakan salah satu perusahaan di dunia yang menerapkan 

praktik terbaik dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan menanggapi 

permasalahan seputar kesehatan dan keselamatan kerja tersebut secara serius dan 

menjadikan hal ini sebagai pelengkap bagi strategi pemasaran dan persaingan 

dimata para pelanggan internasional yang sadar betul akan arti penting dari 

kesehatan dan keselamatan kerja. 
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Tujuan yang hendak dicapai dari upaya peningkatan kesehatan dan 

keselamatan kerja Perseroan selaras dengan prinsip-prinsip Occupational Safety 

and Health (OSH) yang didefinisikan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

dan Badan Kesehatan Dunia (WHO). OSH merupakan pedoman lintas disiplin 

yang peduli dengan keamanan, kesejahteraan pekerja beserta keluarga mereka, 

pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari industri 

terkait. 

PT.CP Prima berhasil mengurangi jumlah insiden. Pada tahun 2007, total 

insiden dan kecelakaan yang terjadi adalah masing-masing sejumlah 244 kasus 

dan 63 kasus.61 Selain itu, PT.CP Prima juga konsisten dalam mengupayakan 

perbaikan atas keselamatan kerja serta praktik ramah lingkungan di seluruh 

wilayah operasionalnya. Pada saat yang bersamaan, PT.CP Prima juga 

menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi para petambak plasma dan 

karyawan regular beserta keluarga mereka yang berada di lokasi tambak udang 

Perseroan, pendidikan yang memadai, serta manfaat sosial lain sebagai bagian 

dari langkah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

c. Program Pelatihan Perusahaan terhadap Karyawan 

PT.CP Prima tetap menerapkan kebijakan ketat dalam pembibitan benur 

yang bebas dari jenis patogen spesifik (SPF) dan memiliki daya tahan terhadap 

pathogen spesifik (SPR). PT.CP Prima juga memastikan bahwa udang yang 

masuk ke dalam tambak pembibitan, benar-benar berasal dari broodstock yang 
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bebas SPF/SPR dan berasal dari fasilitas genetik induk udang terkemuka di 

Florida, USA yang mengadopsi Shrimp Improvement System (SIS).62 

Pengelolaan air merupakan salah satu faktor kritikal dalam peternakan 

udang berkualitas tinggi. Seluruh air yang digunakan diproses secara hati-hati 

dengan menggunakan prosedur desinfeksi ringan dan sistem filtrasi penyaringan 

untuk menghindari bibit potensial yang mengandung berbagai penyakit. Sebelum 

tambak dikuras, desinfektan dicampurkan ke dalam air untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran penyakit. Plastik pelapis yang kuat digunakan sebagai 

penutup permukaan tambak untuk mencegah kontak antara air tambak dan tanah 

di sekelilingnya. Di tiap tambak juga terdapat jaring berbentuk tabung yang steril 

untuk keperluan pengambilan bahan pengujian.  

Berat jenis, kualitas udang dan kandungan penyakit dalam air tambak di 

monitor setiap minggu selama proses akuakultur. Sebagai langkah terakhir, PT.CP 

Prima menerapkan sistem pengendalian pemangsa yang tidak mematikan untuk 

mencegahnya masuk ke lingkungan tambak. Sebagai contoh, alat pengusir burung 

dan kepiting digunakan untuk mencegah masuknya dua jenis pemangsa ini ke 

dalam tambak.  

PT.CP Prima mempunyai Divisi yang terdiri sekelompok petambak 

berpengalaman yang menyediakan jasa pelatihan bagi pada petambak plasma di 

tiap wilayah operasi, dan memberikan pengetahuan mengenai pola pengamanan 

biologis yang ketat, dan memastikan bahwa Standard Operating Procedures 
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(SOP) telah mengacu pada pedoman dan teknik pembibitan, jadwal pemberian 

makan, pengambilan bahan pengujian serta pengelolaan air.63 

PT.CP Prima menerapkan pola pengamanan biologis secara ketat guna 

menekan resiko penularan penyakit dan bahan pencemar lainnya, hal ini 

memungkinkan perusahaan menghasilkan udang yang seratus persen (100%) 

bebas dari antibiotik dan memenuhi prosedur serta standart makanan 

internasional. Sistem pengelolaan air tertutup dan kolam tambak modular 

memungkinkan Perseroan dalam mengisolasi masing-masing tambak untuk 

dijadikan sebagai unit operasi tersendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

penyebaran penyakit maupun kontaminasi dari satu kolam ke kolam lainnya. 

Di tiap kolam juga terdapat jaring berbentuk  tabung yang steril untuk 

keperluan pengambilan bahan pengujian. Berat jenis, kualitas udang dan 

kandungan penyakit dalam air kolam di monitor setiap minggu selama proses budi 

daya. Sebagai langkah, PT.CP Prima menerapkan sistem pengendalian pemangsa 

yang tidak mematikan untuk mencegahnya masuk ke lingkungan kolam.  

Pusat litbang Perseroan juga terus mengembangkan serta menyempur-

nakan langkah-langkah pengamanan biologis dan pengelolaan resiko di seluruh 

mata rantai produksi yang terintegrasi. Hingga saat ini, kegiatan produksi PT.CP 

Prima belum pernah terhenti karena penyebaran penyakit maupun pencemaran.64 

Oleh karena itu pentingnya sebuah pelatihan yang diberikan oleh Perseroan 

kepada karyawan/pekerjanya sangat penting dan dapat menunjang dari 

keberlanjutan suatu usaha tersebut. 
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PT.CP Prima terus memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan 

Indonesia di masa depan dan bagi pelestarian lingkungan hidup, menjalankan 

sejumlah prakarsa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan yang 

mampu memberikan keuntungan kepada para petambak plasma dan warga 

masyarakat sekitar. Bagi seluruh petambak, karyawan dan keluarga mereka yang 

tinggal dilokasi tambak dan pabrik, Perseroan menyediakan serta memperbaiki 

maupun memberikan sumbangan di daerah Kecamatan Asemrowo khususnya 

Kelurahan Asemrowo yaitu daerah sekitar pabrik, seperti : kepada sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, klinik kesehatan (puskesmas Asemrowo), tempat 

ibadah (di gang Jl.Masjid blakang Jl. Dupak Rukun dimana kantor serta pabrik 

PT.CP Prima Surabaya), kantor pemerintah (Kelurahan dan Kecamatan 

Asemrowo) dan pos keamanan daerah dupak rukun serta asemrowo di Surabaya.  

Selain itu PT.CP Prima juga sering mengadakan kegiatan sosial walaupun 

kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin atau berkala, misalnya sunatan 

massal bagi warga sekitar lokasi tambak dan pabrik yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Namun untuk kegiatan yang rutin dilakukan misalnya berupa 

pembagian daging Qurban (pada waktu Idul Adha) kepada warga yang kurang 

mampu sekitar daerah tambak dan pabrik, Tunjangan Hari Raya kepada karyawan 

Tambak dan Pabrik, Tunjangan Akhir Tahun kepada karyawan, Asuransi 

Kesehatan dan Keselamatan yang diberikan kepada seluruh karyawan dan 

keluarga inti karyawan, serta Beasiswa yang diberikan kepada anak kandung 

karyawan yang berprestasi. 

Perseroan memandang isu lingkungan hidup sebagai hal yang sangat 

penting dalam kegiatan operasionalnya dan mengambil berbagai langkah untuk 



memastikan bahwa kegiatan Perseroan tidak membawa dampak yang merusak 

lingkungan hidup sekitarnya. Sebagai perusahaan yang sepenuhnya terintegrasi 

secara vertikal memungkinkan Perseroan untuk mengelola permasalahan sosial 

dan lingkungan secara efektif dan menyeluruh. 

PT.CP Prima senantiasa mematuhi hukum dan perundangan baik nasional 

maupun daerah, yang mengatur masalah sosial dan lingkungan hidup yang 

termasuk namun tidak terkait dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan), UPL (Usaha Pengawasan Lingkungan), dan UKL (Usaha Kendali 

Lingkungan) serta kebijakan internal mengenai kesehatan dan keamanan kerja. 

Selain itu, Perseroan juga berperan serta aktif dalam berbagai proyek yang 

dapat mendukung pelestarian lingkungan serta kegiatan usaha. Baru-baru ini 

dalam kapasitasnya sebagai bagian dari gerakan sabuk hijau, PT.CP Prima 

menanami kembali 2.800 hektar lahan bakau, guna mencegah pengikisan bibir 

pantai dan mendorong perkembangbiakkan biota laut di daerah tepi pantai 

(Tulang Bawang, Lampung). 

PT.CP Prima memiliki hubungan kemitraan yang erat dan saling 

menguntung-kan dengan para petambak plasma sejak awal, yang hingga akhir 

2006 berjumlah lebih dari 3.119 petambak beserta keluarganya. Masing-masing 

keluarga mengelola satu kolam tambak dan untuk itu Perseroan mengupayakan 

fasilitas perumahan, satu rumah untuk tiap tambak, dan mereka juga dibekali 

prosedur pengelolaan yang ketat guna memastikan produksi udang dengan 

kualitas terbaik. Hubungan kerja sama PT.CP Prima dengan para petambak 

plasma ini terjalin harmonis sehingga memberikan contoh bagi dunia atas 

pentingnya rasa saling percaya dan saling menghargai dalam upaya mencapai satu 



tujuan. PT.CP Prima dengan bangga menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah 

terlibat konflik dan benturan kepentingan dengan masyarakat di sekitar tempatnya 

beroperasi.65 

Hubungan saling menguntungkan yang terjalin antara PT.CP Prima dan 

para petambaknya menegaskan tentang pentingnya tanggung jawab serta 

integritas sosial yang tertanam dalam filosofi usaha Perseroan sekaligus 

penggambaran mengenai tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang dijalankan 

Perseroan dengan mewakili kepentingan dari pemegang saham (shareholders). 

Selain menyediakan sumber penghidupan jangka panjang bagi para petambak 

plasma, Perseroan juga menciptakan dampak ekonomis tautan yang besar untuk 

masyarakat sekeliling yang selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan usaha 

maupun interaksi sosial. 

2. Kebijakan dan Kegiatan  PT. Central ProteinaPrima, Tbk Dalam 

Menunjang Terwujudnya Good Corporate Governance (GCG) 

Komisaris dan Direksi menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance) guna menumbuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan 

(Stakeholders) serta pemegang saham. Diyakini bahwa komitmen dalam penerapan Tata Kelola 

Perusahaan merupakan faktor kunci untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Untuk itu, 

Komisaris dan Manajemen secara berkesinambungan berupaya membangun nilai-nilai dan budaya 

perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
66

 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) di PT.CP Prima dilandaskan 

pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, 

                                                 
65  Hasil Wawancara dengan Aris Wisnu Wardana selaku Legal Manager PT. Central 
ProteinaPrima, Tbk Surabaya (jawaban pedoman wawancara no.8 pada tanggal 16 Januari 2009) 
66 Hasil Wawancara dengan Didik Nurhadi selaku Personalia Manager PT. Central ProteinaPrima, 
Tbk Surabaya (jawaban pedoman wawancara no.7 pada tanggal 14 Januari 2009). 



kemandirian dan kewajaran. PT.CP Prima berusaha menerapkan seluruh prinsip 

dasar tersebut ke setiap sendi kegiatan usaha Perseroan untuk mendapatkan 

keseimbangan bagi pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder. 

Kelima prinsip dasar tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : 

1) Transparansi dilakukan melalui keterbukaan informasi atas hal-hal 

material dan relevan yang berhubungan dengan Perseroan untuk 

kepentingan stakeholder. 

2) Kemandirian, dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan praktik usaha yang tidak sehat. 

3) Akuntabilitas yang mengacu pada pemisahan peran dan tanggung 

jawab antara Komisaris dan Direksi. 

4) Pertanggungjawaban ditunjukkan dengan penerapan manajemen 

risiko yang memberikan early warning system dalam melakukan 

kegiatan usaha, serta tanggung jawab terhadap isu-isu sosial, 

lingkungan dan pembangunan. 

5) Kewajaran dalam hal ini mengacu pada konsistensi dalam 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak 

para stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



a. Struktur Good Corporate Governance (GCG) PT.Central 

ProteinaPrima, Tbk 

 Berpijak pada konsep menciptakan nilai tambah (value added) bagi 

stakeholders, maka prinsip responsibility dalam GCG akan menelurkan gagasan 

CSR. Tentu saja kesemua hal tersebut tidak lepas dari pengawasan dan peran dari 

struktur GCG suatu Perseroan yang menjalankan usaha tersebut. Dari kegiatan-

kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan guna menunjang terwujudnya 

GCG.67 Dengan demikian usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk memelihara 

kesinambungan demi kepentingan stakeholders dan shareholders pun dapat 

dipertanggung jawabkan serta tercermin dari kegiatan-kegiatan perusahaan 

misalnya seperti program kemitraan, pelatihan, dan lain sebagainya sehingga 

terwujud produk Perseroan yang berkualitas dan bermutu tinggi tentunya dengan 

harga yang bersaing, sehingga Perseroan pun dapat masuk dan menguasai 

sebagian pasar dengan baik. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan struktur 

organisasi/para pemangku jabatan di PT.Central ProteinaPrima, Tbk Surabaya : 
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Pada penerapan Good Corporate Governance, pemaknaannya terletak 

pada suatu sistem yang terdiri atas aturan-aturan dan institusi-institusi yang 

menentukan hubungan antara shareholders. Oleh karena itu Good Corporate 

Governance terfokus pada : 

1. Struktur internal, hal ini berkaitan dengan struktur pertanggung jawaban 

dan pembagian peran antara organ utama dari suatu perusahaan, yakni 

shareholders, komisaris, dan board directors. 

2. Proses pembuatan keputusan, yakni berkaitan dengan mekanisme kerja 

dan interaksi aktual di antara organ-organ perusahaan tersebut. 

PT.CP Prima melaksanakan program Corporate Social Responsibility 

bukan hanya untuk menaati Pasal 74 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, tetapi merupakan bentuk kesukarelaan dari Perseroan 

untuk menunjang terwujudnya Good Corporate Governance. Walaupun Perseroan 

ini bukan merupakan Perseroan yang diwajibkan untuk menaati Undang-Undang 

RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi Perseroan ingin tetap 

melaksanakannya dikarenakan Perseroan berupaya untuk menumbuhkan 

kepercayaan dari pihak luar (stakeholders), dengan adanya kepercayaan dari 

stakeholders maka Perseroan diharapkan lebih memahami serta dapat tumbuh dan 

berkembang serta mampu bersaing di masa depan dengan mengantongi 

kepercayaan stakeholders. Dan yang menunjang kepercayaan dari shareholders 

bahwa Perseroan dapat mengoperasikan usahanya dengan baik yang tercermin 

dari tidak adanya sengketa ataupun perkara hukum yang menjerat Perseroan 

kemudian memberikan dampak negatif bagi citra atau nama baik Perseroan itu 

sendiri khususnya bagi Perseroan yang telah Go Public. 



C. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Central ProteinaPrima, Tbk 

Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari GCG yang mesti didorong 

dengan pendekatan etika, pendekatan regulasi maupun pendekatan pasar secara 

intensif. Tetapi dalam pendekatan ini suatu perusahaan terkadang mengalami 

kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu adanya identifikasi kendala apa 

saja yang dihadapi oleh suatu perusahaan khususnya PT.CP Prima. Pendekatan 

regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness. 

Misalnya Undang-Undang RI dapat mewajibkan semua perseroan untuk 

melaporkan, bukan hanya aspek keuangan tetapi yang mencakup kegiatan CSR 

dan penerapan GCG. 

 
1. Kendala Yuridis 

Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan 

hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Sejalan dengan 

perkembangan tersebut, Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait 

dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Adanya 

pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas 

perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para 

stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. 



Menurut pengamatan dan analisa penulis, saat ini tingkat pelaporan dan 

pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang 

dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca 

laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan 

adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan, sehingga laporan 

tersebut pada akhirnya hanyalah merupakan alat public relation perusahaan dan 

bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Pelaporan saja tidaklah 

cukup untuk tercapainya akuntabilitas, pelaporan tersebut perlu didukung oleh 

infrastruktur yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan 

CSR secara obyektif .  

Hingga kini belum ada kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat 

dijadikan acuan bagi PT.CP Prima dalam menyiapkan laporan CSR. Cakupan 

standar yang ada sudah cukup komprehensif, namun, belum adanya laporan yang 

dapat mengikhtisarkan dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan 

lingkungan akan menyulitkan stakeholders dalam mengevaluasi efektivitas 

kegiatan CSR perusahaan. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR, 

diperlukan jasa assurance68  terhadap laporan tersebut, tetapi hingga kini standar 

assurance (jaminan) terhadap laporan CSR masih dalam proses pengembangan. 

Sistem Good Corporate Governance di Indonesia menyatakan bahwa Dewan 

Komisaris dan Direksi dalam mengelola perusahaan harus mengutamakan 

kepentingan perusahaan, yang berimplikasi bahwa tidak hanya kepentingan 

                                                 
68 Yang dimaksudkan “jasa assurance” adalah suatu jasa jaminan yang pelakunya biasa disebut 
atau dikenal sebagai broker (dalam perusahaan sekuritas) dan CPP/perusahaan yang telah 
GoPublic sebagai emitennya. Menurut M. Irsan Nasarudin, SH dalam bukunya Aspek Hukum 
Pasar Modal Indonesia, jasa assurance dalam bahasa dunia Pasar Modal lebih dikenal dengan 
Penjamin Emisi Efek (PEE). Sebab belum tentu dalam suatu perusahaan memiliki SDM yang ahli 
dibidang Pasar Modal serta pelaporan rutin untuk umum.  



pemegang saham yang perlu diperhatikan, tetapi juga kepentingan stakeholders 

lainnya (konsisten dengan konsep CSR).  

Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan di laporan tahunan, tetapi belum adanya aturan lanjutan 

yang mengoperasionalkan kewajiban tersebut akan menyebabkan laporan yang 

sangat bervariasi antar perusahaan sehingga menyulitkan pembaca laporan 

tersebut. Akuntabilitas terhadap publik, khususnya bagi perusahaan non-terbuka, 

tidak ada karena laporan tersebut hanya disampaikan ke pemegang saham. 

Terakhir, kesadaran publik atas pentingnya CSR semakin meningkat akhir-akhir 

ini, namun belum sampai pada tingkat dimana publik mempunyai kekuatan untuk 

menekan perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa belum berjalannya infrastruktur pendukung 

pelaporan CSR bisa jadi menjelaskan mengapa tingkat pelaporan CSR di 

Indonesia relatif rendah. Sehingga PT.CP Prima pun untuk menyiapkan laporan 

tahunan tentang tanggung jawab sosial perusahaan mengalami kendala tentang 

batasan dalam penyampaian laporan tahunan tersebut, seperti aktivitas yang 

bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dinilai sebagai aktivitas 

CSR ataupun bukan. 

 
2. Kendala Non Yuridis 
 

Konsep CSR atau tangggung jawab sosial perusahaan tidak serta merta 

diterima positif oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan bisnis baik swasta 

maupun BUMN. Sebagai konsep yang berkembang dari idiologi liberal dibidang 

ekonomi, konsep ini masih bersifat ambigu. Disatu sisi perusahaan merupakan 



lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit) sebanyak-

banyaknya. Sedangkan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan GCG, PT.CP 

Prima melakukan CSR yang sifatnya hanya sukarela tetapi dilaksanakan dengan 

seperti layaknya menjalankan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi, walaupun bagi PT.CP Prima 

apabila tidak menerapkan CSR tidak akan mendapatkan sanksi, tetapi kegiatan 

CSR dapat memberikan suatu citra baik untuk perusahaan dan merupakan 

penjembatan hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder-nya. 

Kemudian apabila CSR telah dilaksanakan, maka terwujudnya GCG yang lebih 

memberikan penekanan terhadap hubungan perusahaan dengan shareholders. 

Oleh karena itu dengan ketentuan pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang 

juga melambung tinggi, apalagi untuk perusahaan yang telah Go Public seperti 

PT.CP Prima ini, membuat pelaksanaan CSR tidak dapat dikatakan maksimal, 

dalam artian ada program CSR yang tidak dapat rutin dilakukan oleh PT.CP 

Prima misalnya sunatan massal, donor darah, ataupun acara amal. Tetapi 

PT.Central ProteinaPrima, Tbk tidak mengalami kendala non-yuridis yang berarti, 

mengingat biaya CSR sebagai bagian dari pengeluaran suatu perusahaan dan tidak 

bagian dari persentase keuntungan, PT.CP Prima tetap melaksanakan CSR dengan 

sukarela serta tetap melaksanakan pembayaran pajak secara intensif dengan baik 

dan tidak melakukan kecurangan atau penggelapan pajak terhadap negara. 

 

 

 

 



D. Solusi Konkret Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. 

Central ProteinaPrima, Tbk Terhadap Penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 
Solusi yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh PT.CP 

Prima yaitu meningkatkan tingkat dan kualitas pelaporan CSR, sehingga tercapai 

akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan terhadap stakeholders. Pertama, karena 

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah diberlakukan, maka perlu 

segera disiapkan aturan lanjutan yang secara eksplisit menjelaskan: 

1. sektor usaha/perusahaan dengan kriteria bagaimana yang wajib 

melaksanakan tanggung-jawab sosial dan lingkungan, 

2. kapan PT.CP Prima dapat dinyatakan telah melaksanakan tanggung 

jawabnya sehingga tidak perlu dikenakan sanksi sehingga diperlukan 

adanya audit dari perusahaan (pihak netral) dan pemerintah, 

3. berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh PT.CP Prima untuk 

melaksanakan CSR (dapat dinilai dari persentase berapa besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan keluaran biaya untuk 

CSR) 

4. cakupan laporan tanggung jawab sosial yang perlu disampaikan oleh 

PT.CP Prima, sehingga dapat dinilai kelayakan pemberian reward 

dari pemerintah untuk PT.CP Prima . 

Selain itu, sebaiknya laporan perusahaan berskala besar dan usahanya 

terkait dengan sumber daya alam dapat diakses oleh publik dan perusahaan 

tersebut didorong agar laporannya diaudit oleh pihak eksternal yang independen. 

Seperti langkah baik yang ditunjukkan oleh PT.CP Prima yang telah 



mempublikasikan annual report-nya dan dapat diakses melalui webside resmi 

PT.CP Prima. 

Kedua, diperlukan riset lebih lanjut untuk mengembangkan standar 

pelaporan CSR yang dapat mengikhtisarkan efektivitas kegiatan CSR perusahaan, 

serta diperlukan suatu standar pelaporan CSR yang berlaku global sehingga dapat 

dijadikan acuan perusahaan di berbagai negara dalam menyiapkan laporan CSR.  

Ketiga, standar assurance terhadap laporan CSR yang diterima umum 

perlu segera disiapkan, dengan memperhatikan karakteristik laporan CSR yang 

berbeda dari laporan keuangan.  

Keempat, perusahaan perlu didorong (melalui regulasi pemerintah atau 

asosiasi industri) untuk mengubah sistem governance yang akomodatif terhadap 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR perusahaan.  

Demikian pula, sistem kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi direvisi 

dengan mendasarkan besarnya kompensasi tidak hanya pada laba perusahaan 

tetapi juga pada indikator kinerja CSR perusahaan. Kelima, perlu terus 

ditumbuhkan kesadaran publik atas pentingnya pembangunan berkelanjutan dan 

bahwa kesejahteraan sosial dan pelestarian sosial adalah tanggung jawab bersama. 

Untuk itu, kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi perlu 

dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ini. 

Dewan Komisaris dan Direksi PT.CP Prima dalam mengelola perusahaan 

harus mengutamakan kepentingan perusahaan, yang berimplikasi bahwa tidak 

hanya kepentingan pemegang saham yang perlu diperhatikan, tetapi juga 

kepentingan stakeholders lainnya (konsisten dengan konsep CSR). Namun, karena 

penunjukan kedua organ (Dewan Komisaris dan Direksi) tersebut dilakukan oleh 



RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), maka diperlukan organ yang mendukung 

pelaksanaan CSR perusahaan di PT.CP Prima, seperti divisi khusus yang 

menangani program CSR, komite CSR atau perluasan peran organ yang ada, 

seperti perluasan peran komite audit yang nantinya berperan untuk mewujudkan 

GCG PT.CP Prima, sehingga antara management, product, dan social activity 

berjalan secara seimbang dan berdampingan saling mendukung terciptannya nama 

besar dan baik perusahaan (PT.CP Prima). 

Kemudian untuk perusahaan yang telah menerapkan CSR yang 

berkelanjutan, seperti PT.CP Prima yang sebenarnya tidak berkewajiban 

melaksanakan CSR tetapi perusahaan ini telah melaksanakan CSR, maka 

pemerintah seharusnya memberikan kompensasi ataupun bentuk penganugerahan 

terhadap perusahaan yang melaksanakan CSR. Sehingga semangat perusahaan 

berlomba-lomba untuk menumbuhkan kebaikan dan sosialitas yang tinggi antar 

perusahaan, baik yang diwajibkan ataupun yang tidak diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan, karena CSR telah menjadi bagian dari rencana kerja 

dan laporan tahunan suatu perusahaan, untuk itu mesti jelas sertifikasi atas 

pelaksanaan CSR. Sehingga perusahaan seperti PT.CP Prima yang tidak 

diwajibkan oleh Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas untuk melaksanakan CSR tetapi PT.CP Prima telah melaksanakan 

dengan sukarela dapat diberikan suatu penghargaan, misalnya jika PT.CP Prima 

mendapatkan sertifikasi telah melaksanakan CSR maka dapat juga sekaligus 

digunakan untuk promosi produk yang dihasilkan, karena produk tersebut jika 



diberi label CSR maka memiliki nilai jual serta nilai positif yang tinggi terhadap 

perusahaan yang telah menerima pengahargaan. Sehingga masyarakat pun dapat 

menilai dan memilih suatu produk dari perusahaan yang telah melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan ataukah belum. Serta dapat menilai dan 

memilih produk tersebut berkualitas ataukah tidak dengan mempertimbangkan 

pula sumbangsih dari PT.CP Prima kepada masyarakat dan karyawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. PT. Central ProteinaPrima, Tbk (PT. CP Prima) Surabaya melaksanakan 

program CSR dalam menunjang terwujudnya GCG, hal tersebut 

dikarenakan selain menciptakan hubungan yang transparan dan wajar 

dengan seluruh stakeholder, PT.CP Prima juga bergantung pada program 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menciptakan manfaat serta 

menunjukkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas PT.CP Prima kepada 

stakeholder guna mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan 

secara jangka panjang. Kebijakan PT.CP Prima yaitu dengan Program 

Kemitraan; Keselamatan, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan; dan 

Program Pelatihan Perusahaan terhadap Karyawan. Selain itu PT.CP 

Prima juga sering mengadakan kegiatan sosial walaupun kegiatan tersebut 

tidak dilakukan secara rutin atau berkala, misalnya sunatan masal bagi 

warga sekitar lokasi tambak dan pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Namun untuk kegiatan yang rutin dilakukan misalnya berupa pembagian 

daging Qurban (pada waktu Idul Adha) kepada warga yang kurang mampu 

sekitar daerah tambak dan pabrik, Tunjangan Hari Raya kepada karyawan 

Tambak dan Pabrik, Tunjangan Akhir Tahun kepada karyawan, Asuransi 

Kesehatan dan Keselamatan yang diberikan kepada seluruh karyawan dan 

keluarga inti karyawan, serta Beasiswa yang diberikan kepada anak 



kandung karyawan yang berprestasi. PT.CP Prima senantiasa mematuhi 

hukum dan perundangan baik nasional maupun daerah. 

2. Kendala yang dihadapi oleh PT.CP Prima terhadap penerapan CSR baik 

dari aspek yuridis, yaitu: Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang 

atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan 

tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan (annual report). Adanya 

pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya 

akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Hingga kini belum ada kesepakatan standar pelaporan 

CSR yang dapat dijadikan acuan bagi PT.CP Prima dalam menyiapkan 

laporan CSR. Tetapi PT.CP Prima berusaha dengan sebaik-baiknya 

meminimalisir kendala tersebut dengan tetap melakukan laporan kegiatan 

CSR baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur kepada 

shareholders dan para pemegang saham yang lainnya. Walaupun dalam 

pelaporan tersebut PT.CP Prima masih mengalami kendala dengan batasan 

mana yang merupakan kegiatan CSR dan mana yang bukan merupakan 

kegiatan CSR. Sedangkan kendala non yuridis yang dihadapi oleh PT.CP 

Prima, yaitu: pada besarnya pengeluaran PT.CP Prima untuk pembayaran 

pajak, akan tetapi PT.CP Prima tetap melaksanakan CSR dengan sukarela 

serta tetap melaksanakan pembayaran pajak secara intensif dengan baik 

dan tidak melakukan kecurangan atau penggelapan pajak terhadap negara. 



Solusi yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh PT.CP 

Prima yaitu meningkatkan tingkat dan kualitas pelaporan CSR, sehingga 

tercapai akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan terhadap stakeholders. 

Selain itu, sebaiknya laporan perusahaan berskala besar dan usahanya 

terkait dengan sumber daya alam dapat diakses oleh publik dan perusahaan 

tersebut didorong agar laporannya diaudit oleh pihak eksternal yang 

independen. Dewan Komisaris dan Direksi di PT.CP Prima seharusnya 

dalam mengelola perusahaan harus mengutamakan kepentingan 

perusahaan, yang berimplikasi bahwa tidak hanya kepentingan pemegang 

saham yang perlu diperhatikan, tetapi juga kepentingan stakeholders 

lainnya (konsisten dengan konsep CSR). 

B. Saran 

1. Dengan adanya kendala yang dialami perusahaan baik yang diwajibkan 

ataupun yang hanya bersifat sukarela dalam melaksanakan CSR, 

disarankan agar Pemerintah segera menyiapkan aturan lanjutan yang 

secara eksplisit menjelaskan: 

5. sektor perusahaan dengan kriteria yang wajib melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan, 

6. kapan perusahaan dapat dinyatakan telah melaksanakan tanggung 

jawabnya sehingga tidak perlu dikenakan sanksi tentunya dengan 

adanya pelaporan yang tertulis dan dilakukan audit oleh pemerintah, 

7. berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

melaksanakan CSR (dapat dinilai dari persentase berapa besar 



keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan keluaran biaya untuk 

CSR), 

8. cakupan laporan tanggung jawab sosial yang perlu disampaikan PT.CP 

Prima sehingga dapat dinilai kelayakan PT.CP Prima diberi suatu 

penganugerahan. 

2. Agar PT.CP Prima lebih meningkatkan penerapan CSR sebagai upaya 

mewujudkan GCG, dengan cara : 

a. membuat jadwal dan rencana CSR yang akan dilaksanakan tiap 

tahunnya, baik yang secara terstruktur dan terorganisasi maupun yang 

tidak terstruktur/hanya pada kegiatan tertentu, 

b. membentuk suatu tim yang khusus menangani tentang CSR perusahaan, 

misalnya devisi khusus (tidak perlu banyak karyawan tetapi efektif dan 

kreatif) yang menangani mulai dari pembuatan program kegiatan CSR 

yang akan dilakukan, dana yang diperlukan, sasaran dari program CSR 

PT.CP Prima, bentuk dari CSR hingga akhir dari pelaporan CSR yang 

ditertulis secara otentik dalam laporan kegiatan CSR oleh PT.CP Prima. 

c. membuat laporan tahunan yang lebih terperinci tentang pelaksanaan 

progam CSR yang dilakukan oleh PT.CP Prima guna mewujudkan 

GCG PT.CP Prima dan mempublikasikannya untuk umum melalui 

webside ataupun berita acara tertulis yang dapat dinilai oleh pemerintah, 

para pemegang saham (shareholders), dan masyarakat (stakeholders) 

bahwa PT.CP Prima benar-benar telah melaksanakan program CSR-nya 

ataukah tidak. 
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