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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Corporate social responsibility merupakan sebuah gerakan baru dalam 

etika bisnis. Di Indonesia, dasar hukum adanya corporate social responsibility 

di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4297) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152). 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.1 

Undang-Undang Penanaman Modal juga mewajibkan untuk melaksanakan 

                                                           
1 C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hlm 65 
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tanggung jawab sosial perusahaan”.2 Dalam Penjelasan Umum Undang-undang 

No. 40 Tahun 2007 dikemukakan: 

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tanggug Jawab Sosial dan 

Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan 

masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung 

terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka 

ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan 

tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai Perseroan yang dilaksanakan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut 

dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka Perseroan 

yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.3 

 

Prakteknya corporate social responsibility yang dalam ketentuan 

perundang-undangan tersebut telah ditentukan sebagai sebuah kewajiban 

hukum bagi setiap perseroan, tetapi dalam perjalannya corporae social 

responsibility belum dapat dijalankan sesuai dengan konsep corporate social 

responsibility itu sendiri. Komitmen perseroan untuk berkontribusi dalam 

pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, 

sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep corporate 

social responsibility. 

Sebagai contoh. konflik sering terjadi antara perseroan dengan 

masyarakat sekitar terutama masyarakat yang terkena dampak. Konflik terjadi 

                                                           
2 Arif Budimanta., et. al., Corporate Social Responsibility. Alternatif Bagi 

Pembangunan Indonesia, Jakarta, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 

2008) hlm 87  
3 C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk ... op., Cit., hlm 24 
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antara perseroan dengan masyarakat tidak hanya dialami oleh perusahaan-

perusahaan besar misalnya terjadi di PT. Freefort Indonesia (FI), PT. Newmont 

Nusa Tenggara (NNT) yang sekarang sudah berubah menjadi PT. Aman 

Mineral Nusa Tenggara (AMNT), tetapi konflik serupa juga terjadi di 

perusahaan-perusahaan yang berskala kecil misalnya terhadap PT. Anugrah 

Karya Agra Sentosa (AKAS) yang merupakan perusahaan tambang galian C di 

wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, selama dalam tahapan pembangunan 

diawal operasi, PT AKAS telah membuat sejumlah perjanjian dengan 

masyarakat sekitar, seperti mendukung kegiatan sosial masyarakat setempat, 

dan membantu setiap kegiatan yang ada di masyarakat terkena dampak. 

Faktanya janji itu juga tidak pernah dilakukan, sehingga masyarakat 

menganggap pihak perseroan telah malakukan ingkar janji dan meminta 

perseroan menghentikan aktifitas pertambangan.4  

Kesemua contoh  di atas melibatkan perseroan sebagai pengelola 

sumber daya alam dan masyarakat  sebagai bagian dari stakeholder yang 

berada di wilayah paling dekat dengan perusahaan. Masyarakat terdekatlah 

yang akan terkena dampak lebih dahulu dari keberadaan perseroan. Apakah 

dampak yang akan ditimbulkannya tersebut akan lebih cederung negatif atau 

positif tergantung dari perusahaan itu sendiri. 

Keberadaan perseroan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat 

sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perseroan 

dengan masyarakat. Perseroan dan masyarakat seperti pasangan hidup yang 

                                                           
4 http://arkifm.com/2392-dituding-banyak-bohongi-warga-pt-akas-didesak-

hengkang.html (7 Desember 2017 Pukul 22.46) 

http://arkifm.com/2392-dituding-banyak-bohongi-warga-pt-akas-didesak-hengkang.html%20(7
http://arkifm.com/2392-dituding-banyak-bohongi-warga-pt-akas-didesak-hengkang.html%20(7
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saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan 

menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus 

diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga 

keberadaan perseroan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Dilihat dari aspek ekonomi, perseroan harus 

berorientasi mendapatkan keuntungan (profit) sesuai dengan tujuan 

didirikannya suatu perusahaan dan dari aspek sosial sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pada saat yang bersamaan perseroan harus memberikan kontribusi secara 

langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan munculnya berbagai 

tuntutan terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan 

lingkungan, maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate 

social responsibility (CSR) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Corporate social 

responsibility telah menjadi kewajiban perseroan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sosial dan lingkungan alam. 

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi 

sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, 

lahirlah gugatan terhadap peran perseroan agar dapat memenuhi tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat terdampak. Disinilah salah satu manfaat yang 

dapat dipetik perseroan dari kegiatan corporate social responsibility. 
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Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dalam dekade 

terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate social 

responsibility sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan 

alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.5  

Perseroan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 

pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, tetapi juga harus 

memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat 

(terutama masyarakat terdampak) menganggap perseroan tidak memperhatikan 

aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara 

langsung bahkan hanya merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah 

perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau 

gejolak sosial. 

Program-program corporate social responsibility yang dilaksanakan 

seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang 

sesungguhnya. Seringkali pihak perseroan masih menganggap dirinya sebagai 

pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas 

dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan 

bantuan perseroan. 

Seharusnya perseroan pada aktifitasnya tidak lagi berusaha hanya untuk 

meningkatkan nilai keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih cenderung 

bersandarkan pada kebutuhan keberlanjutan usaha yang sedang dijalankannya.6 

Sehingga proses keberadaan perseroan dalam suatu komunitas dapat terus 

                                                           
5 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Resonsibility, Jakarta, Sinar Grafika, 

2008), hlm 1 
6 Arif Budimanta., et. al., Corporate. op. cit. hlm 75 
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dipertahankan sebagai suatu bentuk sistem yang saling berfungsi dan saling 

membutuhkan satu sama lainnya. Hal ini berkaitan erat pada proses adaptasi 

perseroan terhadap komunitas lokal yang ada. 

Komitmen perseroan terhadapa pelaksanaan corporate social 

responsibility pada masyarakat terdampak menjadi satu persoalan yang segera 

harus terpecahkan. Jika dicermati lebih mendalam belum banyak perusahaan 

yang benar-benar memfokuskan kegiatan corporate social responsibility-nya 

kepada upaya penguatan modal sosial.7 Tidak konsistennya perseroan terhadap 

komitmen corporate social responsibility tidak terlepas dari kepiawean 

perseroan dalam menemukan celah hukum yang ada, baik dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Celah hukum yang dimaksud dilihat dari perseroan yang lebih fokus 

melaksanakan program corporate social responsibility yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perseroan tidak dapat 

mengabaikan-nya, karena sanksi hukum dapat diberikan kepada perseroan 

yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

tersebut. Sebagai contoh, pelaksanaan corporate social responsibility untuk 

internal mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan, sementara 

pelaksanaan corporate social responsibility untuk eksternal, dalam hal 

lingkungan hidup, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

                                                           
7 Mulya Amri dan Wicaksono Sarosa, CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial, Buku 5 

Csr For Better Life: Indonesian Context, Cetakan Pertama, Indonesian Business Links, 

Jakarta, 2008) hlm 31 
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1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara program pelaksanaan 

corporate social responsibility untuk masyarakat terdampak belum memiliki 

ketentuan perundang-undangan yang tegas yang dapat dijadikan alat pemaksa 

bagi perseroan yang tidak melaksanakannya. 

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Atau dengan 

kata lain perlu suatu tindakan yang kongkrit dan memberikan perlindungan 

hukum bagi masyarakat demi terciptanya program-program corporate social 

responsibility yang kena sasaran dan bertepat guna. 

Salah satu bentuk wujud perlindungan hukum demi terciptanya 

kepastian, maka diperlukan adanya kesepakatan antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitar yang menjadi target dari program-program corporate social 

responsibility. Oleh karena diperlukannya kesepakatan yang nantinya akan 

tertuang dalam suatu perjanjian tertulis, maka diperlukan peran Notaris agar 

perjanjian itu benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk 

kedua belah pihak. 

Selanjutnya untuk terpenuhinya kepastian hukum dalam perjanjian 

corporate social responsibility antara perseroan dengan masyarakat terdampak 

dapat dianalisis dengan ketentuan syarat obyektif dan syarat subyektif 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata 

tentang syarat sahnya perjanjian. 
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Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), 

disebutkan bahwa : 

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.8 

 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat terdampak atas aktifitas 

perseroan tidak cukup diperjanjikan secara lisan, karena akan sangat merugikan 

pihak masyarakat. Dalam banyak kasus seperti yang telah diuraikan diawal 

perusahaan kerap mengingkari janji yang telah diperjanjikan secara lisan atau 

bawah tangan. Dalam hal corporate social responsibility diperjanjiankan di 

hadapan Notaris dimungkinkan akan melindungi kedua belah pihak atas hak 

masyarakat terkena dampak yang menerima corporate social responsibility 

dengan kewajiban perusahaan terhadap corporate social responsibility. 

Berdasarkan uaian tersebut di atas, maka perlu kajian hukum secara 

lebih mendalam mengenai kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat 

tentang corporate social responsibility yang merupakan suatu kewajiban 

perusahaan disatu sisi dan disisi lain demi terciptanya kesejahteraan 

                                                           
8 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Beserta 

Penjelasannya., Edisi Terbaru (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 70 
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masyarakat, corporate social responsibility dapat diperjanjikan secara tertulis 

selama terpenuhiya pasal 1320 kitab undang hukum perdata, sepakat, cakap, 

obyek tertentu dan kausa halal. Kajian ini akan dituangkan dalam bentuk 

penelitian tesis yang berjudul “Keabsahan corporate social responsibility  

yang diperjanjikan secara tertulis di hadapan notaris”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi dalam isu hukum 

sebagai berikut: 

1. Mengapa corporate social responsibility diperjanjikan secara tertulis 

antara perseroan dengan masyarakat terdampak di hadapan Notaris? 

2. Bagaimana keabsahan kewenangan bertindak perseroan, masyarakat 

terkena dampak dalam Akta corporate social responsibility yang dibuat di 

hadapan Notaris? 

3. Apakah Akta corporate social responsibility yang diperjanjikan di 

hadapan Notaris sesuai dengan kausa halal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa pentingnya memperjanjikan 

corporate social responsibility antara perseroan dengan masyarakat 

terdampak di hadapan Notaris. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa pentingnya keabsahan 

bertindak perseroan dan masyarakat terdampak dalam memperjanjikan 

corporate social responsibility di hadapan Notaris. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kausa halal dalam perjanjian 

corporate social responsibility. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang 

kenotariatan, khususnya bagi para notaris dan calon notaris dalam membantu 

untuk membuat suatu akta yang berkaitan dengan corporate social 

responsibility. Begitu juga dengan para pembuat kebijakan agar lebih 

memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya 

dan masyarakat sekitar beroperasinya perusahaan pada khususnya. Penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi para akademisi dan 

pemerhati sosial untuk lebih memberikan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat yang terkena dampak dari beroperasinya suatu perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya 

yang berkaitan hukum kenotariatan dan hukum perusahaan. 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap 

permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang corporate social 

responsibility, khususnya dalam membuat kesepakatan antara perusahaan dan 

masyarakat mengenai pelaksanaan corporate social responsibility. Untuk 

perusahaan diharapkan dapat mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku 



11 
 

11 
 

tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan 

corporate social responsibility secara konsisten akan mendapatkan dukungan 

luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang 

dijalankannya. corporate social responsibility akan mendongkrak citra 

perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi 

perusahaan. 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan telaah terhadap riset yang pernah diteliti 

sebelumnya yang harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian 

yang sudah pernah dilakukan. Untuk menegaskan keaslian peneltian ini, telah 

dilakukan penelusuran ke perpustakaan baik yang ada di Universitas Islam 

Indonesia maupun di Perpustakaan yang ada di Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia. Sepanjang yang peneliti ketahui, materi pokok 

penelitian tentang perkembangan profesi Notaris di Indonesia dalam 

perwujudan kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan masyarakat 

mengenai corporate social responsibility belum pernah diteliti oleh peneliti 

lain. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

perusahaan sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan 

manusia karena itu pula perusahaan sebagai entitas sosial yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

seperti manusia. Tidak sedikit perusahaan yang eksistensinya di tengah-tengah 

masyarakat dianggap kurang kondusif akibat hubungan sosial antara 
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perusahaan dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Di satu sisi 

perusahaan telah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai subyek hukum 

menurut perspektif perusahan itu sendiri sementara di sisi lain masyarakat 

menganggap bahwa keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat harus 

berdampak lebih secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Dinamika ini peneliti pandang sangat menarik untuk dikaji hubungan 

hukum dan sosial antara perusahaan dengan masyarakat terdampak, kemudian 

dikaitkan dengan peran serta peluang Notaris dalam menjalankan profesinya, 

khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum diantara kedua belah 

pihak. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate soscial responsibility) 

merupakan alat yang ditawarkan oleh peneliti untuk menjalin hubungan hukum 

antara perseroan dan masyarakat terdampak. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Akan tetapi belum 

banyak penelitian yang berkaitan lansung dengan tema yang akan peneliti 

lakukan. Penelitian-penelitian yang telah ada lebih pada perspektif sosial. 

Sementara itu penelitian yang menggunakan perspektif hukum tetapi dalam 

pembahannya tidak membahas tentang peluang Notaris. Hal inilah yang akan 

membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Adapun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut; 

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas terhadap hak 

asasi manusia (studi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan 
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perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap hak ekonomi dan sosial 

masyarakat lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau), oleh Firdaus dalam 

disertasinya di program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta tahun 2013. Permasalahan yang dibahas dalam 

disertasinya adalah; 

a. Apa dasar-dasar TJSLP terhadap hak EKOSOS masyarakat?  

b. Mengapa perusahaan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk 

melaksanakan TJSLP terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal?  

c. Bagaimana mekanisme TJSLP terhadap hak EKOSOS masyarakat 

lokal dan implementasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan 

kelapa sawit di Kabupaten Kampar Provinsi Riau?9 

2. Analisis Penerapan Stategi Corporate Social Responsibility, Studi Empiris 

pada Penerapan CSR di PT. Telkomunikasi Seluler, oleh Kurnia Purwanto 

pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

tahun 2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesisnya adalah bagaimana 

melakukan analisa terhadap penerapan program CSR yang relevan, efektif, 

efisien bagi Telkomsel dan sejalan dengan penerapan corporate strategy.10 

3. Tinjauan Yuridis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. 

Pertamina persero, oleh Agus Amperio pada Program Magister Ilmu 

                                                           
9 Firdaus, 2013, Tanggung Jawab Sosial dan Ligkungan Persroan Terbatas 

Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Sosial Masyarakat 

Lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Iislam Indonesia, Yogyakarta 
10 Kurnia Purwanto, 2015, Analisis Penerapan Stategi Corporate Social 

Responsibility, Studi Empiris Pada Penerapan Csr di PT. Telkomunikasi Seluler, Tesis 

pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
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Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2015. 

Rumusan permasalahannya: 

a. Bagaimana penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina 

persero? 

b. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate 

social responsibility di PT. Pertamina persero? 

c. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam 

penerapan corporate social responsibility?11 

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan 

Implemaentasinya12. Oleh Suparnyo dalam disertasinya di program doktor 

pada Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008, dengan tema   

membahas tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan 

(TJSP), faktor pendorong suatu perusahaan yang mengimplementasikan 

tanggung jawab sosial serta nilai, nilai moral atau asas-asas hukum yang 

dapat diakomoadi oleh peraturan yang akan datang (ius constituendum). 

Suparo menganggap pentingnya mendapat inforrmasi dan kajian-kajian 

mendalam tentang implementasi, faktor-faktor pendorong serta model 

tetang nilai, moral atau asas hukum yang digunakan oleh perusahaan 

sebagai salah satu pihak dan kepentingan stakeholders dipihak yang lain. 

Suparno juga sedikit membahas tentang tanggung jawab yang timbul dari 

                                                           
11 Agus Amperianto, 2015, Tinjauan Yuridis Penerapan Corporate Sosila 

Responsibility (CSR) di PT. Pertamina Persero, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum 

Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
12 Suparnyo. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 

Semarang dengan Judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) Dan Implementasinya. 2008 
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perjanjian. Para pihak yang mengadakan hubungan hukum bertanggung 

jawab baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis 

perjanjian, objek maupun luas cakupannya dan wilayah berlakunya.13 

Tanggung jawab yang dimaksud oleh Suparno dalam disertasinya adalah 

tanggung jawab perusahaan yang diakibatkan kerena adanya transaksi 

ekonomi semata, bukan perjanjian yang memuat tanggung jawab sosial 

perusahaan, tetapi disi lain dalah hal timbulnya perjanjian Suparno tidak 

menjelaskan bagaimana cara melembagakan perjanjian tersebut. Hanya 

menyebutkan poin-poin yang harus dipertanggungjawabkan perusahaan 

kepada masyarakat:14 

5. Corporate social perpormance sebagai motif utama implementasi 

corporate social responsibility PT Gudang Garam, Tbk, oleh Ken Retno 

Budipatiwi pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Univerersitas Gadjah Mada tahun 2016. Dengan rumusan masalah; 

a. Bagaimana tata kelola CSR yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam, 

tbk? 

                                                           
13 Ibid. Halaman 164 
14 Ibid. Halaman 168. (1). Menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga 

demokrasi dan mengembangkan pelaksanaannya, (2). Mengakui kewajiban sah pemerintah 

terhadap masyarakat dan mendukung kebijakan publik yang bertujuan untuk 

mengembangkan manusia melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

bagian-bagian masyarakat; (3). Bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada 

dimasyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan, pendidikan dan 

keselamatan di tempat kerja dan kesejahteraan ekonomi; (4).mengembangkan dan 

meransang pembangunan berkelanjutan serta memainkan peran dalam memelihara dan 

meningkatkan lingkungan fisik dan konservasi sumber daya tanah; (5). Mendukung 

perdamaian, keamanan, keanekaragaman dan keutuhan sosial; (6). Menghargai keutuhan 

budaya lokal; (7). Menjadi warga perusahaan yang baik melalui pemberian sumbangan, 

pendidikan dan kebudayaan dan partisioasi pekerja dalam masyarakat dan masalah-

masalah sipil. 
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b. Apa saja program-program CSR yang dilakukan oleh PT. Gudang 

Garam, tbk?15 

Beberapa penelitian diatas lebih menekankan pada persoalan-persoalan 

seputar corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan 

sebagai kewajiban hukum perusahan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara penelitian ini akan lebih 

menekankan pada keterlibatan Notaris dalam Corporate Social Responsibility 

guna menjamin kepastian bagi masyarakat melalui kesepakatan yang 

dituangkan dalam perjanjian dalam akta dihadapan Notaris. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Pengertian corporate social responsibility 

Untuk membedah persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini, 

penulis perlu memaparkan landasan-landasan toeritik yang akan peneliti 

gunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab persoalan dalam penelitian.  

Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-

masalah  yang menjadi fokus kajiannya.16 Teori-teori yang peneliti 

deskripsikan ini dianggap relefan, diantaranya; 

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

                                                           
15 Ken Retno Budipratiwi, 2016, Corporate Sosial Performance Sebagai Motif 

Utama Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Gudang Garam, Tbk, Tesis 

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta 
16 Salim, H.S Dan Erlies Septiana Nurbani,  Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm. 1 
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berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sisial dan lingkungan.17 Pengertian ini menekankan pada 

pemberdayaan masyarakat miskin ditengah keterbatasan pemerintah untuk 

menyelesaikan persoalan sosial lainnya. Dalam sejarah pembangunan 

ekonomi di Indonesia menyisahkan persoalan sosial yang sangat serius. 

Menurut Bank Dunia Tahun 1993 – 1996 angka kemiskinan telah mencapai 

49%.18 

Pengertian lain corporate social responsibility adalah sebuah bentuk 

tanggung jawab sosial yang berkembang sebagai wujud dari sebuah good 

corporate governance.19 Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai 

salah satu elemen sosial yang keberadaan corporate sosial responsibility 

sendiri merupakan bagian dari etika bisnis. Teori ini juga menyebutkan 

bahwa corporate sosial responsibiliy (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (TJSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk 

membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak 

terkait, utamnya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana 

perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan 

usahanya secara berkelanjutan.20 

                                                           
17 Suhandari. Schema CSR. dikutip dari Hendrik Budi Untung, Corporate Social 

Responsibility, Edisi Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1 
18 Ibid 
19 Arif Budimanta, et. al., Corporate Social. op. cit. hlm 21 
20 Arif Budimanta, et. al., loc. cit. 
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Corporate social responsibility merupakan dengan upaya 

manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, 

dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan 

dampak positif disetiap pilar.21 

Pengertian di atas sedikit lebih terang menggambarkan keterlibatan 

stakeholder terkait dalam ruang lingkup pelaksanaan corporate social 

responsibility tetapi tidak melupakan tujuan pembanguan yang harus terus 

berkelanjutan dan seimbang. 

Definisi lainnya dari corporate social responsibility adalah “A 

business acts in socially responsible manner when its decision and actions 

account for and balance diverse stakeholder interests”.22 

Dua pengertian di atas menekankan perlunya memberikan perhatian 

yang seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder melalui prilaku 

sosial secara bertanggung jawab. 

Dari seluruh pengertian corporate social responsibility (CSR) yang 

sudah peneliti sampaikan diatas, diantaranya memiliki kesamaan dan 

persinggungan tentang konsep yang masing-masing diusung. Diantaranya 

mengenai tanggung jawab bisnis terhadap ekonomi, sosial, budaya dan 

                                                           
21 Mulya Amri dan Wicaksono Sarosa, CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial, 

(Selayang Pandang CSR: Ringkasan “Membumikan Bisnis Berkelanjutan”Buku 5, Jakarta, 

Indonesia Business Link, 2008), hlm ix 

  
22 A. B. Susanto, Reputation-Driven. Corporate Social Respponsibility. Pendekatan 

Strategi Management dalam CSR, Penerbit Erlangga, 2009),  hlm 10 
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lingkungan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Pengertian-

pengertian di atas juga tidak membatasi pada ruang eksternal semata tetapi 

juga merangkum ruang-ruang internal diantaranya soal tenaga kerja, 

keselamatan kerja dan menekankan bahwa perusahaan adalah subyek 

hukum yang hidup dan membutuhkan manusia sebagai mahluk sosial 

lainya. 

2. Konsep Corporate social responsibility 

Pada prinsipnya perseroan sebagai badan hukum dapat dimintai 

pertanggungjawaban, pertanggung jawaban perseroan dapat dibagi menjadi 

dua, diantaranya pertanggungjawaban dalam makna liability atau tanggung 

jawab yuridis dan pertanggungjawaban dalam pengertian responsibility atau 

tanggung jawab moral atau etis.23 Terkait dengan corporate social 

responsibility maka perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban kedua 

dalam pengertian responsibility atau tanggung jawab moral atau etis. 

Dengan teori stakeholder perseroan akan dapat mengetahui dampak 

yang ditimbulkan dari aktifitas perseroan, apakah perseroan akan 

berdampak negatif atau berdampak positif.24 Teori stakeholder menurut 

Hendry R yang dikutif oleh Suparnyo menyatakan bahwa “a corporation 

mus consider the effects its action have on these other stakeholder”dengan 

kata lain suatu perseroan harus mempertimbangkan efek atau dampak dari 

tindakannya terhadap stakeholder. 

                                                           
23 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan Dari Tanggung Jawab 

Moral Ke Tanggung Jawab Hukum, FH UII Press, Yogyakarta, 2015) hlm 70 
24 Suparnyo, Tanggung Jawab, op. cit. hlm 265 
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Yang dimaksud dengan stakeholder dalam kontek ini ialah faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan perseroan, faktor-faktor tesebut 

bisa dari luar maupun dari dalam.25 Investor dan karyawan adalah bagian 

faktor dari dalam, sedangkan komunitas yang terdiri dari pimpinan adat, 

kepala suku, ahli adat, ulama, tokoh masyarakat merupakan bagian faktor 

dari luar.26 

Stakeholder sebagai perhatian utama dari corporate social 

responsibility dapat melibatkan tanggung jawab kemitraan antara 

pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, juga masyarakat terdampak.27 

Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar 

stakeholder.28 

Perseroan dalam melaksanakan bisnisnya tidak berada diruang 

hampa, segala keputusan yang dibuat oleh perseroan lansung atau tidak 

lansung akan berdampak pada masyarakat.29 Menurut Drucker yang dikutif 

oleh Arif Budimanta, perseroan dalam melaksanakan corporate social 

responsibility dapat memisahkan kegiatannya yang berkaitan dengan satu 

komuniti, satu masyarakat dan satu negara. Sasaran program corporate 

social responsibility dapat berkenaan dengan pembangunan ekonomi, 

pembangunan infrastruktur dan menyediakan layanan jasa kesehatan dan 

                                                           
25 Arief Budimanta at.et, Corporate Social Responsibility, op. cit. hlm 28 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab, op. cit. hlm 95 
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pendidikan, juga dapat menyediakan layanan sosial dan psikologi 

masyrakat.30 

Menurut Beth Stephens yang dikutif oleh Fahmi, mencari 

keuntungan bukanlah suatu tujuan perseroan, namun hanya sebagai bisnis 

utamanya. Selebihnya perseroan harus memperlihatkan kepentingan sosial 

dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perseroan. 

Dampak negatif dan hubungan perseroan dengan masyarakat 

terdampak yang semakin komplek itulah yang mendorong corporate cosial 

responsibility harus dilakukan oleh perseroan.31 Untuk meminimalisir 

dampak-dampak negatif tersebut diperlukan intervensi negara dalam 

mengatur aktivitas perseroan.32 

Intervensi negara dalam urusan ekonomi diantaranya: 

a. Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara 

b. Negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-

perusahaan negara 

c. Negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan 

yang dapat menciptakan kompetisi 

d. Negara dapat mengatur monopoli swasta33 

Di Indonesia corporate social responsibility telah menjadi kewajiban 

bagi setiap investor.34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

                                                           
30 Arief Budimanta at.et, Corporate Social Responsibility, op. cit. hlm 78 
31 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab, op. Cit. hlm 96 
32 Ibid 
33 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004) hlm 

34 
34 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab, op. cit. hlm 95 
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Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal telah mewajibkan setiap perseroan untuk melaksanakan 

corporate social responsibility. 

Perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya adalah subyek 

hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa perseroan dapat menanggung segala akibat hukum atas 

tindakan pelanggaran yang dilakukannya.35 

3. Hubungan corporate social responsibility dan etika bisnis 

Prinsip ilmu ekonomi biasanya selalu memisahkan antara konsep 

efisiensi dari konsep etika, yaitu konsep benar salah, adil dan tidak adil, 

maka ekonomika etik memaksakan penyatuan keduanya.36 Kaitan erat 

antara etika dan sistem ekonomi akan dapat terlihat dengan jelas melalui 

konsep dan penerapan idiologi.37 

Dalam etika bisnis terdapat empat kegiatan: 

a. Penerapan prinsip etika umum dalam praktek bisnis. Prinsip-prinsip ini 

dapat digunakan untuk menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan 

atau tindakan yang diambil dalam lapangan bisnis secara moral dapat 

dibenarkan atau tidak. 

b. Etika bisns tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etik pada 

lapangan bisnis, tetapi juga mataetika. Dalam hal ini etika bisnis 

mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis oleh individu juga berlaku 

                                                           
35 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab, op. cit. hlm 117 
36 Murbyarto, Etika, Agama Dan Sistem Ekonomi. Artikel – I – Th. I – No.2 – April 

2012) hlm 1 
37 Suparnyo, Tangung Jawab, op. cit, hlm 199 
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pada organisasi. Etika bisnis menyoroti jugaapakah perusahaan 

melaksanakan tanggung jawab sosial atau tidak. 

c. Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai 

bisnis. Dalam hal ini etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi 

pada umumnya dan sistem ekonomi publik pada khususnya. 

d. Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro, seperti operasi 

perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional.38 

Dengan melihat pada kegiatan etika bisnis diatas maka corporate 

social responsibility merupakan bagian dari kegiatan etika bisnis. Kegiatan 

corporate social responsibility yang tidak dilakukan oleh perseroan dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran etika etika bisnis. 

Corporate social responsibility pada dasarnya merupakan derivasi 

dari etika bisnis.39 Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang 

mengenain kewajiban-kewajiban manusia tentang yang baik dan yang 

buruk. Bidang itulah yang disebut dengan moral.40 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif. Penentuan medote penelitian ini dilandaskan pada tema dan 

rumusan masalah yang telah peneliti tentukan pada bab sebelumnya. 

                                                           
38 A Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan Dan Realisasinya, Kanisiunus, Yogyakarta, 

1998) hlm 67-68 
39 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab, op. cit. hlm 37 
40 Ibid 
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Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma.41  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah normatif dengan menginventarisasi 

kekosongan hukum corporate social responsibility demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat terdampak, dengan melibatkan peran profesi 

Notaris dalam mendukung terwujudnya kesepakatan tertulis antara 

perusahaan dengan masyarakat terdampak mengenai corporate social 

responsibility. 

2. Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif  bahan hukum dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum.42  Bahan hukum penelitian ini 

terdiri dari; 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang 

tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. 

                                                           
41 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), hlm. 34 
42Soerjono Soekanto,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Seri ke 

17, PT. RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2015), hlm 13 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yangg dapat memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku 

(literatur) hukum yg ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana serta makalah seminar 

oleh pakar yang terkait dengan notaris dan kesepakatan antara 

perusahaan dengan masyarakat mengenai corporate social 

responsibility. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus 

hukum, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia. 

3. Cara Pengumpulan Bahan 

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini peneliti 

lakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 

melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukun yang ada 

relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya 

adalah memetakan bahan-bahan hukum tersebut ssesuai dengan pokok 

permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan, peneliti melakukannya 

dengan cara komputerisasi dengan memasukkan bahan-bahan tersebut ke 

dalam file/folder sesuai dengan item-item pembahasan. 

4. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan. Pendekatan ini akan menelaah semua peraturan 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan corporate social 

responsibility, perjanjian, akta, Notaris dan perseroan terbatas. 

Diantaranya Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. 

5. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum 

Dalam melaksanakan penelitian, berikut ini ada tiga tahapan 

sebagai langkah yang akan peneliti tempuh, diantranya; 

a. Tahap Persiapan 

Tahap ini peneliti lakukan dengan kegiatan pengumpulan 

bahan-bahan hukum dan kepustakaan terutama ditujukan pada buku-

buku, makalah, referensi, serta undang-undang. Pada tahap ini juga 

akan dilakukan pra penelitian yang berguna untuk memperoleh data 

awal sehingga akan dapat memberikan gambaran awal mengenai 

obyek penelitian, kemudian akan peneliti usulkan kepada dosen 

pembimbing untuk diadakan koreksi dan penyempurnaan sampai 

mendapat pengesahan dari dosen pembimbing. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti rencanakan pada tahan ini akan melakukan penelitian 

kepustakaan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum primer secara menyeluruh kemudian 
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bahan-bahan tersebut diklarifikasikan. Kegiatan ini kemudian diikuti 

dengan melakukan penelitian terhadap kutipan-kutipan terhadap 

permasalahan yang akan dibahas. 

c. Tahap Penyelesaian 

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul 

dengan lengkap, maka tahap selanjutanya akan peneliti lakukan 

analisis terhadap bahan hukum tersebut yang kemudian secara 

bertahap akan dilampirkan dalam penyusunan laporan penelitian 

sesuai dengan pokok bahasan. Pada setiap tahap sangat penting 

peneliti lakukan konsultasi dan bimbingan sampai pada akhir 

penyusunan laporan penelitian secara utuh terselesaikan. 

6. Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah peneliti peroleh dalam penelitian 

normatif dengan menggunakan cara studi kepustakaan akan peneliti 

uraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan 

hukum yang lain, sehingga pada akhirnya nanti akan disajikan dalam 

penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

Selanjutanya bahan hukum tersebut akan dianalisis deskriptif 

yang diawali dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang sama 

menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk 

memberikan makna terhadap tiap-tiap sub aspek dan hubungannya satu 

sam lain. Baru kemudian peneliti lakukan analisis secara keseluruhan 
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aspek untuk memahami mahkan hubungan antara aspek yang satu dengan 

yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalhan penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran hasil 

secara utuh. 

7. Sistimatika Penulisan 

Sistimatika penyusunan proposal penelitian dan rencana laporan 

hasil penelitian ini akan peneliti coba jabarkan secara singkat dibawah 

ini. Secara garis besar, peneliti bagi menjadi dua, yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Peneliti mulai dari latar belakang atas 

pentingnya tema corporate social responsibility ini untuk diteliti, 

kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelelitian, 

keaslian penelitian, kerangka teoritik, kemudian masuk pada metodelogi 

penelitian dan terakhir sistimatika penulisan usulan dan hasil penelitian. 

Bab II Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility, 

Perjanjian Dan Perseroan Terbatas. Dalam Bab ini akan dibahas 

kerangka teoritik mengenai: 

1. Tinjauan umum tentang corporate social responsibility 

2. Tinjauan umum tentang perjanjian atau kontrak 

3. Tinjauan Umum tentang Akta 

4. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas 

Bab III Keabsahan Perjanjian Corporate Social Responsibility 

Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Hasil Penelitian. Dalam Bab III ini akan 
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membahas hasil penelitian yang akan dibagi menjadi dua sub bahasan 

laporan hasil penelitian. Adapun rencana kerangka yang akan peneliti 

bangun dalam laporan hasil penelitian ini diantaranya; 

1. Perjanjian Tertulis Corporate Social Responsibility Di Hadapan 

Notaris 

2. Keabsahan kewenangan bertindak perseroan, masyarakat 

terdampak dalam Akta corporate social responsibility. 

3. Kausa halal  Akta corporate social responsibility. 

Bab IV Penutup. Dalam Bab ini akan dijadikan sebagai Bab 

penutup yang akan berisi; kesimpulan dan saran. 

 


