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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Corporate social responsibility yang telah menjadi kewajiban hukum 

bagi perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, memiliki hambatan dan kekurangan 

dalam pelaksanaannya terutama hambatan program corporate sosial 

responsibility untuk masyarakat terdampak. Oleh karena itu 

masyarakat terdampak membutuhkan kepastian hukum dan 

perlindungan dalam bentuk Akta corporate social responsibility yang 

diperjanjikan di hadapan Notaris. 

2. Dengan Akta corporate social responsibility yang telah diperjanjikan 

dihadapan Notaris, maka Akta corporate social responsibility tersebut 

adalah hukum baru yang wajib dipatuhi oleh perseroan dalam 

melaksanakan program corporate social responsibility. Akta corporate 

social responsibility yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dihadapan pengadilan. Untuk 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, kewenangan bertindak 

adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks Akta 

corporate social responsibility kewenangan bertindak dimiliki oleh 

perseroan yang dapat dilaksanakan oleh Direksi sebagai salah satu 
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pihak dan pihak lainnya adalah komunitas yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum atau individu organik. 

3. Dalam Akta corporate sosial responsibility, terpenuhinya kausa halal 

sebagai syarat keempat dalam ketentuan syarat sahnya perjanjian 

menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, dapat 

ditentukan dengan menganalisa ketentuan perundang-undangan terkait 

corporate social responsibility dan atau kesusilaan dan atau ketertiban 

umum. Jika terdapat hal terlarang maka perjanjian Akta corporate 

social responsibility tidak mempunyai kekuatan, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang Hukum Perdata. 

B. Saran 

1. Untuk terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum masyarakat 

terdampak dari aktifitas perseroan, dalam pelaksanaan kegiatan 

program corporate social responsibility, dibutuhkan perangkat hukum 

yang lebih kongkrit dan berpihak pada perlindungan hukum bagi 

masyarakat terdampak, serta penegasan sanksi hukum bagi perseroan 

yang mengabaikan kegiatan program corporate social responsibility 

kepada masyarakat terdampak. 

2. Masyarakat terdampak daro aktivitas perseroan hendaknya membentuk 

komunitas atau perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 
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3. Dalam membuat Akta corporate social responsibility diharapkan agar 

benar-benar memperhatikan kausa halal sebagai salah satu syarat 

sahnya perjanjian. 

 


