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BAB III 

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN 

TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)                                           

DI INDONESIA 

 

A. Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) di Indonesia 

1. Konsep dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan 

CSR 

CSR adalah bagian dari aktivitas bisnis. Dalam sistem liberalisasi 

ekonomi, aktifitas bisnis mendasarkan pada mekanisme pasar bebas. Mekanisme 

ini secara teori menghendaki seminimal mungkin peran pemerintah. Artinya 

intervensi pemerintah terhadap aktifitas ekonomi tidak perlu terlalu ketat. 

Interaksi bisnis biarlah diserahkan pada hukum pasar, seperti dikatakan oleh 

Adam Smith bahwa kinerja pasar akan mengatur setiap transaksi ekonomi untuk 

menemukan keseimbangan (market equilibrium) yang dilakukan oleh invisible 

hand, yaitu tangan-tangan yang tidak terlihat.
155

 

Namun demikian, sejarah mencatat bahwa sistem pasar bebas tidak 

selamanya dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. 
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bisnis yang terlalu bebas justru seringkali menciptakan dampak negatif seperti 

kesejangan sosial dan kebangkrutan sistem ekonomi.
156

 

Dominasi korporasi dalam ekonomi pasar bebas mendapat kritik dari 

John Maynard Keynes (1883-1946). Ia adalah seorang ahli ekonomi Inggris yang 

mengatakan bahwa fungsi Negara sebagai regulator dalam sistem pasar harus 

dikuatkan. Negara harus diberi otoritas penuh sebagai wasit dalam pasar bebas 

dan pengawas distribusi barang jasa diilhami oleh pemikiran tersebut, Presiden 

Franklin D. Rosevelt melakukan reformasi ekonomi Amerika yang terkenal 

dengan istilah New Deals.
157

 

Dari peristiwa-peristiwa ini, menunjukan bahwa CSR telah menjadi 

perhatian dari berbagai kalangan, bahwa peran pengawasan pemerintah terhadap 

aktifitas bisnis masih diperlukan, untuk menjaga dampak negatif yang 

ditimbulkan. 

Penelitian ini membahas pengawasan terhadap implementasi CSR, baik 

dengan pendekatan konsep maupum mekanisme yang telah ada. 

a. Pendekatan Konsep 

Pada prinsipnya pemerintah memiliki kedaulatan sebagai representasi 

masyarakat, mengemban amanat konstitusi untuk menyelenggarakan Negara. 

Penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan membuat berbagai macam prosedur 

dan aturan hukum untuk terciptanya ketertiban sosial. 
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 Prinsip dan kedaulatan negara inilah yang menjadi salah satu teori 

yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai alat analisis pada 

pertimbangan dalam menolak permohonan pengujian materiil terhadap pasal 74 

dan penjelasan pasal 74 UUPT  yang diajukan oleh para pelaku usaha yaitu:
158

 

1. Muhammad Suleiman Hidayat, Ketua Umum Pengurus Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin); 

2. Erwin Aksa, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (BPP HIPMI); 

3. Fahrina Fahmi Idris, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

(IWAPI); 

4. PT. Lili Panma, yang diwakili oleh Hariyadi B Sukamdani selaku 

Presiden Direktur; 

5. PT. Apac Centra Centertex, Tbk, yang diwakili oleh Benny Soetrisno 

selaku Presiden Direktur; 

6. PT. Kreasi Tiga Pilar, yang diwakili oleh Febry Latief Selaku Presiden 

Direktur (Direktur Utama). 

Pengujian materiil (judicial review) terhadap kewajiban hukum 

tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diatur didalam Pasal 74 

didasari oleh hal-hal sebagai berikut:  

1. Rumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TSJL) dalam UUPT 

yang diatur dalam ketentuan pasal 74 dan penjelasan pasal 74 UUPT 
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mempunyai persoalan yang mengandung ketidakpastian dan diskriminatif.  

rumusan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar CSR yang bersifat 

etis, moral dan voluntary atau biasa disebut juga sebagai beyond legal 

compliance. 

2. TJSL yang dikualifikasikan sebagai kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, tidak hanya 

akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga dapat 

dikualifikasikan sebagai “pemungutan ganda” yang harus ditanggung 

perusahaan disamping pembayaran pajak.  

3.  TJSL secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

(sektoral) yang lainnya.
159

 

4. Rumusan maksud dan tujuan TJSL dari Pasal 74, dinilai tidak akan 

mencapai sasaran yang diharapkan dan bahkan potensial menciptakan 

potensi penyalahgunaan oleh para pelaksana kewajiban, lebih-lebih 

dengan adanya ancaman sanksi bilamana terjadi pelanggaran atas Undang-

Undang. 

5. Meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi yang 

berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 

28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sehingga pada akhirnya 

justru akan mengakibatkan program TJSL atau CSR menjadi hanya 
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sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat 

ketergantungan.
160

 

Ternyata terhadap dalil hukum di atas Mahkamah Konstitusi (MK) 

melalui putusan  No 53/PUU-VI/2008, perkara permohonan pengujian UUPT 

memberikan pandangan yang berbeda. MK menolak permohonan uji materiil 

tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UUPT tidak bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dikatakan oleh 

para hakim MK bahwa  menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban hukum 

melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU 

untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah 

benar karena: 

1. Terdapat hubungan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis serta 

kewajiban hukum yang oleh kepentingan bisnis dapat disikapi dengan “to 

evade”, “to comply”, ataukah “to cooperate”. Perusahaan akan 

menghindar dari tanggung jawab sosialnya, manakala ketentuan hukum 

yang mengatur  tanggung jawab sosial menimbulkan ketidakadilan (to 

evade). Seseorang yang dihadapkan pada hukum yang tidak adil berakibat 

tidak adanya kewajiban moral untuk mematuhinya. Perusahaan harus 

tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena hukum dikonsepsikan 

sebagai perintah atau kebijakan negara. tidak ada kesejajaran antara yang 

diperintah dengan yang memerintah (to comply). Perusahaan harus 
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berkerjasama dengan negara dalam upaya mensejahterakan rakyat (to 

cooperate); 

2. Bahwa TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab 

bersama berkerjasama (to cooperate) antara negara, pelaku bisnis, 

perusahaan, dan masyarakat. bukan sebaliknya untuk mencari lubang-

lubang (loopholes) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian 

dieksploitasi untuk menghidari (to evade) tanggung jawab tersebut. TJSL 

merupakan affirmative regulation yang menurut argumentasi aliran hukum 

alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara 

pemangku kepentingan; 

3. Bahwa TJSL sebagaimana dirumuskan dalam pasal 74 UUPT adalah 

malum in se, bukan sekedar malum prohibitum, pasal 74 UUPT 

merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai akibat terhadap 

kesehatan dan keselamatan pada tingkatan tinggi, oleh sebab itu dituntut 

adanya kepatuhan moral dan spirit untuk berkerjasama dan bukan sekedar 

mematuhi atau menghindarinya atau bahkan mengeksploitasi kelemahan-

kelamahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya 

ketentuan tersebut manakala tindakan tersebut akan memperbesar risiko 

yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa 

sekarang maupun pada masa yang akan datang (just saving principle). 

Semakin besar ketentuan hukum mengandung isi moralitas maka semakin 

besar tanggung jawab sosial untuk berkerjasama mewujudkannya; 
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4. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai 

pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang 

maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara hak menguasai 

atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan 

mengawasai, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan 

berkelanjutan (sustainable development) yang ditujukan kepada semua 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang tidak boleh dikurangi atau 

bahkan diabaikan; 

5. Bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam 

eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut 

bertanggungjawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak 

negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. disamping itu, bukan 

waktunya lagi para penanam modal (investors) baik domestik maupun 

asing berperilaku seperti entitas yang tertutup dan terisolasi serta 

teralienasi dari masyarakat seperti zaman kolonial, tetapi seharusnya 

membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, 

sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

masyarakat. dengan prinsip pareto superiority, berarti membangun dan 

mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain; 

6. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan 
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lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan 

prinsip legitimasi (legitimacy principle) bahwa perusahaan memiliki 

kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan 

nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai 

kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. 

Ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai 

masyarakat dapat menyebabkan perusahaan akan kehilangan 

legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan 

itu sendiri. pengungkapan informasi TJSL dalam laporan tahunan 

merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, 

mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi 

ekonomis dan politis 

7. Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta penjelasannya dalam 

UUPT menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan TJSL dalam 

pasal a quo yang menjadi kewajiban hukum (legal obligation) tidak 

sejalan dengan prinsip CSR yang bersifat etis, moral, dan sukarela 

(voluntary). TJSL dalam pasal a quo dapat dikualifikasikan sebagai 

pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan di samping pajak, 

dan TJSL secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan sektoral dengan sanksi yang cukup ketat. Oleh karena itu 

pengaturan TJSL dalam UUPT dengan kewajiban hukum adalah 

bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945; bahwa terdahap alasan 
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pengujian ini, mahkamah berpedapat dan mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

a. Bahwa penormaan TJSL menjadi kewajiban hukum merupakan 

kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang untuk 

mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi. Hal demikian 

dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada 

masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial 

dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat 

sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya; 

b. Bahwa CSR pada mulanya lahir di Inggris dan eropa yang bersifat 

voluntary  namun setelah di Indonesia, yaitu khususnya UUPT, sifat 

sukarela dari CSR ditingkatkan menjadi mandatory. Indonesia 

merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur 

hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang 

berlaku di negara lain. Tentu ada alasan tersendiri mengapa CSR yang 

berlaku di Indonesia tidak disamakan dengan CSR yang berlaku di 

negara-negara lain. Misalnya di Inggris, Australia, Belanda, Kanada, 

Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal demikian sesuai 

keterangan ahli pemohon, Maria R, Nindita Radyati, yang pada 

pokoknya menerangkan bahwa pemaknaan CSR harus disesuaikan 

dengan budaya (culture) di negara masing-masing. Setiap negara 

mempunyai budaya yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan di 
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Inggris di ikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah 

menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan 

hidup perusahaan. Perkembangan CSR di negara-negara tersebut 

sudah sedemikian populer, sehingga CSR tidak saja hanya sebagai 

tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi 

CSR di gunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah 

perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi 

perusahaan yang akan go public, budaya-budaya yang demikian itu 

belum terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk 

menegakkan CSR; 

c. Hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat 

gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari 

nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang 

diterima secara sukarela (voluntary) dan dianggap penting dapat saja 

diubah secara gradual menjadi hukum atau undang-undang agar lebih 

mengikat. Dalam perkara a quo dapat saja atau tidak ada halangan 

apapun terhadap nilai-nilai CSR yang semula bersifat ketentuan moral, 

etik, dan sukarela (voluntary), kemudian dijadikan materi muatan 

dalam undang-undang; 

d. Bahwa harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana 

perusahaan untuk TJSL. Uang pungutan pajak digunakan untuk 

pembangunan secara nasional, sedangkan dana TJSL dipergunakan 
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bagi masyarakat sekitar perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana 

perusahaan berada, sehingga terhadap kedua hal tersebut tidak dapat 

digeneralisir. Bahwa TJSL menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan “yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Dengan demikian tidak 

memungkinkan terjadi pungutan ganda sebab biaya yang dikeluarkan 

untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan 

pelaksanaanya didasari oleh kemampuan perusahaan, dimana TJSL 

dalam pelaksanaan operasionalnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

e. Pasal 74 ayat (3) dan Penjelasan UUPT pada pokoknya menyatakan 

bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi 

sesuai undang-undang sektoral. Apabila pengaturan sanksi TJSL diatur 

secara tersendiri dalam UUPT, maka ketentuan demikian 

menimbulkan ketidakpastian hukum. sebaliknya apabila sanksi TJSL 

diatur dalam undang-undang sektoral. Maka ketentuan demikian lebih 

menjamin adanya kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya 

pertentangan diantara undang-undang; 

f. Bahwa TJSL perusahaan yang tercantum dalam pasal 74 UUPT 

dilakukan dengan asas kepatutan dan kewajaran. Asas ini memperkuat 

prinsip legitimasi yang menyatakan bahwa sudah menjadi suatu 
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kewajiban sosial bagi perusahaan yang berada di tengah-tengah 

masyarakat melepaskan dari prinsip yang individualistis, terisolasi, 

dan tidak mau tahu dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan 

dengan prinsip kepemilikan yaitu bahwa setiap hak adalah berfungsi 

sosial (vide Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok 

Agraria) dan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah 

wajib memelihara kesuburannya (vide, Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 

Undang-Undang Pokok Agraria). Pasal 15 huruf b UUPM berbunyi, 

“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.” Sudah 

barang tentu tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan 

penjabaran lebih rinci atau standarisasi agar mudah di 

implementasikan. Hal ini juga sekaligus untuk mencegah 

penyalahgunaan baik oleh perusahaan, aparatur negara, maupun oleh 

masyarakat. ISO 26000 masih membuat rumusan yang tepat mengenai 

standarisasi CSR, oleh karena itu sebelum adanya standarisasi CSR, 

masing-masing negara dapat merumuskan sendiri mengenai CSR 

dimaksud;. 

g. Bahwa penormaan CSR dalam pasal 74 UUPT telah mencerminkan 

keadilan sosial. John Rawl menghubungkan konsep keadilan dengan 
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dua nilai fundamental dari tertib sosial, yaitu kebebasan dan 

persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat 

jaminan kebebasan yang paling mendasar. Dalam suatu masyarakat 

yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat 

kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial 

ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan 

mereka yang paling kurang diuntungkan (the least advantage). Dengan 

demikian maka tingkat kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan 

akan lebih mendekatkan pada keadilan sosial. Tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk mencitpakan keadilan 

sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang; 

h. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, mahkamah 

berpendapat norma yang terkandung dalam pasal 74 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) serta penjelasan UUPT merupakan norma hukum yang 

konstitusional dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 

1945. 

8. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara 

lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali 

diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah 

dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi 

perusahaan yang akan go public. Dengan kata lain, MK tampaknya 
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berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan TJSL 

sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan 

suatu keharusan demi tegaknya TJSL atau CSR. 

9. Menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk 

memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya 

penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSL oleh perseroan sebagaimana 

dapat terjadi bila TJSL dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara 

memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan 

untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
161

 

Berdasarkan  dalil hukum yang berlandaskan konsep kedaulatan negara 

di atas Jean Bodin berpendapat bahwa elemen yang membedakan negara dengan 

semua bentuk asosiasi manusia adalah kedaulatan.
162

 Ciri khas dan mendasar dari 

kedaulatan adalah kekusaan untuk membuat hukum. Atribut pertama dari raja 

yang berdaulat adalah kekuasaan membuat hukum yang mengikat semua 

rakyatnya secara umum dan secara khusus mengikat setiap orang.
163

 

 Seluruh perusahaan yang dikategorikan sebagai subjek dalam 

sebagaimana diamanatkan oleh pasal 74 UUPT, wajib melaksanakan CSR. MK 

berpendapat ... Perusahaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena 

hukum dikonsepsikan sebagai perintah atau kebijakan negara. tidak ada 
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kesejajaran antara yang diperintah dengan yang memerintah (to comply). Negara 

berperan dan berkedudukan sebagai pengatur sementara perusahaan sebagai 

subyek yang diatur.
164

 

 Setiap negara memiliki sistem hukum dan berhak menentukan aturan-

aturan hukumnya masing-masing. Kedaulatan menjadi dasar bagi negara untuk 

melakukan intervensi dalam  ranah  privat dan aktivitas ekonomi. Pandangan 

teori kedaulatan dalam pertimbangan mahkamah tergambar sebagai berikut:
165

 

 “Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur 

hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang 

berlaku di negara lain” 

 

 Berbagai pengalaman dari praktek usaha korporasi memberi kesadaran 

kepada pemerintah, bahwa norma hukum sangat diperlukan untuk menjadi 

terlaksananya CSR oleh perusahaan. Cara pandang pemerintah sesuai dengan 

pendapat Lawrence M Friedman, alternatif selain hukum, adat istiadat, 

kebiasaan, tekanan kelompok, nilai-nilai yang tertanam dalam batin, dan pasar 

bebas, nampaknya tidak cukup efisien, teliti, atau adil untuk mengontrol perilaku 

masal manusia modern.
166

 

 Penolakan perusahaan terhadap intervensi negara, sesungguhnya 

berkaitan dengan kapitalisme, karena intervensi dipandang akan menganggu 

kebebasan pasar. Perusahaan tidak menyadari kapitalisme telah berkontribusi 

besar dalam menciptakan krisis kehidupan umat manusia pada saat ini. 
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Pengakuan Kazuo Inamori mengatasi kesulitan saat ini akan mengharuskan kita 

untuk menyempurnakan model ekonomi pasar bebas, kita harus menggunakan 

kebijaksanaan manusia untuk memodifikasi untuk kapitalisme saat ini menjadi 

versi yang lebih moderat, perlu mencari keuntungan yang didukung oleh etika 

suara dan rasa yang kuat dari moralitas.
167

 

 Kewajiban CSR adalah kontrol pemerintah atas aktivitas perusahaan. 

Pasar tanpa kontrol, akan menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran HAM, 

merusak lingkungan, monopoli dan lain-lainnya. M. Friedman memberikan 

contoh yang mendasari pentingnya hukum mengatur pasar sebagai berikut: 

 Hukum bahkan menyediakan dukungan lebih pokok bagi pasar. Institusi 

properti pribadi bersandar pada pilar-pilar hukum. peraturan hukum 

menyediakan tatacara pendaftaran tanah untuk dihibahkan, dijual dan juga 

ajak pewarisan; institusi-institusi hukum mengontrol bank-bank, instrument-

instrument perbankan, uang dan kredit, serta pengoperasian pasar modal, 

Sistem hukum pidana melindungi kepemilikan dari penyalahgunaan dan 

pencurian. Sebuah ekonomi pasar atau campuran mendesentralisasikan 

banyak putusan ekonomi. Namun tangan gaib yang mengontrol di dalamnya 

akan lumpuh tanpa bantuan institusi-institusi hukum.
168

 

 

 Penormaan CSR kepada perusahaan dalam UUPT dan UUPM 

merupakan pengimplementasi kedaulatan  negara, dan kepadanya 

dinisbatkan konstitusi untuk mengatur, menjaga dan mengawasi pemanfaatan dan 

pengelolaan negara agar memberi kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada 

rakyat. 
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 Konsep penormaan CSR sejalan dengan pendapat Jean Bodin, 

kedaulatan adalah kekuasaan multak dan abadi dari sebuah republik.
169

 

Kedaulatan negara memiliki kandungan yang sangat luas, seperti pendapat J.G 

Starke, Pelaksanaan Yuridiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang 

tindakan atau peristiwa yang terjadi didalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum 

internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional.
170

 Oleh 

karena itu dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, 

pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap objek atau 

subyek hukum yang diatur. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

peraturan perundang-undangan tersebut bekerja dengan baik, termasuk di 

dalamnya adanya penegakan hukum dalam pemberian sanksi. Untuk 

melaksanakan pengawasan tersebut pemerintah membentuk struktur pemerintah 

atau birokrasi. Birokrasi inilah yang menjadi ujung tombak dalam sistem 

pengawasan. 

Selain itu, dalam perkembangan zaman, ada pula lembaga-lembaga 

khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan secara lebih 

independen. Badan tersebut sering disebut dengan state auxiliary bodies atau 

lembaga pelengkap. Beberapa state auxiliary bodies di Indonesia misalnya; 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 

Komisi Yudisial dan lain-lain. 
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b. Pendekatan Mekanisme 

1) Dualisme Pengawasan Terhadap Pelaksanaan CSR di Indonesia 

a) Mekanisme Pengawasan CSR oleh Pemerintah Daerah 

Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia 

belum diatur secara komprehensif didalam UUPM dan UUPT sebagai peraturan 

perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan CSR bahkan didalam PP 

No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas sebagai peraturan pelaksana CSR di dalam UUPT hanya mengatur hal-

hal yang harus dilakukan perusahaan secara internal. Misalnya, kegiatan CSR 

harus disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS. Dalam peraturan pelaksana ini, 

tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan kepada pemerintah 

pusat. Tidak juga mengatur tentang tugas pemerintah pusat pada pengawasan 

terhadap perusahaan dalam melakukan CSR.
171

 

Namun dalam perkembangannya secara faktual pengawasan CSR di 

Indonesia tersebar secara parsial dalam ruang lingkup pengawasan oleh 

pemerintah daerah melalui peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ada beberapa peraturan daerah tentang 
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CSR, peraturan tersebut dapat ditemukan di Provinsi Jawa Tengah
172

, Kota 

Surakarta
173

, Kabupaten Sukoharjo
174

, Kabupaten Tasikmalaya
175

, Kabupaten 

Tangerang
176

, Kabupaten Siak
177

, Kabupaten Katingan
178

, Kota Samarinda
179

, 

Kabupaten Sleman
180

, Kabupaten Tulungagung
181

, Kota Batam
182

, Kabupaten 

Temanggung
183

, Kota Bogor
184

, Kota Magelang
185

 dan Kabupaten Buleleng
186

. 

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat Laurensia Andrini bahwa 

ketentuan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dapat dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang tersebar secara parsial hingga tingkat 
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 Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
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 Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan 
184

 Perda Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan 
185

 Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan 
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peraturan daerah agar tanggung jawab hukum atas pelaksanaan CSR dapat 

dilakukan pengawasan.
187

 

Rahmatullah menyatakan bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah 

maraknya pembuatan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan 

yang lebih dikenal dengan istilah perda CSR sebagai fenomena implementasi 

otonomi daerah. Dimana salah satu alasan pemerintah daerah menerbitkan 

peraturan daerah karena belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas CSR.
188

 

Peraturan CSR ditingkat daerah  pada umumnya mengandung lebih 

banyak panduan tentang apa yang harus dilakukan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban CSR nya. Memberikan ruang lingkup yang telah sesuai dengan 

kebutuhan dan persyaratan masing-masing daerah.
189

 Di kota Tasikmalaya, 

misalnya, CSR akan fokus pada sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, 

koperasi dan usaha mikro,  serta infrastruktur. Ruang lingkup serupa juga 

diberikan oleh kota tanggerang yang mengharuskan perusahaan untuk 

berpartisipasi dalam kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi, bantuan 

lansung kepada masyarakat, serta peningakatan kapasitas. Sebagian besar 

peraturan daerah mengharuskan perusahaan untuk berpartisipasi dalam 

menigkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemitraan dengan usaha mikro 
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dan koperasi. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai 

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha. Selain 

itu, peraturan daerah umumnya menetapkan bahwa perusahaan dapat 

memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk hibah beasiswa, 

subsidi, sosial, bantuan, layanan sosial, dan perlindungan sosial.
190

 Hal ini 

sejalan dengan pandangan Mukti Fajar N.D  bahwa salah satu ruang lingkup 

pelaksanaan CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

pembangunan masyarakat lokal,
191

 pembangunan masyarakat secara eksplisit 

dalam CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat.
192

 

dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan 

partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan. Community development dilakukan 

dengan pemberdayaan dan juga termasuk dalam bidang pendidikan.
193

 

Berkaitan dengan pengawasan kewajiban CSR, setiap daerah memiliki 

komite yang bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan penilaian penerapan 

CSR perusahaan. Seperti yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi 

Jawa Tengah. Pemerintah daerah tersebut membentuk forum tanggung jawab 

sosial dan lingkungan perusahaan (FTJSLP) untuk melaksanakan fasilitas 
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penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

(TJSLP) dengan fungsi membantu dalam menfasilitasi perencanaan program, 

fasilitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan. 

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP di tentukan berdasarkan pemetaan 

FTJSLP meliputi: 

(a) Penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP; 

(b) Penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan 

pihak ketiga; 

(c) Pelaksanaan program TJSLP; 

(d) Monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; 

(e) Pelaporan hasil pelaksanaan porgram TJSLP kepada FTJLSP 

Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur dilakukan secara 

koordinatif antara perusahaan dan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
194

 

Begitupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Sleman, dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban CSR pemerintah 

daerah tersebut membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) 

dengan tugas yang meliputi: 

(a) Menyusun tata tertib forum TJSP; 

(b) Menyusun program TJSP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien 

berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui 

Sekretariat Forum TJSP; 

                                                           
194

 Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 



111 
 

(c) Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan program TJSP dengan 

progam Pemerintah Daerah; dan 

(d) Melaporkan pelaksanaan TJSP yang disampaikan setiap (satu) tathun 

sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan 

DPRD. 

Selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk sekretariat forum TJSP 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas forum TJSP yang terdiri atas unsur 

Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi, dan unsur lembaga swadaya 

masyarakat. tugas dan fungsi sekretariat forum TJSP ini meliputi: 

(a) Fasilitas pelaksanaan kegiatan forum TJSP; 

(b) Fasilitas penyusunan tata tertib forum TJSP;
195

 

(c) Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan forum 

TJSP; 

(d) Fasilitas komunikasi antara forum TJSP dengan Pemerintah Daerah dalam 

rangka mewujudkan integrasi program TJSP; dan 

(e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan forum TJSP.
196

 

Selanjutnya dalam Perda ini diatur bahwa perusahaan harus menetapkan 

bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen 

maupun program pengembangan perusahaan. Aturan ini adalah bentuk intervensi 
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Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pelaksanaan TJSP di Kabupaten 

Sleman.
197

 

 Pengaturan ini sejalan dengan teori komitmen dan kemitraan diantara 

pemangku kepentingan atas pelaksanaan CSR  yang dikemukakan oleh Dwi 

Kartini, teori ini menjelaskan bahwa pemangku kepentingan merupakan bagian 

strategis dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan yang mampu bekerjasama dan 

memuaskan matriks pemangku kepentingan dengan skala-skala yang telah 

ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif serta 

menguntungkan bagi setiap pihak. Pengindetifikasian pemangku kepentingan 

sangat penting sekali, oleh karena apabila pemangku kepentingan telah divalidasi 

sesuai dengan strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana muncul program 

kerja.
198

 

 Dari program kerja muncul lagi kemitraan atau partnership yang 

berdaya guna dalam mengeksekusi program CSR agar berjalan dengan efektif. 

CSR perusahaan membutuhkan pemerintah dan masyarakat (civil society) supaya 

program tidak berjalan sendiri-sendiri atau supaya tidak timpang. Untuk ituah 

ada istilah “Tri Sector Partnerships”.
199
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Gambar 2 

Tri-Sector Partnership
200

 

Ketiga unsur harus membentuk kolaborasi yang terbuka dan saling 

memberikan nilai tambah sehingga ketika strategi kolaborasi kemitraan ini 

dibawa ke tataran teknis akan menghasilkan kreasi CSR yang komprehensif serta 

fungsi di semua kalangan. 
201

 

Komite yang bertindak sebagai mekanisme kontrol CSR oleh Pemerintah 

Daerah adalah mekanisme yang direkomendasikan dalam pelaksanaan CSR 

sehingga perusahaan akan memiliki ide dalam ruang lingkup pelaksanaan CSR 

tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, dan pada akhirnya implementasi CSR 

akan tepat sasaran. Menurut laurensia andirini tugas komite tidak berhenti disitu. 

Komite juga harus mengawasi implementasi CSR oleh perusahaan, jika komite 

menemukan suatu pelanggaran, komite harus melaporkan temuan tersebut 

kepada Pemerintah Daerah. Dengan cara ini, implementasi CSR dapat diawasi 

dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
202
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Hal ini sejalan dengan pendapat Oky Syeiful yang menyatakan bahwa 

pengaturan CSR harus sesuai dengan kepentingan pemerintah, korporasi dan 

masyarakat.
203

 begitu pula dengan Erna Witoelar. Duta besar millenium 

development goals (MDGs) ini meminta pemerintah harus mendukung praktek 

CSR yang telah dilakukan dunia usaha. Hal ini ditegaskan Erna  Witoelar dalam 

seminar bertajuk The New Way of CSR: Becoming The Blessing Company. Dia 

menyatakan bahwa dukungan itu diperlukan agar praktek CSR yang sudah 

dilakukan dengan baik untuk memberdayakan masyarakat bisa terus berlangsung. 

Program CSR sejalan dengan program MDG’S, yang dideklarasikan pada 

september 2000 lalu. Ini merupakan komitmen negara-negara anggota PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa). “masing-masing dari kita harus berperan aktif 

dalam pencapaian delapan tujuan itu. Di antaranya, menanggulangi 

kemiskinan.
204

 

Hadirnya  pengaturan CSR dalam banyak peraturan daerah secara umum 

dapat dikatakan sejalan dengan konsep CSR dengan melibatkan unsur 

pemerintah dalam pelaksanaanya. hal ini sejalan dengan pendapat Business For 

Social Responsibility yang menyatakan CSR adalah operasi bisnis yang 
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selayaknya dilakukan sesuai etika, hukum, tuntutan komersial, dan harapan 

publik bahwa masyarakat ikut memiliki bisnis. Tanggung jawab sosial 

membimbing setiap keputusan yang dibuat pelaku bisnis dan setiap area bisnis. 

205
 Namun demikian Pengaturan CSR di banyak Peraturan Daerah telah 

menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum Indonesia yaitu dimana 

landasan CSR yang diatur didalam peraturan daerah tidak memiliki dasar 

pembentukan didalam UUPM maupun UUPT sebagai norma hukum yang 

mengatur tentang CSR. Menurut Ade Yuliany Sihaan, Dkk perda CSR di landasi 

oleh kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah tepatnya pada Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi: 

“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” 

 

Asas otonomi sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (7) yang merupakan 

prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.
206

 

Namun terkait pendapat  ini sesungguhnya telah  di komentari oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam pertimbangan hukum terhadap pengujian materiil Pasal 74 dan 

penjelasan Pasal 74 UUPT bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan hierarki suatu 

Undang-Undang. Pasal 74 ayat (4) UUPT dengan jelas menentukan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah; 
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 Saipullah Hadan dan Devy Andriany, Pengantar CSR... op.cit., hlm 40 
206

 Ade Yuliany Siahaan, Et.al, Analisis Yuridis... op.cit., hlm 10 
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Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UUPT 

maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan daerah 

yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang Pasal 74 ayat (4) 

UUPT bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
207

 

Namun secara faktual persoalannya adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perserotan Terbatas 

sebagai peraturan pelaksana TJSL yang terdapat di UUPT hingga saat ini belum 

memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pelaksanaan CSR dan 

pengawasannya sehingga peran pemerintah daerah melalui peraturan daerah 

menjadi penting dalam hal pengawasan (monitoring) program tanggung jawab 

sosial serta mampu bertindak sebagai penerima laporan terkait realisasi atas 

pelaksanaan maupun permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

CSR sehingga dapat memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan 

yang terjadi. 
208

 

b) Pengawasan CSR oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

(DPMPTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten/Kota (DPMPTSP) 

Pendekatan mekanisme pengawasan CSR yang kedua adalah sistem 

pengawasan dengan menggunakan lembaga dan birokrasi. Struktur pemerintah 

                                                           
207

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 perihal “Pengujian Pasal 74 dan 

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

 
208

 Ade Yuliany Siahaan, Et.al, Analisis Yuridis... op.cit., hlm 15 
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yang melakukan pengawasan CSR dalam bidang penanaman modal dibentuk 

berdasarkan Pasal 28 UUPM yaitu badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 

yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

(1) Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanaman modal; 

(2) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 

(3) Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha; 

(4) Membuat peta penanaman modal Indonesia; 

(5) Mengembang sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal, antara lain meningkat kemitraan, meningkatkan daya 

saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan 

informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman 

modal; 

(6) Membantu penyelesian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan 

yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 

modal; 

(7) Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalanan kegiatan 

penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan 

(8) Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 
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Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 

UUPM, badan koordinasi penanaman modal bertugas melaksanakan pelayanan 

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu 

pintu, badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan perwakilan secara 

langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai 

kompetensi dan kewenangan.
209

  

Pengaturan tersebut merupakan satu kesatuan dalam rangka pengawasan 

kewajiban penanam modal yang diatur dalam Pasal 15 UUPM yaitu:
210

 

Setiap penanam modal berkewajiban: 

(1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

(2) Melaksanakan tanggung jawab sosial sosial perusahaan; 

(3) Membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikan 

kepada Badan Koordinasi Penanam Modal; 

(4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanam modal; dan 

(5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibentuklah Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata 

                                                           
209

 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
210

 Dasar menimbang huruf a eraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal 
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Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka melakukan 

pengendalian atas kegiatan penanaman modal di Indonesia.
211

 

Adapun Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

mencakup kegiatan: 

a) Pemantauan
212

; 

b) Pembinaan
213

; dan 

c) Pengawasan
214

 

Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan: 

a) Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui deputi bidang 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal atas kegiatan beruaha yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: 

(1) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah pronvinsi; 

(2) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak 

terbarukan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi; 

(3) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas 

tinggi pada skala nasional; 
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 Ibid. 
212

 Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan, Pasal 1 angka 36 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
213

 Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi 

ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan Penanaman modal, Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal 
214

 Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembanga 

pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap 

ketentuan pelaksanaan penananam modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman modal. 
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(4) Penanaman modal pada bidang industri yang mengolah dan 

menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan jenis industri 

teknologi tinggi yang strategis; 

(5) Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan 

dan keamanan nasional; 

(6) PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang 

berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang 

dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 

(7) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh DPMPTSP atas kegiatan 

usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu: 

(1) Penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah 

kabupaten/kota; dan 

(2) Penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP 

kabupaten/kota atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu ruang lingkup kegiatan di 

daerah kabupaten/Kota. 

Selanjutnya dalam konteks penanaman modal pelaku usaha berkewajiban: 

a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
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b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c) Menyampaikan LKPM; 

d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; 

e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui 

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f) Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 

kerja warga negara Indoenesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; 

g) Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 

memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang 

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang 

pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

h) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
215

 

Selanjutnya setiap pelaku usaha bertanggung jawab: 

a) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika 

pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; 
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 Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 

2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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c) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek 

monopoli; 

d) Menjaga kelestarian lingkungan hidupn; dan 

e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan 

pekerja. 

kegiatan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan akan CSR 

dilakukan melalui pemantauan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yaitu 

laporan mengenai perkembangan realiasasi penanaman modal dan permasalahan 

yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
216

 

Peraturan  ini membatasi pelaku usaha untuk setiap bidang usaha 

dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) wajib menyampaikan LKPM.
217

 

Penyampaian LKPM sebagaimana yang dimaksud disampaikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) 

dengan format tercantum pada lampiran Peraturan ini. 

Contoh LKPM: 
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 Wawancara dengan Diani Dinarsanti, S.H, Kasubid Pengawasan Penanaman Modal 

BKPM Provinsi DIY, 1 Oktober 2018 
217

 Wawancara dengan Isniarti, S.IP., M.PA, Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal 

pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 8 Oktober 2018, lihat juga Pasal 10 

ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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Gambar 3 
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Gambar 4 
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Gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Gambar 6 
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Gambar 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
218

 

b) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur 

sebagimana berikut: 

                                                           
218

 Wawancara Arjunandir, SE., M.M., Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman, 9 Oktober 2018. 
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(1) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April 

tahun yang bersangkutan; 

(2) Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli 

tahun yang bersangkutan; 

(3) Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan 

oktober tahun yang bersangkutan; dan 

(4) Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan 

januari tahun berikutnya;
219

 

Selanjutnya BKPM membuat laporan kumulatif realisasi penanaman 

modal secara nasional setiap (3) bulan dan disampaikan kepada Presiden dan 

Instansi terkait, DPMPTSP Provinsi membuat laporan kumulatif atas 

pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan 

disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada BKPM termasuk 

pelaksanaan CSR di provinsi.  
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 Pasal 10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 

2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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Gambar 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bidang Pengawasan BKPM DIY 2018
220
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 Wawancara dengan Diani Dinarsanti, S.H, Kasubid Pengawasan Penanaman Modal 

BKPM Provinsi DIY, 1 Oktober 2018. 
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DPMPTSP Kabupaten/kota membuat laporan kumulatif atas 

pelaksanaan Penanaman Modal di wiliayah kabupaten/kota setiap 3 (tiga) bulan 

dan disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan pada gubernur.
221

 

Pada implementasinya pengawasan terhadap CSR tidak hanya dilakukan 

melalui LPKM namun dengan adanya fungsi pengawasan BKPM, DPMPTSP 

provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring evaluasi dengan 

melakukan evaluasi lapangan terhadap perusahaan. Berdasarkan keterangan 

Noviarni Nurmades selaku Kepala Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, 

DPMPTSP Kabupaten bantul mempunyai jadwal kegiatan monitoring evaluasi 

96 (sembilan puluh enam) kali kunjungan ke perusahaan dalam 1 (satu) tahunnya 

dan dalam melakukan kegiatan tersebut dapat melibatkan instansi terkait pada 

kegiatan penanaman modal.
222

 

c) Problematika Dualisme Pengawasan CSR 

Dualisme pengaturan pengawasan CSR yang terdapat di Peraturan 

Daerah dan Peraturan 10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menimbulkan dampak positif 

maupun negatif dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. dampak positif yang 

ditimbulkan dari kedua ketentuan hukum ini adalah dapat menjawab kekosongan 
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 Pasal 16 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 

Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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 Wawancara dengan Noviani Nurmades, S.H, Kepada Bidang Penanaman Modal 

Kabupaten Bantul, di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Bantul, 5 Oktober 

2018, lihat juga Pasal 21 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 

Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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hukum dalam pengaturan sistem pengawasan CSR yang sebelumnya belum 

mempunyai aturan yang jelas. CSR sebagai kewajiban hukum yang bersifat 

mandatory dengan sanksi dapat dimplementasikan dengan baik, memberi 

kepastian hukum, efektif dan memberi manfaat bagi perusahaan, masyarakat dan 

lingkungan sekitar untuk tercapainya sustainable developmet pada pembangunan 

nasional tentu memerluka sistem pengawasan yang jelas.
223

 

Kedua peraturan ini juga memberikan peran pemerintah dalam hal ini 

pemerintah daerah dan BKPM selaku delegasi pemerintah pusat untuk bertindak 

sebagai penerima laporan terkait realisasi atas pelaksanaan pemermasalahan yang 

dihadapi dalam hal pelaksanaan CSR dan memungkinkan untuk memberikan 

solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan yang terjadi. Selain itu 

pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi terbentuknya 

forum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan serta dalam hal 

penyelesaian permasalahan terkait CSR, pemerintah dapat berperan sebagai 

mediator. 

Dampak negatif dari dualisme pengaturan pengawasan terhadap 

pelaksanaan CSR juga terjadi secara normatif maupun empiris. Penelitian ini 

menunjukan bahwa pengaturan pengawasan CSR dilakukan oleh pemerintah 

daerah melalui peraturan daerah dan BKPM melalui Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menimbulkan tumpang 
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 Sefriani dan Sri Wartini, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 

Indonesia, Jurnal Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 24 (Januari 2017) hlm 21 
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tindih nya pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Peraturan CSR di 

dalam Perda mengacu pada pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan daerah 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan peraturan BKPM mengacu 

pada pengendalian penanaman modal di Indonesia. fakta dilapangan 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan kewenangan atas  pengawasan CSR oleh 

Pemerintah Daerah dan BKPM, DPMPTSP Provinsi serta DPMPTSP 

Kabupaten/kota.
224

 Hal ini juga membebani perusahaan untuk memberikan 

laporan pelaksanaan CSR ganda kepada 2 instansi pemerintah yang tidak saling 

berkoordinasi.  

d) Regulasi Pengawasan CSR Sebaiknya Berbasis Laporan Sosial 

David Hess menawarkan Reflexive Law Theory sebagai pendekatan 

untuk mencari jalan keluar bagi regulasi CSR. Korporasi diberi kewajiban untuk 

mengatur dirinya sendiri dalam memperhatikan persoalan sosial dan memberikan 

laporan kepada masyarakat, dan selanjutnya memberikan masyarakat hak untuk 

memberikan penilaian.
225

  

Pasal 60 ayat (1) UUPT Juncto Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas telah mewajibkan 

bagi Direksi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah 
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Wawancara dengan Diani Dinarsanti, S.H, Kasubid Pengawasan Penanaman Modal BKPM 
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 David Hess, Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social 

Responsiveness, Journal of Corporation Law, 25 (1999) hlm 63 
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ditelaah oleh dewan komisaris. Namun pasal tersebut tidak memberikan 

kewajiban Perseroan untuk memberikan laporan kepada masyarakat umum. 

Gagasan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam Good Corporate 

Governance (GCG), sudah diatur mengenai prinsip-prinsip tatakelola perusahaan 

yang baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
226

 

(a) Transparansi 

Prinsip keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan 

keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan dalam perusahaan. 

(b) Akuntabilitas 

Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan menjadi efektif. 

(c) Responsibilities 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(d) Indepedensi 

Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun 
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 Daniri juga mengajukan konsep bahwa CSR sebagai bentuk kepedulian korporasi terhadap 

persoalan sosial masyarakat adalah bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG, Mas Achmad Daniri, 

Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005) 

hlm 9 – 12. 
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yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(e) Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) 

Fairness adalah perilaku yang adil dan setara didalam memenuhi hak-

hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian atau perundang-

undangan. 

Penerapan GCG juga berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan 

investor dan pasar secara umum terhadap perusahaan. Fungsi lainnya adalah 

untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya 

untuk kepentingan diri sendiri. tetapi juga harus memperhatikan kepentingan 

shareholder dan pemangku kepentingan.
227

 

Laporan sosial (social reporting) terkait dengan GCG telah banyak 

diatur dan dilaksanakan dalam bisnis di Pasar Modal. Asas disclousure telah 

diwajibkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 

Pasar Modal), dan berbagai aturan pelaksanaanya. Asas ini mewajibkan setiap 

emiten untuk memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada publik. 

Seperti yang diatur dalam Pasal 86 mengenai pelaporan dan keterbukaan 

informasi. Pasal 86 ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan: 

“Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada 

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan 

menyampaikan laporan kepada bapepam dan mengumumkan kepada 

masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek 
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selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya 

peristiwa tersebut.” 

 

Praktek tersebut telah dilakukan di berbagai negara, bahkan secara tegas 

telah diarahkan pada pelaksanaan CSR. Sebagai contoh, New York Stock 

Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham 

perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan 

salah satu kriterianya adalah pratek CSR. Begitu pula London Stock Exchange 

yang memiliki Socially Responsible Investment Index (SRI Index) dan Financial 

Time Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001.
228

 

Menurut Mukti Fajar N.D setiap korporasi, khususnya korporasi yang 

go public sudah sering dilakukan proses Audit Keuangan untuk melihat 

kesehatan keuangan perusahaan. Dalam CSR, muncul gagasan agar korporasi 

melakukan “Audit Sosial” untuk melihat efektifitas dan kredibilitas jalannya 

program CSR. Korporasi tidak cukup hanya mencakup pengumpulan informasi 

tentang keuangan perusahaan, melainkan pula aspek lingkungan dan bahkan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para pekerja sosial (social worker), 

konsultan atau analis kebijakan biasanya melakukan audit sosial (social audit) 

ini.
229

 

Walaupun gagasan tersebut cukup relevan, tetapi Edi Suharto 

menjelaskan bahwa, proses audit sosial memerlukan komitmen yang kuat dari 

orang-orang penting, seperti CEO dan Board of Director pada organisasi yang 
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diaudit. Dalam implementasinya, audit sosial juga memerlukan keterlibatan 

pemangku kepentingan yang masyarakat. para auditor sosial biasanya bekerja 

sama dengan share holders dan pemangku kepentingan untuk merancang, 

mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalasis informasi. Metode 

penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara, bookeeping dan 

bahkan studi kasus.
230

 

Beberapa persoalan dalam audit sosial tidak hanya dalam kompleksitas 

perumusannya, tapi juga dalam implementasinya. Audit Sosial melibatkan aspek 

lingkungan dan sosial yang relatif lebih sulit dirumuskan dan diukur daripada 

aspek finansial. Audit sosial ini memerlukan ahli yang mempunyai kompetensi 

komprehensif di bidang lingkungan dan sosial, serta kemampuan menerapkan 

sebagai metode penelitian.
231

 

Kesulitan utama dalam merancang sistem audit terhadap program CSR 

yang standar adalah merumuskan variabel dan indikator yang tepat dan dapat 

diterapkan kepada seluruh sektor. Dua syarat utama yang perlu dipenuhi 

adalah:
232

 

(a) Definisi berbagai kategori harus dapat diterapkan terhadap semua 

perusahaan, industri, dan bahkan sistem sosial yang memungkinkan 

analisis komparatif. 
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(b) Kategori untuk mengklarifikasikan keberlangsungan kegiatan perusahaan 

dalam kurun waktu tertentu sehingga perbandingan historis dapat 

dilakukan. 

Senada dengan Edi Suharto, Ikhsan dan Ishak, menyatakan bahwa 

informasi mengenai tanggung jawab sosial dapat diketahui jika perusahaan 

menerapkan akutansi sosial. Akuntansi sosial dalam ini berarti identifikasi, 

mengukur dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. 

Lingkungan di sini meliputi sumber daya alam, komunitas dimana bisnis 

beroperasi, orang-orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing dan perusahaan 

serta kelompok lain yang berurusan dengan bisnis tersebut. akutansi sosial 

berperan dalam menghasilkan informasi mengenai biaya dan manfaat sosial. 

Hanya saja sulit untuk menentukan mana yang merupakan biaya dan manfaat 

sosial itu sendiri dan kemudian mengkuantifikasi seluruh pos-pos yang relevan 

dengan biaya dan manfaat sosial tersebut.
233

 

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka 

peneparan akutansi sosial yaitu:
234

 

1) Audit Sosial 

Audit sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial, dan operasi 

perusahaan yang reguler. Audit sosial adalah serupa dengan audit keungan 
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dalam hal bahwa audit sosial mencoba untuk secara independen 

menganalisis suatu perusahaan dan nilai kinerja. 

2) Laporan-Laporan Sosial 

Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan 

dengan komunitasnya. Dengan menghitung manfaat sosial sebagai seluruh 

kepada masyarakat yang berasal dari operasi perusahaan kemudian 

dikurangi dengan semua biaya sosial. 

3) Pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. 

Antara lain misalnya pengeluaran untuk mendukung kegiatan sosial 

budaya, kegiatan olahraga (menjadi sponsor), dukungan terhadap 

pendidikan (program beasiswa, kesempatan magang dan penelitian), 

partisipasi dalam kegiatan perayaan hari-hari besar, dukungan terhadap 

lembaga keagamaan, dukungan terhadap lembaga sosial, informasi 

mengenai mutu dan kualitas, penghargaan terhadap kualitas (sertifikasi 

kualitas, sertifikasi halal), kepuasan konsumen (upaya-upaya untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen). 

Sebagai pembanding, Global reporting iniatiative menekankan 

pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat audit sosial 

dalam pelaporan CSR  yang baik, yaitu:
235

 

1) Accuracy: Informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh 

pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat. 

                                                           
235

 Edi Suharto, “Audit  CSR”... op.cit., hal. 213- 214. 



139 
 

2) Balance: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif 

dari kegiatan CSR yang dilakukan. 

3) Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus 

konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu. 

4) Clarity: Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan 

bisa diakses oleh pemangku kepentingan. 

5) Realibility: informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan, 

direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

6) Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi 

pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan. 

Berdasarkan pada reflexive law theory, CSR dapat diwajibkan oleh 

pemerintah kepada setiap korporasi. Karena CSR tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan bisnis dan reaksi pasar, maka aturan  dan mekanisme yang 

diterapkan adalah dengan mewajibkan korporasi untuk membuat laporan kepada 

masyarakat (Social Reporting). Pemerintah dapat mewajibkan CSR secara 

hukum tetapi tanpa diberikan sanksi hukum. (lex imperfecta), tetapi biarkan 

masyarakat yang memberikan reward and punishment, seperti boikot atau 

kampanye anti korporasi yang tidak menjalankan CSR.
236
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Hal tersebut akan efektif apabila masyarakat mempunyai kesetaraan 

kekuatan untuk bargaining, seperti yang dilakukan LSM-LSM Internasional di 

negara-negara maju, Green Peace misalnya.
237

 

Yanti Koestoer dari Indonesia Business Link setuju dengan pendapat 

tersebut hanya saja, apakah hubungan antara masyarakat dan korporasi telah 

berimbang?, Yanti Koestoer menyatakan bahwa pelaksanaan konsep tersebut 

bergantung dari jenis masyarakat dan perusahaannya apakah mampu/siap atau 

tidak untuk saling berhadapan. Jika attitude yang dianut adalah “kemitraan” 

seharusnya tidak ada masalah. tapi mungkin perlu waktu untuk mengubah pola 

pikir masyarakat dan korporasi tentang CSR.”
238

 

Katamsi Ginano, Startegic Stakeholder Relation Manager dan 

Mochamad Kasmali, Senior Corporate Counsel dari PT Newmont Pasific 

Nusantara juga menyatakan sepakat, hanya mungkin perlu waktu lebih optimal. 

Dia mengatakan dengan memberikan contoh kasus: 

Masyarakat kita sepertinya sudah mempunyai kesadaran ke arah sana 

(berhadapan dengan korporasi). Contoh kasus Teluk Buyat yang kami hadapi. 

Walaupun Newmont tidak terbukti bersalah, tetapi kekuatan masyarakat untuk 

menggungat cukup mendapat perhatian publik.
239

 

 

2. Pengawasan CSR Dalam Mekanisme Internal Perusahaan 

a. Mekanisme Pelaporan CSR Perseroan Terbatas (PT) 

Kewajiban pelaporan CSR dalam internal perseroan telah diatur secara 

normatif wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan 
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dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
240

 Dari ketentuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan CSR dalam ketentuan normatif tersebut berada 

pada RUPS dan tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk 

diaudit. 

Namun pelaporan CSR juga merupakan bagian dari suatu laporan 

keuangan tahunan CRS memiliki sistematika sebagai berikut:
241

 

(1) Pendahuluan; 

(2) Visi Misi CSR 

(3) Kebijakan CSR 

(4) Profil pengelola CSR 

(5) Strategi dan Anggaran CSR 

(6) Pelaksanaan program CSR (jenis program, kegiatan-kegiatan CSR beserta 

dokumentasi) 

(7) Rencana CSR tahun berikutnya 

Selain itu mekanisme pelaporan CSR juga telah diatur dalam beberapa 

self regulation, antara lain adalan pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

sebagaiman dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 

No. 1 (Revisi) Paragaf kesembilan:
242

 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 
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peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” 

 

Saat ini sustainability report perusahaan-perusahaan hampir diseluruh 

dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI 

(Globar Reporting Initative)
243

 Global Reporting Initiative menekankan 

pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuar laporan CSR 

yang baik yaitu:
244

 

(1) Accuracy: Informasi harus lengkap cukup detail agar bisa dinilai oleh 

pemangku kepentinga secara jelas tepat dan akurat; 

(2) Balance: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif 

dari kegiatan CSR yang dilakukan; 

(3) Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus 

konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu. 

(4) Clarity: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan 

bisa diakses oleh pemangku kepentingan. 

(5) Reability: informasi harus ajeg dan terpecaya yang dikumpulkan, direkan, 

di analisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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(6) Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi 

pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang lain yang memerlukan. 

b. Mekanisme Pengawasan Internal Pelaksanaan CSR Badan Usaha Tidak 

Berbadan Hukum 

Mekanisme pengawasan CSR pada perusahaan atau badan usaha yang 

tidak berbadan hukum (Firma dan CV) tidak diatur secara eksplisit pada tataran 

norma namun mekanisme pengawasan didasari oleh tata kelola perusahaan yang 

baik (Corporate Good Governance). 

Dalam ranah teori Corporate Governance Theory menghendaki adanya 

Corporate Accountability atau akuntabilitas pada perusahaan. Akuntabilitas ini 

ditujukan untuk pertanggungjawaban langsung terhadap seluruh shareholders  

didalam perusahaan sesuai dengan hukum perusahaan. Teori ini lebih cenderung 

mengamati hubungan pihak internal perusahaan yaitu antara manajemen dengan 

pemilik perusahaan. Sementara CSR juga berkaitan hubungan korporasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan keterangan Whelly Sudjono selaku direktur utama pada 

CV. Sinar Jaya Plastindo pelaksanaan pengawasan pelaksanaan CSR secara 

internal pada perusahaan nya mengacu pada sistem tata kelola perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance) dan menitik beratkan pada self regulations 
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pengaturan secara mandiri pada perusahaan tersebut karena tidak ada ketentuan 

normatif yang mengatur.
245

 

CV. Sinar Jaya Plastino melakukan pengawasan secara internal dengan 

membuat budget pada penyusunan program awal pada setiap tahunnya 10% yang 

dianggarkan  5% untuk CSR dan 5 % untuk biaya pendidikan 

Program CSR yang dijalankan oleh CV. Sinar Jaya Plastino meliputi: 

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan terlibat langsung pada 

perancangan mekanisme program tersebut. seperti program: 

(a) Mekanisme bank sampah dengan konsep sedekah; 

(b) Mekanisme daur ulang sampah organik dengan program desa iklim 

(2) Program bina lingkungan sekitar perusahaan. Seperti program: 

(a) Bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup pada program 

masyarakat sadar lingkungan; 

(b) Keterlibatan pada hari-hari besar lingkungan hidup; 

(3) Program insidentil bantuan langsung terhadap masyarakat miskin atau 

bantuan pada bencana alam.
246

 

Pada saat setiap penyusunan program CSR pada setiap tahunnya akan 

dievaluasi pada internal perusahaan dan menyusun kembali skala prioritas pada 

setiap program CSR. Sedangkan pada 5% setelahnya sepenuhnya dianggarkan 

untuk biaya pendidikan pada masyarakat setiap tahunnya.
247

 Mekanisme 
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pengawasan pada pelaksanaan CSR tersebut dilakukan sepenuhnya oleh direktur 

utama CV. Sinar Jaya Plastindo dengan sistem manajemen pengawasan terhadap 

bidang yang melakukan pelaksanaan CSR tersebut.
248

 

Menurut Whelly Sudjono selaku direktur utama CV. Sinar Jaya Plastindo 

tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bukan lagi sekedar tanggung jawab 

perusahaan terhadap moral etika maupun hukum tetapi tanggung jawab 

perusahaan terhadap bumi dan sang pencipta dengan mendasarkan pada nilai-

nilai trasendental pada setiap agama yang memerintahkan kepada setiap manusia 

bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya baik itu hasil dan dampak 

yang dihasilkan.
249

 

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya 

Tanggung Jawab Sosisal Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di 

Indonesia 

Dalam praktek global secara garis besar CSR merupakan program yang 

bersifat sukarela walaupun Inggris dan Prancis mewajibkan pelaksanaan CSR 

bagi setiap perusahaan. Yang menjadi pertanyaan mengapa Indonesia 

menormakan CSR sebagai suatu kewajiban hukum yang disertai sanksi, bukan 

sebagai sesuatu yang sifatnya sukarela (voluntary) akan dilihat dari argument 

hukum para pakar maupun putusan pengadilan Indonesia dibawah ini.
250
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Menurut Gayus Lumbun, penormaan CSR di Indonesia sebagai 

kewajiban yang disertai sanksi bagi pelanggarnya dimaksudkan untuk lebih 

memberi daya atur, daya ikat, dan daya paksa tanggung jawab perusahaan dari 

semula responsibility (tanggung jawab non hukum) menjadi liability (tanggung 

jawab hukum).
251

 

Penormaan CSR sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi telah 

dikuatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-VI/2008. 

Penormaan TJSL sebagai kewajiban disertai sanksi sudah tepat menurut MK 

mengingat: 

1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu 

ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga 

merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya; 

2. Budaya hukum Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, 

utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali 

diperkenalkan dimana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah 

dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi 

perusahaan akan go public. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa 

sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan TJSL sebagai norma hukum 
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yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi 

tegaknya TJSL atau CSR. 

3. Untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya 

penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSL oleh perseroan sebagaimana 

dapat terjadi bila TJSL dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara 

memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan 

untuk  ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Hubungan antara moral dan etik dengan hukum dalah bersifat gradual, 

dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai 

moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima 

secara sukarela (voluntary) dan dianggap penting dapat saja diubah secara 

gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat. 

Dengan demikian menurut MK tidak ada halangan apapun terhadap nilai-

nilai CSR yang semua bersifat ketentuan moral, etik, dan sukarela 

(voluntary), kemudian dijadikan suatu kewajiban dan Undang-Undang.
252

 

Selain argument yang diberikan MK, tiga argumen lain yang 

mendukung penormaan CSR sebagai suatu kewajiban disertai sanksi melalui 

pendekatan hak asasi manusia (HAM) dikemukakan oleh Sefriani dan Sri 

Wartini di dalam jurnal Yustitia Vol. 4 No.2 Mei – Agustus 2015 dengan judul 

Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak 
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Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia yang selanjutnya akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengintegrasikan ekonomi dengan HAM. Masyarakat Eropa sudah 

belajar dari sejarah bahwa ekonomi, politik, dan kebebasan hukum tidak 

bisa dipisahkan sama sekali. Kolaborasi industri dengan NAZI di Jerman 

pada Perang Dunia ke II memberikan fakta bahwa private economic 

power tidak kurang bahayanya bagi human dignity dibandingkan 

militer.
253

 Oleh karenanya sangat penting mengintegrasikan ekonomi 

dengan perlindungan HAM, memajukan human welfare melalui integrasi 

ekonomi dengan faktor sosial dalam bentuk ketentuan hukum yang 

mengikat. 

2. Penomaan sukarela yang menyerahkan perencanaan program CSR pada 

perusahaan terbukti tidak efektif, hanya menjadi sarana untuk promosi, 

iklan dan public relation. Masyarakat miskin di Negara berkembang dan 

terbelakang yang menduga akan diuntungkan dari program CSR yang 

dirancang perusahaan kernyataannya hanya mendapat efek buruk dari 

rusaknya lingkungan akibat perusahaan kenyataannya hanya mendapat 

efek buruk dari rusaknya lingkungan akibat aktifitas perusahaan. CSR 
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sukarela tidak berhasil mengubah perilaku perusahaan terhadap HAM, 

justru semakin menggerongoti kedaulatan negara.
254

 

3. Sulit menerima argumen bahwa CSR akan kehilangan karakteristiknya 

sebagai social responsibility jika diatur dalam norma hukum yang bersifat 

wajib. Mengikat dan disertai sanksi karena seolah-olah hukum tidak 

memiliki nilai-nilai sosial dan moral. Hal ini tidak bisa diterima karena 

social dan moral adalah inti dari banyak aturan hukum. keduanya 

bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama yang tidak dapat terpisahkan. 

Sebagai contoh kewajiban hukum yang diberikan pada orang tua terhadap 

anaknya tidak menghapuskan kewajiban sosial dan moralnya. Masyarakat 

Eropa sudah memilki tradisi mengintegrasikan masalah sosial ke dalam 

hukum bisnis mereka. Pengaturan perlindungan lingkungan, upah 

minimum dan keselamatan kerja adalah contoh-contoh dari 

penglegislasiannya.
255

 

Penormaan CSR suatu kewajiban disertai sanksi justru menunjukkan 

keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen HAM 

internasional yang menetapkan Negara sebagai the primary duty bearer. Negara 

harus bisa melindungi memenuhi, menghormati juga memajukan hak ekosob 

warganya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, jangan sampai 

penikmatan hak ekosob masyarakat Indonesia terhalang akibat aktifitas 
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perusahaan. The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and 

Cultural Rights menuntut Negara untuk menjamin bahwa perusahaan tidak 

mencabut HAM individu atau masyarakat.
256

 Pasal 2 International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menegaskan bahwa: 

Each State Party to the present Covenant understakes to take steps, 

individually and through international assistance and co-operation, especially 

economic and technical, to the maximum of its availabe resources, with a view 

to achieving progressively the full realisation of the rights recognized in the 

present covenant by all appropriate means, including particularly the 

adoption of legislative measures. 

 

Selanjutnya UN Guiding Principle 2011 juga mewajibkan negara untuk 

melindungi dari pelanggaran HAM pihak ketiga termasuk perusahaan bisnis, di 

dalam wilayah dan atau yuridiksinya. Negara wajib melakukan langkah-langkah 

yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan 

pelanggaran tersebut melalui legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang 

efektif.
257

 

Penormaan CSR sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi sah-sah 

saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, untuk 

menunjukkan keseriusannya mengimplementasikan kewajiban HAM bagi 

Negara sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan negara lain yang 

hanya mengaturnya sebagai sesuatu yang sifatnya sukarela dan pelaksanaanya 

diserahkan kepada perusahaan. Sesuatu yang berbeda dengan praktek di tingkat 
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internasional, belum tentu merupakan hal yang buruk. Apa yang dilakukan 

Indonesia menjadi CSR sebagai suatu kewajiban disertai sanksi bisa jadi 

merupakan refleksi dari kebutuhan hukum yang baru karena praktek hukum yang 

lama tidak mencukup kebutuhan lagi. Sepak terjang perusahaan transnasional 

yang semakin mengkhawatirkan pemenuhan dan perlindungan HAM masyarakat 

sekelilingnya tidak bisa lagi hanya diatasi dengan aturan yang sifat voluntary. 

Apabila yang dilakukan Indonesia membawa dampak positif dan diikuti oleh 

Negara-negara lain tidak mustahil bahwa yang semula dianggap sebagai suatu 

anomali atau pelanggaran justru diakui dan diikuti menjadi kaedah hukum yang 

baru. 

Sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak untuk mengatur hukumnya 

sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara 

lain. Indonesia memiliki alasan tersendiri mengapa CSR yang berlaku di 

Indonesia tidak disamakan dengan CSR yang berlaku di negara-negara lain, 

misalnya di Belanda, Kanada, Jerman dan Amerika Serikat yang mengatur CSR 

sebagai kesukarelaan (voluntary). Di negara-negara tersebut CSR sudah 

sedemikian popular. Perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk 

mendukung kelangsung hidup perusahaan.
258

 

Faktanya di Indonesia begitu banyak perusahaan nasional maupun 

transnasional yang menguras habis sumber kekayaan alam di Indonesia, hanya 

menyisakan kerusakan lingkungan yang parah, merampas hak masyarakat lokal 
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atas lingkungan yang sehat, merampas hak atas air masyarakat lokal dan semakin 

memarginalkan masyarakat lokal yang tergusur karena keberadaan para pemilik 

modal tersebut. belum lagi lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar 

keselamatan pekerja, diskrimanasi upah berdasarkan etnis, nasionalitas, sex 

bahkan kekerasan yang dilakukan perusahaan yang berkolaborasi dengan aparat 

keamanan terhadap masyarakat lokal, aktifis HAM atas serikat buruh yang 

mengkritisi kebijakan perusahaan yang tidak adil.
259

 

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan di atas Sefriani dan Sri 

Wartini berpendapat untuk mengatasinya Indonesia harus memiliki metode dan 

strategi tersendiri bagaimana merumuskan CSR yang mengatur keberadaan 

perusahaan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat lokal, 

mempunyai daya paksa, tetapi tidak mengurangi competitiveness Indonesia 

dalam memperebutkan modal asing yang memang sangat dibutuhkan oleh negara 

untuk melakukan pembangunan.
260

 

1. Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Akibat Tidak Terlaksananya 

Kewajiban CSR 

Seperti yang telah dijelaskan ada dua instrumen hukum berupa undang-

undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial 

yaitu UUPM dan UUPT akan tetapi belum diatur secara eksplisit dan 

komprehensif mengenai sanksi hukum jika perusahaan tersebut tidak 

melaksanakan kewajiban CSR. 
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Didalam UUPM sanksi perusahaan karena tidak melaksanakan 

kewajiban CSR diatur didalam pasal 34 yang menyatakan: 

(1) Badan usaha atau usaha perseroangan sebagaimana dimaksud pasal 5 

UUPM yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 15 UUPM dapat dikenai sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 

d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat 

dikenai sanksi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
261

 

Dalam pengaturan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana 

mekanisme pengawasan dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi jika CSR 

tidak dilaksanakan. 

Sedangkan didalam UUPT sanksi perusahaan terhadap tidak 

melaksanakan kewajiban CSR diatur didalam Pasal 74 ayat (3) yang 

menyatakan: 
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“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” 

Pengaturan tersebut ditindaklanjuti oleh PP No. 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Di dalam pasal 7 PP 

tersebut menyatakan: 

“Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

Mengenai pengaturan sanksi tersebut MK melalui putusannya No. 

53/PUU-VI/2008 memberikan komentar bahwa sanksi hukum yang terdapat 

dalam UUPT dan PP No. 47 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksananya adalah 

pengaturan yang tepat dan memberikan kepastian hukum. karena sanksi yang 

tidak diatur didalam UUPT bisa dikenakan dalam peraturan perundang-undangan 

sektoral yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan. begitupun sebaliknya jika 

UUPT mengatur sanksi bagi pelanggar kewajiban CSR akan dikhawatirkan akan 

berdampak pada semakin sempitnya sanksi yang diberikan sehingga tidak 

memberikan kepastian hukum.
262

 

Keterangan tersebut sejalan dengan pendapat laurensia andrini yang 

menyatakan frasa di dalam pasal 74 ayat (3) UUPT yang berbunyi “akan dikenai 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” merupakan frasa acuan 

untuk diaturnya sanksi terhadap tidak terlaksananya kewajiban CSR melalui 
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peraturan perundang-undangan lain secara parsial.
263

 Misalnya didalam Peraturan 

Daerah, Peraturan instansi teknis (BKPM), yang masuk dalam kategori peraturan 

perundang-undangan.  

a. Pengaturan Sanksi Terhadap Perusahaan Akibat Tidak Terlaksananya 

Kewajiban CSR Dalam Peraturan Daerah 

Tidak semua peraturan daerah menetapkan sanksi bagi mereka yang 

tidak melakukan CSR, Siak, Tanggerang, dan Kalimantan Timur adalah salah 

satu wilayah yang mengandung sanksi jika perusahaan gagal melakukan 

kewajibannya. 

Menurut peraturan daerah kalimantan timur, sanksi administratif akan 

dikenakan kepada perusahaan jika gagal memenuhi kewajibannya. Sanksi 

tersebut dapat berupa pemberitahuan tertulis. Pembatasan bisnis, suspensi bisnis, 

pencabutan bisnis, dan sanksi lainnya. dalam hal ketentuan sanksi, kalimantan 

timur memiliki aturan yang tegas dan jelas yang menjamin kepastian hukum 

terhadap pelaku usaha, berbeda dengan sanksi yang diatur oleh peraturan 

pemerintah kabupaten tanggerang yang menyatakan bahwa sanksi itu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengaturan Sanksi Terhadap Perusahaan Akibat Tidak Terlaksananya 

Kewajiban CSR Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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Badan koordinasi penanaman modal (BKPM), Dinas penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi (DPMPTSP), Dinas penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota (DPMPTSP) sesuai dengan 

kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang: 

1) Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu: 

a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c) Menyampaikan LKPM; 

d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; 

e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia 

melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f) Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada 

tenaga kerja warga negara Indoenesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga 

kerja asing; 

g) Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 

memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang 

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang 

pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 
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h) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
264

 

2) Tidak memenuhi salah satu tanggung jawab yang dimaksud yaitu: 

a) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika 

pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; 

c) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek 

monopoli; 

d) Menjaga kelestarian lingkungan hidupn; dan 

e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan 

pekerja. 

3) Melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan 

lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang 

berdampak secara lintas daerah atau lintas negara dan/atau; 

4) Memenuhi kriterita pengenaan sanksi yang diatur oleh instansi terkait; 

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: 

a) Peringatan tertulis atau secara daring; 

b) Pembatasan kegiatan usaha; 

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

d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal 

dan/atau fasilitas penanaman modal; 
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Untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan  

3 BKPM dapat melakukan pemblokiran hak akses. Pembukaan pemblokiran hak 

akses sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah 

memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi admnisitratif 

tersebut. pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud 

dapat dilakukan dari instansi teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau DPMPTSP 

Kabupaten/kota. Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan secara langsung 

apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak.
265

 untuk pengenaan sanksi 

administratif, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/kota dapat 

meminta instansi lain di pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk 

memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
266

 

1) Sanksi Administratif Berupa Surat Peringatan 

Sanksi administratif berupa surat peringatan dikenakan kepada pelaku 

usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-

masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

peringatan sebelumnya diterbitkan. Surat peringatan tersebut diterbitkan oleh 

direktur wilayah di lingkungan unit deputi bidang pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, kepala DPMPTSP Provinsi dan kepala DPMPTSP 

Kabupaten/Kota. Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud dengan format 
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yang telah dibakukan didalam Lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
267
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Gambar 9 
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Gambar 10 
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2) Sanksi Administratif Berupa Surat Peringatan Pertama dan Terakhir 

Sanksi administratif berupa surat peringatan dikenakan kepada pelaku 

usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut: 

a) Tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan 

penanaman modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; 

dan/atau 

b) Adanya laporan dari instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait 

mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan;
268

 

Berkaitan dengan hal tersebut pelaku usaha wajib memberikan 

tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat 

diterbitkan.
269

 

Pelaku usaha yang dikenakan sanksi adminisitratif namun tidak 

memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari kalender, pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan 

sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau 

fasilitas penanaman modal.
270

 

Bentuk surat peringatan pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud 

dengan format tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Koordinasi 
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Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 
 yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
271

 

Gambar 11 
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3) Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha 

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan 

tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga.
272

 

Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana yang dimaksud dapat berupa: 

a) Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Pelaku 

Usaha yang memiliki proyek di beberapa lokasi; dan/atau 

b) Pembatasan kapasitas produksi;
273

 

Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan 

format tercantum dalam lampiran dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 
 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Gambar 12 
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 Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pelaku usaha dapat 

mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada BKPM, 

DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/kota yang menerbitkan surat 

pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat yang telah 

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 

yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
275

 selanjutnya atas permohonan pencabutan 

pembatasan kegiatan usaha apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, 

DPMPTSP Kabupaten/Kota paling lama 7 hari, melakukan pemeriksaan di lokasi 

proyek yang dituangkan dalam BAP dengan format yang telah ditentukan di 

dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 

Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal.
276

 

Atas permohonan pencabuan pembatasan kegiatan usaha, deputi Bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama kepala BKPM, Kepala 

DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/kota sesuai dengan 
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kewenangannya menerbitkan surat pencabutan pembatas kegiatan usaha paling 

lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan.
277

 

4) Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau 

Fasilitas Penanaman Modal 

Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

Penanaman Modal dikenakan apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan 

tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak diterbitkannya surat pembatasan kegiatan usaha.
278

 Pembekuan 

kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dapat berupa: 

a) Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat 

usaha; 

b) Penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi pelaku usaha yang 

memiliki beberapa bidang usaha; 

c) Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan 

kepada pelaku usaha dan/atau 

d) Tidak dilayaninya permohonan perizinan dan fasilitas penanaman 

modal;
279
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Format pembekuan kegiatan usaha: 

Gambar 15 
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Dalam hal pelaku usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan 

perbaikan atas pengenaan sanksi administratif, pelaku usaha dapat mengajukan 

permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota.
280

 

Selanjutnya atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau 

faslitas penanaman modal tersebut apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP 

Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari, melakukan 

pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP, dengan format yang 

sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
281

 

BKPM, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota 

menerbitkan surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaaan. 

Dalam hal pembekuan usaha terhadap pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas 

penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi dan 

DPMPTSP Kota/kabupaten melakukan pemberitahuan tertulis kepada BKPM.
282

 

Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif yaitu pembekuan 

usaha namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam 
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jangka 30 (tiga puluh) hari kalender, pejabar yang berwenang dapat langsung 

mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal 

dan/atau fasilitas penanaman modal.
283

 

5) Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Kegiatan Usaha dan/atau 

Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal 

Sanksi administratif berupa pecabutan sebagaimana yang dimaksud 

dapat dikenakan kepada pelaku usaha, dengan berdasarkan: 

a) Usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten kota; 

b) Usulan dari intansi teknis terkait; atau 

c) Evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal.
284

 

Pencabutan dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan keputusan 

pencabutan.
285

 DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota 

memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan pencabutan 

terhadap pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang 

diterbitkan oleh BKPM.
286

 Surat keputusan sebagaimana dimaksud diterbitkan 

dalam bentuk surat keputusan, dengan format yang sudah ditetapkan dan 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
287

 

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas bahwa 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban 

pelaksanaan CSR berupa sanksi diatur secara parsial dalam peraturan perundang-

undangan. Sejauh ini pengaturan terhadap mekanisme pengawasan dan 

mekanisme sanksi hanya terdapat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Instansi 

terkait dengan kegiatan perusahaan dalam menjalankan usaha. 

 Terlepas dari masih cukup banyaknya kekurangan kebijakan hukum 

CSR Indonesia saat ini menurut Sefriani dan Sri Wartini, model kebijakan 

hukum CSR di Indonesia sudah pada jalur yang benar, mengatur CSR dalam 

suatu instrumen hukum dan mengubah sifat CSR dari voluntary menjadi 

mandatory. Indonesia memiliki kedaulatan untuk membuat model huum 

kebijakan CSR sebagai suatu kewajiban disertai sanksi, meskipun mayoritas 

negara masih mengaturnya dalam bentuk voluntary. Hal ini penting karena 

manakala CSR di Indonesia masih bersifat voluntary maka tidak akan efektif. 

CSR menuntut biaya sehingga akan menaikkan harga produk barang dan jasa. 

Konsumen tidak akan mau membayar lebih mahal jika ada pilihan yang lebih 
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murah akibatnya jika CSR hanya sukarela akan banyak perusahaan yang tidak 

melaksanakan CSRnya untuk menekan biaya produksi. Untuk CSR harus 

dikawan melalui peraturan perundang-undangan dan melibatkan kontrol 

pemerintah dan masyarakat.
288

 

 Penelitian serupa yang menganggap CSR wajib dilakukan oleh Buysra 

Azheri. Ia menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, CSR waib legislatif 

adalah penting karena beberapa alasan, yaitu:
289

 

2. Sebagian besar perusahaan masih egois dalam melakukan bisnis karena 

mereka tidak melibatkan masyarakat dari perhatian. terhadap pandangan 

ini, Azheri melihat bahwa saat ini entitas bisnis mulai menyadari bahwa 

operasi mereka bergantung pada orang, terutama mereka yang tinggal di 

sekitar perusahaan. oleh karena itu, perusahaan tidak mengecualikan 

masyarakat. sebaliknya, berkontribusi sesuatu kepada masyarakat untuk 

melegitimasi eksistensi mereka di tempat tertentu. Dalam beberapa hal, 

pernyataan kedua  Azheri bahwa perusahaan cenderung egois karena 

meskipun mereka telah melakukan program CSR, mereka tidak benar-

benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat. sebaliknya, mereka 

menggunakan CSR sebagai alat pemasaran. 

3. Sebagian besar perusahaan belum menyadari bahwa keberadaan mereka 

tergantung pada lingkungan di mana mereka melakukan bisnis. Azheri 
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mendukung pernyataan ini karena perusahaan memiliki tedensi untuk 

mendapatkan laba sebanyak mungkin. mengalokasikan uang untuk 

kontribusi lingkungan sosial akan sangat mungkin biaya perusahaan lebih, 

dan itu akan mengurangi laba perusahaan. sebagai akibatnya, perusahaan 

mencoba untuk memaksimalkan produksi sementara mengabaikan fakta 

bahwa mereka harus berpartisipasi dalam melindungi lingkungan. 

4. Budaya hukum yang lemah di sektor bisnis karena korupsi terjadi di 

mana-mana. Azheri menegaskan bahwa itu terjadi karena penegakan 

hukum yang lemah. Terhadap hal ini, penulis mendasarkan pendapat 

Azheri sebagai penegakan hukum atas pelaksanaan program CSR yang 

masih sangat terbatas. dalam pandangan penulis penegakan hukum yang 

lemah juga disebabkan oleh hukum yang kurang tegas. Sebagaimana 

disebutkan dalam bagian sebelumnya dari bab ini, undang-undang tentang 

CSR tidak memberikan mekanisme penegakan yang jelas dan juga sanksi. 

5. Hak menguasai negara. 

Laurensia Andrini menyajikan beberapa pandangan lebih lanjut tentang 

melegetimasi CSR menjadi wajib di Indonesia yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Sistem dan Negara Kesejahteraan 



174 
 

Teori sistem pertama kali diperkenalkan oleh Ludwig Von Bertalanffy 

pada yang disebut Allgemine Systemlhere pada paruh pertama abad ke-20.
290

 Ia 

mencoba untuk melihat dunia dalam hal sistem terintegrasi yang tak teruraikan. 

Pendekatan sistem memfokuskan perhatian pada keseluruhan serta pada 

hubungan timbal balik yang kompleks di antara bagian-bagian penyusunnya.
291

 

Dalam teori ini, setiap aspek tidak dilihat sebagai alternatif, tetapi pelengkap 

untuk cara khusus, itu lebih merangkul semua dan komprehensif, 

menggabungkan perspektif khusus sebagai salah satu aspek dari konsepsi 

umum.
292

 

Dari uraian yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa persatuan 

adalah salah satu prinsip dasar yang diakui oleh teori sistem. Diperlukan untuk 

menjaga keberlanjutan kehidupan kolektif. Selanjutnya, kesatuan dianggap 

sebagai produk interaksi optimal di antara komponen-komponen dalam sistem 

sosial.
293

 Ketika dikaitkan dengan kontek tanggung jawab sosial perusahaan, 

persatuan dapat dicapai melalui interaksi berulang antara perusahaan, orang, dan 

pemerintah untuk membuat sistem bekerja dan berfungsi dengan baik. 

Interaksi kualitas yang baik antar komponen akan merangsang 

partisipasi penuh dari komponen dalam mengoptimalkan peran dan fungsi 
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mereka secara proposional. Untuk menjaga persatuan sebagai identitas mereka. 

Interaksi semacam itu membutuhkan keseimbangan atau kesetaraan. Dalam 

konteks hukum, keseimbangan atau kesetaraan dapat diartikan sebagai 

keadilan.
294

 Dengan kata lain, keadilan harus didedikasikan untuk menjaga 

persatuan yang menjamin keberlanjutan kehidupan kolektif sebagai tujuan 

akhirnya. Oleh karena itu, kebijakan yang mengabaikan dan menghancurkan 

persatuan dan keberlanjutan harus, pada upaya maksimal dapat dicegah dan 

dihindari. 

Pendekatan sistem itu sendiri tidak dapat membenarkan keberadaan 

CSR diwajibkan di Indonesia karena teori sistem tidak memerlukan peran 

otoritas untuk mengatur interaksi antar komponen dalam sistem. Di bawah 

kondisi terpelihara dengan baik, peran otoritas dalam membangun CSR wajib 

tidak diperlukan. Melalui interaksi dengan orang-orang, telah menyumbangkan 

sesuatu yang dianggap sebagai CSR. Namun, dinegara berkembang seperti 

Indonesia, ada kewajiban modal (sektor bisnis) cenderung menang di atas 

masyarakat.
295

 itu memicu pemerintah, yang memikul tanggung jawab atas 

rakyaknya, untuk memainkan perannya dengan hukum dan peraturan. Ini juga 

salah satu ciri negara kesejahteaan, dimana pemerintah melindungi rakyatnya 

dari modal. 
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Peraturan diperlukan untuk interaksi antara komponen dalam sistem 

untuk menciptakan keadilan. Pemerintah melalui tindakan perusahaan, 

mengharuskan perusahaan melakukan CSR. Ini adalah untuk mengalihkan 

paradigma subjek-objek ke dalam subjek-subjek paradigma dibawah prinsip 

kesatuan dari teori sistem. Di bawah prinsip ini, hubungan antar komponen 

dalam sistem harus saling memperkuan dalam bentuk hubungan memberi dan 

menerima. Demi menjaga keberlanjutan sistem. Dalam konteksi CSR, 

perusahaan yang telah mengambil sumber daya alam dari masyarakat, akan 

memberikan sesuatu kembali kepadanya untuk menjaga kesimbangan dan 

keberlanjutan.
296

 

2. Keadilan Sosial dalam Pancasila 

Pancasila, lima prinsip, sebagai ideologi negara dan filsafat hidup 

masyarakat Indonesia adalah sumber dari hukum positif Indonesia, itu dianggap 

sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Sebagai 

konsekuensinya, hukum dan peraturan harus sejalan dengan pancasila. Prinsip 

kelima berisi keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. kesimpulan 

ini bisa ditemukan dalam UUD 1945 Indonesia Pasal 33 tentang ekonomi 

nasional. 

Ketentuan dalam UUD 1945 lebih menekankan pada kesejahteraan 

rakyat dimana dinyatakan bahwa tanah, air dan sumber daya alam seluruhnya 

dikendalikan oleh Negara dan dimanfaatkan seluruhnya untuk kesejahteraan 
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rakyat. berbagai penafsiran muncul ke arah terminologi hak-hak negara untuk 

menguasai negara. Moh. Hatta menegaskan hal itu hak untuk menguasai negara 

tidak menunjukkan peran negara sebagai pengusaha atas negaranya sendiri. 

sebaliknya ini mengacu pada otoritas negara dalam mebuat regulasi demi 

pembangunan ekonomi. peraturan seperti itu juga harus melarang kewenang-

wenangan terhadap masyarakat.
297

 selanjutnya penafsiran ini diuraikan dalam 

tiga ketentuan utama, yaitu: 

a. Tugas pemerintah adalah untuk mengawasi dan mengatur berdasarkan 

kepentingan rakyat; 

b. Peran pemerintah harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan ukuran 

perusahaan dan jumlah orang yang bergantung padanya; dan 

c. Tanah harus ditempatkan di bawah otoritas negara.
298

 

Konsep hak untuk menguasai negara ketika dikaitkan dengan negara 

kesejahteraan maka negara ditempatkan sebagai pengatur dan penjamin 

kesejahteraan rakyat. fungsi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya 

ketika negara melepaskan sumber daya alam ke entitas swasta (perusahaan). Ia 

harus membuat undang-undang dan peraturan khusus sehingga bisnis tersebut 

masih ditempatkan dibawah kendali negara demi kesejahteraan raykat. Artinya 

ketika ada perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam 

menimbulkan konsekuensi untuk menjadi tunduk kembali pada kendali Negara. 

oleh karena itu, dengan kedaulatan dan otoritas negara itu dapat menetapkan 
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hukum dan peraturan atas kewajiban perusahaan dengan tujuan mengendalikan 

pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam. Hak kontrol negara juga telah 

menjadi alasan di balik kewajiban CSR. Azheri di dalam disertasinya, ia 

menegaskan bahwa hak-hak negara untuk mengontrol diperlukan secara 

berurutan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.
299

  

CSR wajib sejalan dengan Filosofi negara seperti yang diperlukan untuk 

menjalankan kendali pemerintah atas sumber daya alam. Tujuan terbesar dari 

CSR wajib ini adalah menciptakan keadilan sosial diantara masyarakat 

Indonesia. jika filosofi ini dikatikan dengan teori sistem yang diuraikan di atas, 

keadilan harus menjaga persatuan diantara pemerintah, sumber daya alam, 

perusahaan, dan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan kehidupan 

kolektif.
300

 

3. Fokus Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR 

Fokus utama perusahaan adalah menghasilkan sebanyak mungkin laba 

untuk dirinya sendiri dan pemegang sahamnya sendiri. Kemakmuran orang 

jarang, atau tidak pernah, menjadi fokus utama mereka dalam melakukanbisnis. 

Sebaliknya, perusahaan memiliki motivasi lain yang menjadi dasar bagi CSR 

mereka, antara lain untuk mempromosikan diri di pasar yang kompetitif, untuk 

membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan sesuatu yang baik 

bagi masyarakat, serta untuk melegitimasi tempatnya sendiri. disamping itu juga 

ada perusahaan yang bersembunyi sendiri dibalik CSR, mereka mennyumbang 
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sesuatu kepada masyarakat untuk tujuan lain dari kebaikan dan kesejahteraan 

rakyat. itu terjadi ketika CSR wajib diberlakukan. Laurensia Andiri berpendapat 

bahwa jika CSR dibiarkan berjalan secara sukarela, ada dua kemungkinan: 

a. Perusahaan masih melakukan CSR untuk melegitimasi tempatnya sendiri 

di dalam masyarakat atau; 

b. Perusahaan tidak melakukan CSR karena tidak diwajikan oleh pemerintah. 

Menyadari bahwa entitas bisnis di Indonesia jarang menempatkan 

tujuannya pada kesejahteraan masyarakat, dalam pandangan Penulis bahwa CSR 

wajib akan berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laurensia 

Andrini memberikan pendapat bahwa CSR wajib mungkin tidak dapat menjamin 

kesejahteraan masyarakat, tetapi setidaknya ada sesuatu yang harus diberikan 

oleh perusahaan. Hal ini menjadi lebih baik dari pada mengeksploitasi sumber 

daya alam tanpa imbalan apapun kemasyarakat.
301
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