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BAB III 

KEABSAHAN PERJANJIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS 

A. Perjanjian Tertulis Corporate Social Responsibility Di Hadapan 

Notaris 

1. Corporate Social Responsibility sebagai sebuah insentif pembangunan 

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah 

anugerah terbesar dari tuhan yang maha kuasa kepada seluruh umat 

manusia yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 

Sumber daya alam yang sangat melimpah terbentang dari Sabang 

sampai Maraoke, dari pulau Miangas sampai pulau Rote. 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara baik di 

pemerintah daerah maupun pusat. Sementara sumber daya alam yang 

begitu besar tetap dikelola semaksimal mungkin untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya sementara di sisi yang lain 

masyarakat terdampak sangat minim dalam mengakses hasil sumber 

daya alam yang berada disekelilingnya. Pada tahun 2017 APBN 

pendapatan negara hanya sebesar Rp. 1.750,3 T sementara belanja 

negara mencapai Rp. 2.080,5 T1, kemudian pendapatan negara yang 

tertuang dalam APBN 2018 sebesar Rp. 1.894,7 T dengan belanja 

                                                           
1 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 (Diambil Pada Tanggal 15 Agustus 

2018 Pukul 21.35) 

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
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negara mencapat Rp. 2.220,7 T.2 Dilihat dari postur anggarannya, 

belanja negara selalu lebih tinggi dari pendapatan, mengakibatkan 

negara selalu berada pada posisi devisit anggaran. 

Berbeda dengan kondisi pendapatan dan belanja negara yang 

selalu devisit. Disisi yang lain, terdapat penumpukan sumber daya 

pada segelintir orang yang terindikasi memiliki akses yang sangat 

besar terhadap pengeloaan sumber daya alam di Indonesia. Di 

Indonesia pada tahun 2016 terdapat 150 orang terkaya menurut 

majalah Globe Asia3 dan Kompas merilis berdsarkan sumber data dari 

hasil penelitian Oxpam menyatakan bahwa Sebanyak satu persen orang 

terkaya di dunia, memiliki kekayaan yang jumlahnya sama dengan 

total kekayaan 99 persen penduduk dunia.4 

Pandangan corporate social rerponsibility yang masih 

dianggap sebagai sebuah konsep yang bersifat sukarela oleh pelaku 

usaha, meskipun pemerintah melalui peraturan perundang-undangan 

telah berupaya menggeser paradikma tersebut menjadi sebuah 

kewajiban. Ini dapat terlihat dari setiap perseroan dalam melaksanakan 

program corporate social rerponsibility, perilaku para perseroan 

tersebut diakibatkan dari lemahnya produk hukum yang mengatur 

                                                           
2 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 (Diambil Pada Tanggal 15 Agustus 

2018 Pukul 22.04) 
3 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2572132/daftar-terbaru-150-orang-

terkaya-di-indonesia (Diambil Pada Tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 23.08) 
4https://internasional.kompas.com/read/2016/01/18/14555611/Kekayaan.1.Pers

en.Orang.Kaya.Setara.dengan.Gabungan.Kekayaan.99.Persen.Penduduk.Dunia. (Diambil 

Pada Tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 23.16) 

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2572132/daftar-terbaru-150-orang-terkaya-di-indonesia
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2572132/daftar-terbaru-150-orang-terkaya-di-indonesia
https://internasional.kompas.com/read/2016/01/18/14555611/Kekayaan.1.Persen.Orang.Kaya.Setara.dengan.Gabungan.Kekayaan.99.Persen.Penduduk.Dunia
https://internasional.kompas.com/read/2016/01/18/14555611/Kekayaan.1.Persen.Orang.Kaya.Setara.dengan.Gabungan.Kekayaan.99.Persen.Penduduk.Dunia
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tentang corporate social rerponsibility. Benar bahwa dalam undang-

undang perseroan terbatas corporate social rerponsibility telah 

menjadi sebuah kewajiban dari setiap perseroan yang bergerak di 

bidang sumber daya alam, begitu juga dengan undang-undang 

penanaman modal. 

Ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan 

tersebut, belum dapat menjawab secara penuh tantangan pelaksanaan 

corporate social rerponsibility sehingga dalam pelaksanaannnya 

pelaku corporate social rerponsibility tetaplah memandang sebagai 

konsep sukarela, dan pelaksanaannya semata-mata untuk 

keberlangsungan perseroan agar tetap dapat menjalankan peresroannya 

secara berkelanjutan. Undang-Undang Perseroan Terbatas belum dapat 

menjamin secara penuh pelaksanaan corporate social rerponsibility 

sesuai dengan pengertian didalamnya yang harapkan dapat berperan 

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi 

perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya.5 

Dalam konteks peraturan perundang-undangan tersebut 

mengenai corporate social rerponsibility, norma-norma yang 

terkandung mulai dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

                                                           
5 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
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2007 tentang Perseroan Terbatas sampai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan norma-norma 

yang memiliki pengertian yang sama. Tidak dapat ditemukan norma 

yang lebih detail pengaturannya, terutama itu bisa diharapkan lahir 

dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas berbunyi;6 

1. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak banyak 

mengandundung norma-norma penjabaran lebih detail mengenai tata 

laksana corporate social rerponsibility melainkan hanya pengulangan 

norma-norma yang ada dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan pemerintah tersebut 

                                                           
6 Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 
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hanya mengatur 9 pasal, diantaranya menyatakan; Pasal 1 mengatur 

tentang ketentuan umum, Pasal 2 mengatur tentang persamaan 

kedudukan setiap subjek hukum perseroan dalam melaksanakan 

tanggug jawab sosial dan lingkungan, Pasal 3 mengatur tentang 

penegasan ulang kewajiban setiap perseroan melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan didalam dan diluar perseroan, Pasal 4 

mengatur tentang kewenangan organ perseroan serta rencana dan 

anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal 5 

tentang penyusunan kegiatan dan penentuan anggaran tanggung jawab 

sosial dan lingkungan kedalam biaya perseroan, Pasal 6 mengatur 

tentang pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada rups, 

Pasal 7 mengatur tentang sanksi, Pasal 8 mengatur tentang penegasan 

ulang Pasal 2 dan Pasal 3 serta pemberian penghargaan, dan Pasal 9 

penutup.7 

Lebih mendalam lagi jika melihat konstitusi, prinsip corporate 

sosial responsibility ini berkenaan dengan maksud dan tujuan 

berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan 

UUD 1945 yang menegaskan bahwa, pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

                                                           
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (Terlampir) 
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kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.8 

Amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan” Pasal 33 Ayat (1); ”Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara” Pasal 33 Ayat (2); ”Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Pasal 33 

Ayat (3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 

Pasal 33 Ayat (4).9 

Dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut 

menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu negara 

kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan ini telah menjadi landasan 

bagi kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern 

dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.10 

                                                           
8 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab Sisoal Perseroan Dari Tanggung Jawab 

Moral Ke Tanggung Jawab Hukum, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015) 

hlm 144 
9 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
10 Ibid 



73 
 

Tujuan pokok negara kesejahteraan ini dapat tergambar dalam 

beberapa poin diantaranya; 

a. Mengontrol dan memberdayagunakan sumber daya sosial 

ekonomi untuk kepentingan publik; 

b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 

c. Mengurangi kemiskinan; 

d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi 

masyarakat miskin; 

e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi 

disadvantage people; dan 

f. Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara.11 

Corporate social rerponsibility sebagai upaya manajemen yang 

dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan 

lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif disetiap pilar,12 

maka ketimpangan ekonomi 1% berbanding 99% akan sulit terjadi. 

Jika amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

diterapkan dengan konsisten, maka sumber daya alam yang sangat 

melimpah harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

                                                           
11 Ibid 
12 Sonny Sukanda Dan Jalal, CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial, Indonesia 

Business Link, Jakarta, 2008) hlm ix 
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Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran 

sila ke 5 dari Pancasila yang menghandaki adanya keadian sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan 

tentang tujuan negara Indonesia yang salah satu diantaranya untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Keadilan sosial dalam sila ke 5 

Pancasila mengandung arti bahwa keadilan sosial menghendaki adanya 

kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang 

statis, melaikan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya, seluruh 

kekayaan alam indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-

sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk 

kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.13 

Dengan dilaksanakannya aktifitas corporate social 

rerponsibility akan berdampak pada tujuan jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang bagi masyarakat terkena dampak. 

Tujuan jangka pendeknya dapat memperkuat kerekatan sosial 

masyarakat, tergantung dari aktifitas corporate social responsibility itu 

sendiri. Dampak lansung yang tercipta adalah meningkatnya interaksi 

antar kelompok-kelompok sosial masyarakat, antar kelompok yang 

kaya dengan kelompok yang miskin, suku tertentu dengan suku 

lainnya. Manfaat jangka pendek lainnya akan dapat terbangun layanan-

                                                           
13 Suparyono, Disertasi, Tangggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) Dan Implementasinya, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008) 

hlm 272 
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layanan sosial yang selama ini sulit diakses oleh masyarakat terkena 

dampak. Misalnya layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian mamfaat 

jangka menengah, masyarakat akan mampu membangun penguatan 

ekonomi baik yang dilakukan perkelompok-kelompok maupun 

pengembangan koperasi serta penyediaan dana bergulir yang dapat 

ditentukan, dilansanakan dan diawasi secara menadiri oleh masyarakat 

terkena dampak. Serta manfaat jangka panjang yang dapat 

meningkatkan modal sosial dan kerekatan sosial masyarakat terkena 

dampak.14 

Konfrensi tingkat tinggi bumi (earth summit) pada tahun 1992 

menyepakati adanya perubahan paradigma pembangunan dari 

paradigma yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, bergeser 

menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah paradigma baru 

yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tampa 

mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan ini dapat kita lihat 

dalam beberapa dimensi yaitu, keberlanjutan dibidang sosial, 

keberlanjutan dibidang lingkungan hidup.15 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam 

yang sangat melimpah tersebut yang dikelola oleh perseroan dalam hal 

                                                           
14 Mulya Amri Dan Wicaksono, CSR... op. cit. hlm 94-96 
15 Arief Budimanta, Adi Prasetijo Dan Bambang Rudito, Corporate Sosial 

Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia, Edisi Kedua, Indonesia Center 

For Sustainable Development (ICSD), Jakarta, 2008) hlm 5-10 
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ini terusahaan terbatas baik dalam maupun luar negeri, negara dengan 

keterbatasan sumber daya anggaran yang dimiliki akan mendapat 

kendala dalam melaksanakan pembangunan, sementara sumber daya 

alam sepenuhnya dalam pengelolaan perseroan, disisi yang lain 

kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak dari 

setiap aktifitas perseroan membutuhkan akses menuju kehidupan yang 

sejahtera. Aktifitas corporate social rerponsibility inilah kemudian 

dipandang dapat berperan sebagai salah satu metode insentif 

pembangunan bagi masyarakat yang terkena dampak. 

Kondisi diatas dijadikan sebagai bahan renungan bagi peneliti 

untuk mengusulkan sebuah gagasan baru terhadap pelaksanaan 

corporate social rerponsibility yang melibatkan notaris sebagai pejabat 

umum yang mempunyai kewenangan membuat seluruh perjanjian 

dalam bentuk akta autentik.16 

2. Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Akta Corporate Social 

Responsibility 

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

terhadap masyarakat terdampak. Corpororate sosial responsibility 

yang telah menjadi kewajiban hukum bagi perseroan, dalam hal 

pelaksanaannya untuk masyarakat terdampak dapat dilakukan dengan 

kontrak. Ini dapat dijelaskan dengan salah satu metode penemuan 

                                                           
16 Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris 
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hukum, yaitu dengan interprestasi teleologis atau sosiologis.17 Sebuah 

metode penemuan hukum yang memberikan tafsir terhadap undang-

undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang yang lebih 

dari sekedar kata-kata.18 

Metode diatas merupakan bagian dari aliran penemuan hukum 

sosiologische rechtsschule, yang merupakan sebuah aliran yang 

berpandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim harus 

mencarinya pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.19 Aliran ini 

dipelopori oleh Hamaker dan Hymans.20 

Tujuan perseroan melaksanakan corporate social 

responsibility  untuk ikut serta membangun perekonimian dan 

kesejahteraan masyarakat terdampak dengan harapan dapat lahirnya 

suatu keseimbangan dan keserasian demi terwujudnya ekonomi yang 

berkelanjutan, sehingga dapatlah corporate social responsibility 

diperjanjikan di hadapan Notaris sebagai sebuah perlindungan dan 

kepastian hukum terhadap masyarakat terdampak. 

Akta corporate sosial responsibility yang dibuat di hadapan 

Notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

penuh atau sempurna. Sebagai alat bukti autentik. Pada Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta 

                                                           
17 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebagai Pengantar, Edisi Kedua,  

Cetakan Keenam, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009) hlm 61 
18 Ibid 
19 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum 

Yang Pasti Dan Berkeadilan, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015) hlm 85 
20 Ibid 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam 

Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi 

semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para 

pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, 

tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai 

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan Pasal 1869 KUHPerdata.21 

Untuk memastikan bahwa akta corporate social responsibility 

sebagai akta autentik, maka terlebih dahulu seluruh unsur yang ada 

dalam pasal 1868 Kitab undang undang hukum perdata harus 

terpenuhi. 

a. Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

Akta Notaris yang tidak memenuhi Pasal 38 Undang-Undang 

Jabatan Notaris merupakan pelanggaran  sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris. 22 Pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 

                                                           
21 Pasal 1868-1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
22 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Astas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2015) hlm 50 
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39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.23 

b. Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk dimana Akta itu 

dibuat. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan 

mengenai kewenangan Notaris. Pasal 1 menyatakan Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. 

Kemudian kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 yang 

berbunyi: 

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentinganuntuk 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. 

                                                           
23 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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b. Selain kewenangan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), 

Notaris berwenang pula; 

1) Mengesahkan tanda tangan  dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan 

dalam buku khusus; 

3) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta; 

6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanhan; dan 

7) Membuat Akta risalah lelang. 

c. Selain kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1), dan ayat 

(2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.24 

Sebagai pejabat umum. Notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri.25 Syarat untuk diangkat menjadi 

                                                           
24 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
25 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 



81 
 

Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Selain memenuhi syarat dalam Pasal 3 sebagaimana 

disebut diatas, Notaris sebelum menjalankan jabatannya, Notaris 

wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk.26 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) berbunyi sebagai berikut: 

 “saya bersumpah/berjanji” 

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik 

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 

Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan 

amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. 

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan 

akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik 

profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya 

sebagai Notaris. 

Bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan 

yang diperoleh dalam pelaksanan jabatan saya. 

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan 

                                                           
26 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan 

memberikan sesuatu kepada siapapun.27 

Selain untuk memenuhi unsur-unsur keautentikan Akta 

corporate social responsibility sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk 

memenuhi kepastian hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam 

Akta corporate social responsibility tetaplah harus terpenuhi 

sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Syarat obyektif dalam pasal 1320 tersebut adalah 

obyek tertentu dan kausa atau suatu sebab yang halal. Suatu 

perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat, bahwa perjanjian 

tersebut batal demi hukum.28 

Obyek tertentu dalam Akta corporate social responsibility 

adalah obyek-obyek yang berdasarkan tujuan dan konsep corporate 

social responsibility telah diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan. Diantaranya: 

a. Obyek tanggung jawab sosial kepada karyawan; 

Yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

b. Obyek tanggung jawab sosial kepada stakeholder; 

                                                           
27 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Astas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
28 J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, BUKU II, 

Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995) hlm 50 
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Dalam hal tanggung jawab sosial pada stakeholder dibagi 

menjadi tanggung jawab sosial kepad konsumen dan tanggung 

jawab sosial kepada mitra kerja (rekanan, kreditor, supplier) 

c. Obyek tanggung jawab sosial kepada masyarakat terkena 

dampak; 

Khusus mengenai obyek tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat terkena dampak. Perseroan didorong untuk ikut serta 

secara aktif dalam mengambil bagian peningkatan hidup 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin, melalui program 

community development. Diantaranya; 

1. Bantuan korban bencana alam; 

2. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan; 

3. Bantuan peningkatan kesehatan; 

4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum; 

5. Bantuan kegiatan keagamaan; 

6. Bantuan pelestarian alam; 

7. Bantuan dana bergulir; 

8. Bantuan kegiatan sosial kepemudaan;29 

Tidak terbatas pada bentuk bantuan semata, seperti 

digambarkan diatas. Tetapi obyek tanggung jawab sosial pada 

masyarakat dampak sangatlah luas. Tergantung kebutuhan 

masyarakat yang terkena dampak tersebut. Sesuai dengan prinsip 

                                                           
29  Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, Studi 

Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional 

Dan Bumn Di Indonesia, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013) hlm 195-234 
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asas kebebasan berkontrak, obyek tanggung jawab sosial tersebut 

dapat dituangkan dalam Akta corporate social responsibility 

dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

Misalnya menjaga perilaku dan tindakan perseroan sesuai dengan 

adat istiadat masyarakat setempat. 

3. Akta Corporate Social Responsibility sebagai Hukum bagi Para Pihak 

Sebagai akibat dari sebuah perjanjian atau kontrak. Akta 

corporate social responsibility adalah dokumen hukum yang berlaku 

bagi para pihak.30 Para pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pihak perseroan dan masyarakat terkena dampak. Berdasarkan Kitab 

Undang Hukum Perdata Pasal 1338 mengatakan semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Selanjutnya suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pada 

bagian akhir Pasal 1338 disebutkan bahwa perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.31 

Dalam pasal 1338 kata-kata secara sah, berarti memenuhi 

semua syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.32 Selanjutnya kata 

berlaku sebagai undang-undang. Disini berarti mengikat para pihak 

                                                           
30 J Satrio, Hukum Perikatan. op. cit. hlm 141 
31 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
32 J Satrio. Hukum Perikatan op. cit. hlm 142 
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yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang 

terhadap siapa undang-undang itu berlaku.33 

Pengikatan para pihak hanya berlaku pada mereka sendiri. 

Dengan kata lain tidak berlaku bagi pihak ketiga yang berada diluar 

perjanjian. Jika dihubungkan dengan Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab 

Undang Hukum Perdata, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian 

itu hanya meletakkan kewajiban-kewajiban pada diri para pihak sendiri 

saja.34 

Dengan lahirnya perjanjian baru, maka telah lahir pula 

undang-undang baru bagi para pihak yang menyatakannya. Undang-

undang tersebut mengikat dan wajib ditaati dan penuhi seluruh isi 

perjanjian. Dalam hal ini hukum baru yang lahir adalah Akta corporate 

social responsibility, yang diperjanjikan di hadapan Notaris. Bersifat 

autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 

Akibat dengan berlakunya perjanjian tersebut sebagai 

undang-undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. 

Konsekuensinya, jika terdapat pengingkaran salah satunya atau kedua-

duanya, maka pihak yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya 

perjanjian tersebut baik sebagian maupun keseluruhan, mempunyai 

kewenangan memaksa melalui peradilan berdasarkan Akta corporate 

social responsibility. 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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B. Keabsahan Kewenangan Bertindak Perseroan dan Masyarakat 

Terdampak dalam Akta Corporate Social Responsibility. 

Pada prinsipnya perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji 

yang dibuat para pihak dalam kontrak.35 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1320 menyebutkan syarat kedua sahnya perjanjian yaitu 

adanya kecakapan dalam membuat perjanjian.36 Kemudian dalam Pasal 

1329 menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak 

cakap. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1329, J Satrio 

mengambil kesimpulan bahwa undang-undang berangkat dari anggapan, 

bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, cakap untuk 

melakukan tindakan hukum.37 Lebih lanjut J Satio menyimpulkan bahwa 

ketidak cakapan merupakan suatu pengecualian atas asas tersebut diatas  

dan orang hanya tidak cakap kalau undang-undang menyatakannya 

demikian. Semua orang mempunyai predikat cakap pada dirinya masing-

masing selama tidak ada aturan perundang-undangan yang melarangya.38 

Pengecualian terhadap prinsip yang terdapat dalam Pasal 1320 dan 

Pasal 1329 dapat dijelaskan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tentang kebelumdewasaan yang menyatakan bahwa belum dewasa 

adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, 

                                                           
35 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Srvanda Versus 

Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, FH UII Press, Yogyakarta, 2015) 

hlm 4 
36 J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian BUKU II, 

Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995) hlm 1 
 
38 Ibid. 
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dan tidak lebih dulu telah kawin. Bubarnya suatu perkawinan yang 

dilakukan sebelum usia dua puluh satu tahun tidaklah membuat 

kembalinya lagi kedalam kedudukan belum dewasa, sehingga tetaplah ia 

sebagai seorang yang dewasa. Selanjutnya dalam Buku I juga menjelaskan 

bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan 

orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan sebegaimana diatur 

dalam perwalian oleh bapak atau ibu, peralian yang diperintahkan oleh 

bapak atau ibu, perwalian yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, dan 

perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-

lembaga amal. 

Kemudian dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

ialah; 

1. Orang yang belum dewasa; 

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan padaumumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.39 

                                                           
39 J Satrio menjelaskan ketentuan Pasal 1330 sub 3 ini, sebagai suatu ketentuan 

umum, mengingatkan kita pada Pasal 108, dimana ditentukan, bahwa seorang istri, 

sekalipun ia nikah denganpisah harta, tak dapat memberikan sesuatu, mengasingkan, 

menggadaikan atau menerima sesuatu, baik secara Cuma-Cuma maupun atas beban, 

kecuali dengan ijin atau bantuan suami. Ketentuan tersebut menggambarkan seakan-akan  

pada asasnya istri cakap untuk bertindak, sedangkan ketidakcakapannya adalah suatu 

pengecualian, yaitu hanya dalam hal undang-undang menentukan seperti itu. Jadi seakan-

akan disini diatur tentang ketidakwenangan seorang istri. Lebih lanjut J Satrio 

menjelaskan bahwa ketidakcakapan istri hanya terletak pada bidang hukum kekayaan 

saja. Scholten menafsirkan lebih luas lagi, yaitu meliputi semua tindakan hukum yang 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

Pasal 49 dan Pasal 50 juga mengatur tentang batas umur dewasa yang 

berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-

Undang Perkawinan dikatakan dewasa apabila sudah berumur 18 tahun, 

dengan menyatakan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau 

wali sampai berumur 18 tahun. 

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Menjadi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam 39 

ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat 

dengan usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. 

Hal itu berarti bahwa anak yang telah mencapai umur 18 tahun 

telah lepas atau bebas dari perwalian, yang tak lain berarti, bahwa 

sekarang ia dapat melakukan tindakan hukum sendiri dengan sah.40 

Sementara menurut Kitab Undang Hukum Perdata dewasa adalah orang 

yang telah genap berumur 21 (dua puluh satu tahun). 

J Satrio kembali menegaskan bahwa orang dinyatakan tidak 

wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak tetapi 

dalam hal-hal tertentu tidak. Orang yang tidak cakap untuk bertindak 

adalah pasti orang yang tak wenang, sedangkan orang yang tak wenang 

                                                                                                                                                               
mempengaruhi kedudukannya. Namun bagaimanapun juga ketidakcakapan istri tidaklah 

menyeluruh, hal itu nyata dalam hal seorang istri berkedudukan sebagai seorang wali, 

dalam hal mana ia tetap cakap untuk bertindak untuk mewakili kepentingan –termasuk 

mengikatkan kekayaan – pupilnya. Pokoknya selama kekayaan yang terikat oleh 

tindakannya adalah kekayaan orang lain, istri cakap untuk bertindak. 
40 Ibid. 
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adalah orang yang pada umumya cakap untuk bertindak tetapi pada 

peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum.41 

Untuk memenuhi dan mengetahui kewenangan bertindak dalam 

Akta corporate social responsibility lebih dahulu kita kembali pada syarat 

sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata ayat (2) 

menyatakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan perjanjian atau 

kontrak.42 

Kewenangan bertindak menjadi persoalan penting, apakah Akta 

corporate social responsibility tersebut dapat dilakukan atau tidak oleh 

subyek hukum tertentu. Sehingga terbih dahulu harus dipetakan subyek 

hukum mana saja yang mempunyai kewenangan dalam membuat Akta 

corporate social responsibility unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 

1320 kitab undang hukum perdata dapat terpenuhi secara komulatif 

sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. 

1. Perseroan Sebagai Pihak Pertama 

Salah satu pihak yang dapat membuat Akta corporate 

social responsibility adalah perseroan. Sebagai salah satu pihak 

dalam Akta corporate social responsibility, perseroan haruslah 

terlebih dahulu mendapatkan status sebagai sebuah badan hukum 

yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. 

Perseroan sebagai sebuah subyek hukum, didasarkan pada Undang-

                                                           
41 Ibid. 
42 Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang Hukum Perdata 
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Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang 

mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 

2007, mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas. 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan 

asosiasi modal didirikan berdasarkan perjanjian, berwenang 

melakukan kegiatan usaha, adanya modal dasar dan juga modal 

yang ditempatkan dan disetor dalam kas perseroan, modal 

perseroan dibagi dalam saham-saham, memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan undang-undang.43 

Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, perseroan 

terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Menteri atas Akta 

pendirian perseroan terbatas. Lahirnya pengakuan terhadap badan 

hukum perseroan dimulai dari telah terbitnya surat pengesahan 

keputusan dari Menteri44. 

Selanjutnya, sebagai ukuran perseroan cakap bertindak juga 

harus memperhatikan adakah Direktur dan/atau Komisarisnya 

masih belum beakhir masa jabatnnya, juga harus didukung semua 

dokumen mulai Akta pendirian, semua Akta perubahan Anggaran 

Dasar atau data perseroan, komplit tidak dibenarkan kalau ada 

                                                           
43 Mulyoto, Legal Standing, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016) hlm 33 
44 Ibid. 
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akta-akta perubahan yang tidak disebutkan atau hilang dan 

sebagainya.45 

Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat dengan sendiri 

dalam menjalankan hak dan kewajibannya, untuk itu diperlukan 

organ perseroan diantaranya; 

1) Rapat Umum Pemegang Saham; 

Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang 

kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang 

tidak diserahkan kepada Direksi, yang merupakan suatu wadah 

bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari 

perseroan terbatas.46 Selanjutnya Rapat Umum Pemegang 

Saham disebut sebagai RUPS. 

Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Pasal 75 sampai 

dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut 

diatur mengenai kewenangan, tanggung jawab serta 

operasional RUPS. Selain dalam undang-undang, RUPS juga 

diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. 

Dalam RUPS juga dikenal dengan istilah RUPSLB, yaitu 

Rapat Umum Pemegang Saham  yang diadakan sewaktu-waktu 

                                                           
45 Ibid 
46 C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas 

Menurut Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007, Rineka Cipta, Jakarta, 2009) hlm 12 
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sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa.47 

RUPS dalam Akta corporate social responsibility 

mempunyai peran yang sangat strategis, karena RUPS sebagai 

penentu program dan anggaran pelaksanaan corporate social 

responsibility. Jika mengacu pada pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi 

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan 

Anggaran Dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam 

peraturan perundang-undangan.48 

2) Dewan Direksi; 

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan dan kepentingan 

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.49 

Tanggung jawab Direksi dilandasi oleh prinsip fuduciary 

duty dan prinsip duty of skill and care. Dengan adanya prinsip 

tersebut Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan 

                                                           
47 Ibid. 
48 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 
49 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 
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disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi 

kepentingan dan tujuan perseroan, karena konsekuensi 

pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan 

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.50 

Dengan tanggung jawab yang sangat berat, maka Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas 

mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota 

Direksi, Pasal 93  menyatakan; 

a) Orang perseorangan yang mampu atau cakap 

melaksanakan perbuatan hukum; 

b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota 

Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perusahaan pailit; 

c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan 

dengan sektor keuangan.51 

Pasal 94 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur 

tentang pengangkatan Direksi; 

a) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS; 

                                                           
50 C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk... op. cit. Hlm 13 
51 Ibid 



94 
 

b) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi 

dilakukan oleh anggota pendiri dalam Akta pendirian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; 

c) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan 

dapat diangkat kembali; 

d) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, 

penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat 

juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota 

Direksi; 

e) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian 

dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat 

mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian tersebut; 

f) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya 

pengangkatan, pergantian dan pemberhentian anggota 

Direksi, pengangkatan, pergantian dan pemberhentian 

anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS; 

g) Dalam hal terjadi pengangkatan, pergantian dan 

pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib 

memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada 

Menteri untuk dicatat dlam daftar perseroan dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal keputusan rups tersebut; 
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h) Dalam hal pemberitahuan sebgaimana dimaksud pada ayat 

(7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan 

yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan 

kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam 

daftar perseroan; dan 

i) Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (8) tidak 

termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi 

baru atas pengangkatan dirinya. 

Direksi sebagai organ yang memililiki kewenangan untuk 

bertindak di dalam maupun di luar perseroan berdasarkan Pasal 

92 ayat (2) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun Direksi dalam 

Pasal 103 dapat memberikan kuasa tertulis kepada salah satu 

karyawan atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu,52 Direksi berdasarkan kewenangan tersebut diatas 

dapat dan sah mewakili perbuatan hukum perseroan sebagai 

pihak yang dapat membuat Akta corporate social 

responsibility. 

3) Dewan Komisaris. 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan  secara umum dan atau khusus serta 

                                                           
52 Penjelasan Pasal 103 yang dimaksud dengan “kuasa” adalah kuasa khusus 

untuk perbuatan hukum tertentu sebagaiman disebutkan dalam suarat kuasa 
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memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

perseroan.53 

Tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris 

ditaur dalam Pasal 108 sampai Pasal 121 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas 

anggota Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan Direksi 

dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat 

kepada Direksi. Sementara tanggung jawab anggota Dewan 

Komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau lalai dalam 

melakukan tindakan pengurusan maka berlaku pula tanggung 

jawab Direksi kepadanya, yaitu dapat dimintai dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau 

kelalaiannya.54 

Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris sama dengan 

syarat menjadi anggota Direksi. Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 110. Kemudian pada Pasal 111 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur 

mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris. 

a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS; 

b) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan 

Komisaris dilakukan oleh oleh pendiri dalam Akta 

                                                           
53 C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk... op. cit. Hlm 14 
54 Ibid. 
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pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf b; 

c) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 

tertentu dan dapat diangkat kembali; 

d) Anggara Dasar mengatur tata cara pengangkatan, 

penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris 

serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota 

Dewan Komisaris; 

e) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan 

saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian tersebut; 

f) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya 

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota 

Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS; 

g) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib 

memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk 

dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

keputusan RUPS; 
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h) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap 

pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan 

Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Menteri oleh 

Direksi. 

2. Masyarakat Terdampak Sebagai Pihak Kedua 

Sebagai masyarakat terdampak dari aktifitas perseroan, maka 

masyarakat yang terkena dampak tersebutlah merupakan sebuah 

komunitas sosial yang memiliki hak utama sebagai pihak yang 

dapat membuat Akta corporate social responsibility. Untuk 

menjadi pihak dalam Akta corporate social responsibility, lebih 

dulu kita akan menganalisis tentang kewenangan bertindak 

terhadap masyarakat terdampak tersebut. 

Semua orang mempunyai predikat cakap pada dirinya masing-

masing selama tidak ada aturan perundangan-undangan yang 

melarangya.55 Untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

kewenangan bertindak masyarakat terdampak dalam Akta 

corporate social responsibility. Kita bisa mengacu pada Pasal 1329 

Kitab Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia 

oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap, dan Pasal 330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan 

                                                           
55 J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian BUKU II, 

Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995) hlm 1 
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yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu 

telah kawin, yang artinya bahwa berdasarkan Pasal 330 seseorang 

yang telah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dianggap 

telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 

Artinya dengan mengacu pada ketentuan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa setiap masyarakat yang terkena dampak, yang telah 

berumur dua puluh satu tahun dan atau sudah menikah, adalah 

subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak dalam Akta 

corporate social responsibility. 

Masyarakat sendiri diartikan sebagai sebuah komuniti, yang 

mempunyai peran dan status yang menandakan hak dan kewajiban 

dari sebuah pranata sosial yang ada.56 Masyarakat sebagai 

komunitas yang mempunyai legitimasi dan kepentingan terhadap 

perseroan,57 dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan 

hukum.58  

Sebagai badan hukum, dalam menentukan kewenangan 

bertindak sebagai pihak dalam Akta corporate social 

responsibility, tentang pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 

15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

                                                           
56 Arif budimanta at.. et, Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi 

Pembangunan Indonesia, Cetakan Kedua, Indonesia Center For Sustainable Development 

(ICSD), Jakarta, 2008) hlm 29 
57 Ibid. 
58 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 
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Kemasyarakatan menjadi wajib untuk dipenuhi, sementara 

ketentuan tehnis mengenai pendaftaran diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perkumpulan. 

Kemudian  yang tidak berbadan hukum, maka terlebih daluhu 

harus memiliki surat keterangan terdaftar kepada Menteri bagi 

yang memiliki ruang lingkup nasional, kepada Gubernur bagi yang 

memiliki ruang lingkup provinsi dan kepada Bupati atau Wali Kota  

bagi yang memiliki ruang lingkup kabupaten atau kota,59 dengan 

syarat; 

1) Akta pendirian; 

2) Program kerja; 

3) Susunan pengurus 

4) Surat keterangan domisili;  

5) Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; 

6) Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak 

dalam perkara di pengadilan; dan 

7) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.60 

Sementara dalam hal tidak diterimanya pendaftaran karena 

tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka organisasi 

                                                           
59 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 
60 Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 
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kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dapat mengikuti 

pendataan yang dilakukan oleh Camat setempat, yang meliputi: 

1) Nama dan alamat organisasi; 

2) Nama pendiri; 

3) Tujuan dan kegiatan; dan 

4) Susunan pengurus.61 

Dengan demikian masyarakat sebagai komunitas yang 

terdampak atas aktifitas perseroan mempunyai kewenangan 

bertindak dalam Akta corporate social responsibility sebagai 

individu organik maupun dalam perkumpulan organisasi 

kemasyarakatan. Sementara pihak perseroan dapat diwakili oleh 

organ perseroan dalam hal ini adalah Direksi. Akta corporate 

social responsibility dapat dilakukan oleh: 

1. Perseroan yang diwakili oleh Direksi, dan 

2. Masyarakat terdampak yang dapat dilakukan oleh individu-

individu atau masyarakat komuniti baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum. 

Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 

Undang-Undang Pelidungan Konsumen, yang memiliki 

kewenangan menggugat adalah konsumen atau ahli waris yang 

secara hukum dapat dibuktikan, kemudian lembaga konsumen 

                                                           
61 Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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swadaya masyarakat yang telah memenuhi syarat berbentuk badan 

hukum atau yayasan serta pemerintah jika terjadi pelanggaran besar 

yang mengakibatkan dampak besar bagi banyak orang.62 Sementara 

dalam Akta corporate social responsibility yang mempunyai 

kewenangan menggugat dimuka pengadilan adalah subyek-subyek 

hukum yang terlibat dalam Akta corporate social responsibility. 

Subyek-subyek hukum tersebut dari pihak masyarakat terdampak 

dapat dilakukan oleh individu-individu atau komunitas yang 

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, selama telah menjadi 

pihak dalam Akta corporate social responsibility. Dan semua yang 

diluar pihak dalam Akta, tidak memiliki kewenangan, termasuk 

pemerintah. Karena perjanjian atau kontrak hanya berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.63 

                                                           
62 Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Kosumen, dalam BAB Penyelesaian Sengketa, pasal 46 menyatakan: 

1. Gugatan atas pelangaran terhadap pelaku usaha dapat dilakukan oleh; 

a. Seorang konsumen yang dirugikan  atau ahli waris yang dirugikan; 

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

Penjelasannya: undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class 

action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-

benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah dengan bukti 

transaksi. 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk 

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

anggaran dasarnya; 

d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau 

korban yang tidak sedikit 

2. Gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d diajukan kepada peradilan umum. 
63 Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata 
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Prosedur class action  yang diadopsi di Indonesia dalam 

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 secara utuh adalah: 

1. Kriteria atau definisi gugatan clas action, adaah suatu tata cara 

pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang 

mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-

diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok  orang 

yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesaan fakta atau dasar 

hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok. 

2. Syarat pengajuan gugatan class action: 

a) Jumlah anggota kelompok harus sedemikian banyak 

sehingga tidak efisien dan efektif apabila gugatan 

dilakukan secara individu atau kumulasi. 

b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan 

dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil 

kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilinya. 

c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesanggupan 

untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang 

diwakilinya, 

3. Syarat formal gugatan class action: 

a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok 

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun 

tampa menyebutkan nama anggita kelompok satu persatu 
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c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan 

dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan 

d. Posita dari seluruh kelompok yang dikemukakan secara 

jelas dan rinci 

e. Dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian 

atau sub kelompok jika sifat kerugian berbeda. 

f. Tuntutan tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara 

rinci dan spesifik, serta harus memuat usulan mekanisme 

pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota 

kelompok. 

4. Wakil kelompok yang maju tidak perlu surat kuasa lebih dulu 

dari seluruh anggota yang diwakilinya. 

5. Adanya proses sertifikasi, yaitu menentukan keabsahan 

gugatan class action pada awal pemeriksaan perkara. 

6. Sahnya gugatan class action dituangkan dalam putusan 

pengadilan 

7. Adanya pemberitahuan kepada seluruh anggota kelompok 

perihal diajukan gugatan class action, setelah gugatan class 

action dinyatakan sah oleh hakim 

8. Apabila gugatan class action dinyatakan tidak sah, 

pemeriksaan dihentikan dengan putusan hakim. 

9. Mekanisme untuk menentukan anggota kelompok adalah 

mekanisme opting out. Dalam mekanisme ini, seorang masuk 
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sebagai anggota kelompok atau class action apabila setelah ada 

pemberitahuan tentang adanya gugatan class action. 

10. Cara pemberitahuan adanya gugatan class action dapat 

dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kecamatan, 

kelurahan, kantor pengadilan atau pemberitahuan secara 

lansung sepanjang dapat diidentifikasikan berdasarkan 

persetujuan hakim. 

11. Formulir pting out sudah ditentukan 

12. Apabila gugatan ganti kerugian dikabulkan, maka: 

a. Memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci 

b. Menentukan kelompok atau anggota kelompok yang 

berhak 

c. Mekanisme pendistribusian ganti kerugian 

d. Memerintahkan wakil kelompok untuk melakukan 

pemberitahuan kepada anggota kelompok mengenai 

penetapan dan pendistribusian ganti kerugian.64 

Manfaat class action akan berdampak baik pada kedua belah 

pihak serta sistem peradilan karena prosedur tersebut mengurangi 

keseluruhan biaya perkara yang harus dikeluarkan serta jumlah 

                                                           
64 E Sundari, Praktik Class Action di Indenesia, Cetakan Ke 5, Cahaya Atma 

Pusaka, Yogyakarta, 2018) hlm 9 
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gugatan yang harus diajukan dalam hal terjadi sengketa yang 

melibatkan banyak orang.65 

Tujuan utama dikembangkannya prosedur class action dalam 

perkara perdata yang melibatkan jumlah orang yang sangat banyak 

masal adalah untuk mencapai efisiensi dalam berperkara.66 

Selain itu juga dapat memberikan akses pada keadilan (access to 

justice) dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat 

individual yang pada umumnya lebih lemah untuk 

memperjuangkan haknya dipengadilan.67 

Meskipun dari segi prosedur memiliki banyak manfaat, disisi 

yang yang terdapaj juga kerugian diantaranya: 

1. Penyelesain yang tidak adil 

2. Kesulitan untuk mengelola 

3. Menyebabkan kebangkrutan bagi tergugat 

4. Publikasi merupakan serangan bagi tergugat.68 

C. Kausa Halal dalam Akta Corporate Sosial Responsibility 

Akta corporate social responsibility merupakan perjanjian yang 

lahir karena keterbatasan konsep corporate sosial responsibility dalam 

implementasi di lapangan. Berkontribusi untuk membantu meningkatkan 

                                                           
65 E Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi 

Perbandingan & Penerapannya di Indonesia), Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta, 2002) hlm 27 
66 Indro Sugiarto, Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok Untuk 

Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2013) hlm 

11 
67 Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya Dengan Negara 

Lain, Kencana, Jakarta, 2010) hlm 33 
68 Ibid. 
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pengembangan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat terdampak merupakan konsep corporate social 

responsibility.69 

Dalam kontek kausa halal. Akta Corporate Social Responsibility 

sebagaimana konsep dan pengertian Corporate Social Responsibility yang 

telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentan 

Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 

menjadi kerangka utama yang tidak boleh keluar dari syarat obyektif 

sahnya Akta Corporate Sosial Responsibility. 

Sebagai salah syarat sahnya suatu perjanjian, kausa halal 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata 

merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam Akta corporate social 

responsibility. Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat, 

bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.70 

Sebagaimana diketahui bahwa corporate social responsibility telah 

menjadi sebuah kewajiban bagi perseroan. Untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang kausa halal dalam Akta corporate social responsibility, 

terlebih dahulu kita akan menganalisa corporate social responsibility 

dalam peraturan perndang-undang yang berlaku di Indonesia. 

1. Corporate social responsibility dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. 

                                                           
69 Hendrik Budi Untung, Corporate, op. cit. hlm 1 
70 J Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan Pertama, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992) hlm 305 
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a. Corporate social responsibility dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menyatakan 

secara tegas tentang kewajiban perseroan dalam menjalankan 

corporate social responsibility. Kewajiban perseroan terhadap 

pelaksanaan corporate social responsibility diatur dalam Pasal 74 

ayat (1) corporate social responsibility diwajibakan kepada setiap 

perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan 

sumber daya alam, kemudian pada ayat (2) disebutkan kewajiban 

perseroan untuk mengangarkan biaya corporate social 

responsibility sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. Sementara ayat (3) dan (4) mengatur 

tentang sanksi dan ketentuan peralihan.71 

Secara prinsip lahirnya pasal 74 tersebut telah menggesar 

corporate sosial responsibility yang sebelumnya hanya bersifat 

sukarela menjadi sebuah kewajiban hukum perseroan yang harus 

dilaksanakan. 

Ketentuan diatas dalam penjelasannya bertujuan untuk 

menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat 

                                                           
71 Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 
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setempat. Sementara sanksi yang dimaksud merupakan sanksi yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.72 

b. Corporate social responsibility dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penenaman Modal 

Corporate social responsibility dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur dalam 

Pasal 15 ayat (2). Pasal tersebut mewajibkan kepada setiap 

penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan corporate 

social responsibility. 

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial 

perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, 

dan budaya masyarakat setempat.73 

Mengenai sanksi terhadap penanam modal yang melanggar 

ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut, diatur dalam Pasa 34 

berupa sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha. 

c. Corporate social responsibility dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas 

                                                           
72 Lihat penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
73 Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 
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Ketentuan corporate social responsibility juga diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam 

ketentuan tersebut diatur mengenai kewajiban perseroan untuk 

melaksanakan corporate social responsibility sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 dan 3, kemudian Pasal 4 menetapkan 

Direksi sebagai pelaksana program corporate social responsibility 

setelah mendapat persetujuan program dan anggaran dari Dewan 

Komisaris atau RUPS. 

Dalam hal sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban corporate social responsibility, Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah tersebut pengaturannya sama dengan yang telah 

ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, yaitu diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan terkait.74 

Kemudian dalam Pasal 8 diatur mengenai hak perseroan 

untuk mendapatkan penghargaan dari instansi yang berwenang 

bagi setiap perseroan yang telah melaksanakan corporate social 

responsibility. 

2. Terpenuhinya kausa halal dalam Akta corporate social responsibility 

Kausa halal dalam akta corporate social responsibility 

digolongkan sebagai syarat sahnya perjanjian corporate social 

                                                           
74 Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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responsibility. Syarat keempat dalam Kitab Undang Hukum Perdata 

Pasal 1320 tersebut merupakan unsur esensialia dari suatu perjanjian.75 

Corporate sosial responsibility sebagai sebuah kewajiban 

perseroan dalam undang-undang, kemudian diperjanjikan secara 

tertulis di hadapan Notaris terlebih dulu memenuhi Pasal 1335, 1336 

dan Pasal 1337 Kitab Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut 

merupkan penjabaran dari Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. 

Menurut Hamaker yang dikutip oleh J Satrio menyatakan, 

kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh 

tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka 

(para pihak bersama) untuk menutup perjanjian. Jadi kausa adalah apa 

yang hendak dicapai para pihak dengan menutup perjanjian tersebut.76 

Dalam konteks Akta corporate social responsibility, kausa 

yang ingin dicapai oleh perseroan dan masyarakat terdampak adalah 

pelaksanaan corporate social responsibility itu sendiri yang program-

programnya sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang sedang 

dialami oleh masyarakat terdampak, agar terciptanya hubungan 

keserasian antara perseroan dengan masyarakat terdampak, membantu 

pembangunan perekonomian masyarakat terdampak serta menjaga 

nilai, norma dan budaya mastarakat terdampak. 

Corporate social responsibility sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang 

                                                           
75 J Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), op. cit. hlm 305 
76 Ibid 
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Penanaman Modal. Tujuan Akta corporate social responsibility tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum, sesuai  dengan Pasal 1337 Kitab Undang Hukum Perdata. 

Dilihat dari Pasal 1337 diatas, terdapat tiga unsur kausa halal 

yang harus dipenuhi dalam Akta corporate social responsibility 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian: 

a. Tidak bertentangan dengan undang-undang, 

Untuk menetapkan apakah kausa bertentangan dengan 

undang-undang, orang tinggal melihat kepada undang-undang yang 

berlaku.77 Disinilah menariknya Akta corporate social 

responsibility, karena corporate social responsibility telah menjadi 

kewajiban perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penenaman Modal. 

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan 

Menjaga nilai, norma dan kebudayaan masyarakat 

terdampak merupakan tujuan dilaksanakannya corporate social 

responsibility, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.78 

 

 

                                                           
77 Ibid 
78 Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 
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c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum 

Pada umunya yang dikatakan ketertiban umum adalah hal-

hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti 

keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan lain-lain dan 

karenanya dikatakan yang mengenai masalah ke tata negaraan.79 

D. Akta Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam Islam Akta corporate social responsibility tidak diatur 

secara jelas dan terang, namun Akta corporate social responsibility 

merupakan perjanjian yang melibatkan para stakeholder dalam perseroan 

dan sifatnya tertentu. Suatu yang belum tertentu dan masih berada dalam 

kesanggupan seseorang untuk mengadakannya atau dalam bahasa Islam 

sesuatu yang berada dalam dzimmah.80 Dengan demikian akan dapat 

ditelusuri secara mendalam tentang kaidah serta norma-norma yang 

terdapat dalam hukum Islam, khususnya hukum perjanjian Islam. 

Sumber-sumber hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam 

Akta corporate social responsibility diantaranya: 

Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya :  

“...Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan 

takwa...” 

 

Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :  

‘....Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah 

kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar...” 

                                                           
79 J Satrio, Hukum Perjanjian... op. cit. hlm 346 
80 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fikih Muamalat, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2007) hlm 51 
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Sebagai sebuah perjanjian yang tidak sederhana dan mengacu pada 

Al-Qur’an surah Al-Baqarah diatas, maka perjanjian corporate social 

responsibility hendaklah ditulis. Dalam konteks ini perjanjian corporate 

social responsibility, yang dimaksud tertulis merupakan printah untuk 

membuat perjanjiannya dalam bentuk Akta, kemudian yang dimaksud 

seorang penulis yang benar merupakan pejabat Notaris. 

Diperjanjiakannya Akta corporate social responsibility di hadapan 

Notaris untuk menghindari sengketa karena salah satu pihak ingkar dalam 

perjanjiannya. Al-Qur’an surah Al-Maidah (5): 1 mewajibkan untuk 

melaksanakan atau memenuhi akad yang telah diperjanjikan. 

“....Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya...”81 

Dalam pandangan Islam, membuat Akta corporate social 

responsibility harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan.82 Penegakan 

keadilan dan usaha mengeleminasi segala bentuk deskriminasi menjadi 

prioritas utama Al-Qur’an sebagaimana dalam surah Al-Maidah (5): 8. 

“...Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-

oarang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertkwalah kepada 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan...” 

                                                           
81 Al-Qur’an surah Al-Maidah (5): 1 
82 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan 

Peradilan Agama, Cetakan Ke 3, PRANADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2016) hlm 10 


