
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum PT Sugar Group Companies 

PT Sugar Group Companies berdiri tahun 1975 Perusahaan berstatus PMA, 

bergerak di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula. Lokasinya terletak di 

Gunung Batin, Lampung Tengah, sekitar 90 km arah utara kota Bandar Lampung. 

Total areal yang dikelola 35.000 ha dengan luas kebun 24.500 ha. Sisanya 

merupakan jalan, bangunan pabrik, perkantoran, pemukiman, Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL), sungai-sungai, rawa, dan kawasan konservasi. 

Produksi utama PT Sugar Group Companies berupa gula pasir, rata-rata 170.000 

ton/tahun. Sedangkan hasil sampingan berupa molasses rata-rata 75.000 

ton/tahun. Perkebunan tebu dan pabrik gula merupakan kegiatan yang ramah 

lingkungan. Hasil samping dan limbahnya mempunyai nilai ekonomis. Limbah 

pertanian yang berupa sisa-sisa tanaman (pucuk, daun) dikembalikan ke tanah 

sebagai mulsa. Limbah pabrik berupa ampas tebu (bagasse) digunakan untuk 

bahan bakar ketel pembangkit tenaga listrik dan bahan pupuk kompos. Sementara 

blotong (filter cake) juga dikembalikan ke kebun sebagai pupuk organik. 

SGC memiliki kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seluas 10 ha untuk 

memproses limbah cair. Air yang telah bersih dimanfaatkan lagi untuk irigasi 
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tanaman di kebun. Kolam IPAL selama ini juga dimanfaatkan warga untuk 

rekreasi dan memancing.  

IPAL Sugar Group Companies sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan 

sebagai IPAL terbaik di Lampung Tengah maupun tingkat Provinsi Lampung. 

Bagi masyarakat desa sekitar, keberadaan PT Sugar Group Companies sangat 

membantu. Selain menyediakan lapangan kerja, PT Sugar Group Companies juga 

sudah banyak membantu pembangunan fasilitas umum desa, seperti balai desa, 

kantor Dewan Perwakilan Kampung, masjid, pengerasan jalan, gorong-gorong, 

dan sebagainya. 

Setiap kemarau, PT Sugar Group Companies memberi bantuan air bersih secara 

cuma-cuma kepada warga desa sekitar, bukan hanya itu PT SGC pun sejak tahun 

2004 mejadi pusat pelatihan bagi peningkatan mutu guru di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

4.2 Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Sugar 
Group Companies  Ditinjau Dari UUPM dan UUPT  

 
Sebelum pemerintah menuangkan kebijakan mengenai CSR dalam undang-

undang, CSR masih berifat sukarela. Namun, setelah disahkannya UUPM dan 

UUPT, CSR yang semula bersifat sukarela kemudian menjadi kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar CSR 

di Indonesia memeliki daya atur,daya ikat dan daya paksa. Sehingga apabila ada 

perusahaan yang kegiatan perusahaannya bergerak dan berkaitan denan sumber 

daya alam tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai CSR, maka 

secara otomatis perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi. 
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Peran hukum disini sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi sebagai alat 

(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia 

kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembauran. Dalam konteks 

perusahaan, berarti hukum berperan penting tidak hanya terhadap pemegang 

saham (shareholders), tapi  juga mengatur berbagai pihak (stakeholders) dalam 

kegiatan koorporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, sehingga 

dapat terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan 

masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dan dapat berkontribusi secara 

langsung dalam pembangunan dan daerah sekitar. 

Dengan diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap 

perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sekitar,  terlebih ditengah-tengah semakin banyaknya perusahaan 

yang bersikap egois dan tidak peduli terhadap kondisi  masyarakat setempat 

karena hanya mementingkan keuntungan ekonomi perusahaan, maka hubungan 

antara perusahaan  yang selama  ini dianggap hanya mencari keuntungan 

perusahaan dengan pihak masyarakat dapat terjalin dengan baik. 

CSR merupakan komitmen PT Sugar Group Companies dalam melaksanakan 

pembangunan berkelanjutan dengan cara peduli terhadap masyarakat dan 

lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Hal ini penting, agar 

kondisi lingkungan dan masyarakat menjadi sehat dan produktif dengan demikian 

dapat mewujudkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat. 

Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor-faktor 

produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat 
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dan alam ligkungan, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu 

berkembang. Perusahaan dapat tumbuh dan  berkembang Karena ada faktor-faktor 

produksi tersebut. Karena itulah perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial 

(CSR) yang didasarkan kepada keseimbangan ekonomi, sosial dan alam 

lingkungan. 

Peran CSR dalam bisnis penting sekali, penerapan CSR dapat menciptakan 

investasi jangka panjang bagi perusahaan. Beberapa alasan yang dijadikan dasar 

bagi perusahaan dalam menerapkan CSR yaitu: 

1. Pengelolaan reputasi 

Perusahaan tidak hanya member perhatian terhadap produk atau layanan 

mereka, tetapi juga terhadap reputasi, merek dagang, goodwill, dan modal 

intelektualitas. Hal tersebut memiliki nilai berharga terhadap neraca 

perdagangan perusahaan. Oleh karena itu CSR merupakan strategi yang tepat 

untuk memastikan reputasi sebuah  perusahaan. 

2. Pengelolaan resiko 

Pnanaman  modal disuatu perusahaan adalah sebuah pertaruhan, dan investor 

ingin melihat bahwa perusahaan tersebut aman dijadikan bahan pertaruhan. 

Dengan CSR berarti perusahaan harus lebih berhati-hati terhadap isu yang 

mungkin bias membuat para investor terhasut. Hal ini tidak harus berarti 

menghilangkan isu-isu tersebut. Namun, haruslah berarti menempatkan 

ideologi disekitar isu tersebut atau membuat kesepakatan dengan sudut 

pandang mereka. 
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3. Kepuasaan pekerja 

Terhadap beberapa orang yang melaporkan bahwa mereka mau bekerja untuk 

perusahaan yang memiliki niali konsisten terhadap mereka, memperhatikan 

pekerja adalah tanggung jawab perusahaan, sehingga para pekerja bisa bekerja 

dengan baik. Perlakuan seperti ini bias meningkatkan kualitas pekerja mereka. 

4. Hubungan dengan investor dan akses terhadap modal 

Banyak investor menyadari bahwa perusahaan yang menerapkan lebih banyak 

CSR merupakan tempat yang lebih aman untuk berinvestasi. 86% investor 

percaya bahwa CSR akan  memberikan efek positif terhadap dunia bisnis. 

5. Persaingan dan penempatan pasar  

Berinvestasi dalam CSR berarti perusahaan tersebut bisa menempatkan 

dirinya sebagai penguasa pasar dalam bidangnya, dan kedepannya akan 

menjadi sebuah tantangan ketika ada peraturan yang mengikatnya atau ketika 

perusahaan yang lain menjadikan juga CSR sebagai startegi bisnis mereka. 

6. Mempertahankan izin untuk beroperasi 

Ketidakpercayaan terhadap perusahaan telah membayar luas, ketika hanya 

sedikit orang yang mendapatkan keuntungan dari perusahaan terhadap 

lingkungan sosialnya. Terlebih lagi banyak keluhan pekerja mengenai 

peningkatan stres, bekerja melampui batas, dan ketidaknyamanan dalam 

bekerja. Pada kondisi tersebut, perusahaan melihat izin operasional mereka 

secara sosial didalam ancaman. Perusahaan merespon hal tersebut dengan cara 

berusaha meyakinkan masyarakat bhwa mereka memiliki pengaruh positif. 
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Berdasarkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan yang 

kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam serta 

mewajibkan bagi setiap penanam modal melakukan tanggug jawab sosial yang 

dituangkan dalam UUPM dan UUPT, maka PT Sugar Group Companies sebagai 

salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan 

sumber daya alam berupaya menerapkan CSR melalui beberapa kegiatan. 

Kegiatan CSR tersebut dilaksanakan dalam konsep sosial dan lingkungan. 

Bentuk CSR yang dilaksanakan PT Sugar Group Companies terbagi dalam dua 

konsep yaitu sosial dan  ligkungan masyarakat. Konsep sosial diterapkan kepada 

masyarakat sekitar, konsumen dan perusahaan lain. Sedangkan konsep lingkungan 

diterapkan pada lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. 

Meningkatkan keuntungan perusahaan dngan cara meningkatkan produktivitas 

dan melakukan esiensi biaya. Peningkatan produktivitas perusahaan dapat 

dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen kerja melalui penggunaan waktu 

kerja dengan efektif, peningkatan perekonomian para pekerja serta penanam 

modal. Termasuk juga menekan biaya pengeluaran serendah mungkin dan 

menggunakan material sehemat mungkin. 

Sejak tahun 2000 PT Sugar Group Companies sudah menerapkan CSR dalam 

konsep sosial dan lingkungan, bermula dari pengaduan masyarakat sekitar 

perusahaan tentang beroperasinya perusahaan tersebut menimbulkan dampak 

yang buruk bagi lingkungan dan masyrakat. Oleh karena itu berdasarkan 

musyawarah yang dihadiri oleh pihak perusahaan, kepala desa berserta aparat 

desa, ketua BPD Ketua LPM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sepakat agar 
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pihak PT Sugar Group Companies memberikan ganti rugi dan sampai saat ini 

perusahaan tersebut berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar selama perusahaan 

tersebut masih beroperasi di daerah tersebut. 

Dalam melaksanakan CSR tersebut, perusahaan terlibat secara langsung dengan 

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan 

kemasyarakat tanpa perantara atau dapat juga diserahkan kepada pejabat 

pemerintah yang berwenang untuk mengembangkan perekonomian derah. Dalam 

hal ini PT Sugar Group Companies bertanggung jawab atas dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kegiatan perusahaan serta berperan aktif dalam pengembangan 

masyarakat sekitar. Dengan demikian dapat tercipta hubungan yang serasi, 

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 

setempat. 

Beberapa manfaat yang diperoleh PT Sugar Group Companies dengan 

menerapkan CSR adalah sebagi berikut: 

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan 

mendapatkan citra positif dari masyarakat luas. 

2. Rendahnya konflik sosial, hampir tidak pernah terjadi konflik internal pekerja 

perusahaan dan tidak pernah terjadi konflik social dengan masyarakt sekitar 

sejak penerapan CSR. 

3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dalam hal perlibatan pekerja oerusahaan telah mampu mempertahankan 
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jumlah pekerja secara konsisten dalam jangka waktu yang lama, serta 

mewujudkan perlibatan pekerja local dalam jumlah yang cukp tinggi (35%). 

Kebijakan pemerintah mengenai CSR sebenarnya masih secara sukarela. 

Pengaturan mengenai CSR di Indonesia secara khusus belum ada, namun secara 

implisit telah ada dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah seperti 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) 

yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu :  

 
Pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal mempunyai 
kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya 
Pasal 16 huruf (d) menyatakan penanam modal bertanggung jawab dalam bidang 
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu Pasal 16 huruf (e) yang 
menyatakan penanam modal bertanggung jawab dalam menciptakan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Pasal 17 yang menyatakan 
penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan 
wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

PT Sugar Group Companies menerapkan CSR adalah perusahaan penanam modal 

asing dalam bentuk badan usaha berbadan hukum sudah melaksanakan CSR 

dalam konsep sosial dan lingkungan sesuai dengan Pasal 15 Huruf (b) UUPM 

yaitu 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. 

Pasal 74 Angka 1 UUPT disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “perseroan” tersebut 

mengacu pada badan hukum seperti yag dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) UUPT  
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yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum 

yang meupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaanya. 

Berdasarkan pengertian perseroan tersebut seharusnya yang wajib melaksanakan 

CSR adalah semua perseroan yang berbadan hukum, bukan hanya perusahaan 

bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam saja. Tetapi apabila mengarah 

pada Pasal 74 Angka (1) UUPT, perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah 

hanya dibatasi pada perseroan yang kegiatan usahanya bergerak dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam. Maksud dari kalimat tersebut adalah 

diterangkan dalam penjelasan Pasal 74 Angka (1) UUPT  yaitu, perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan 

yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah 

perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, 

tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.  

Pada awal mulanya CSR tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang bergerak dan/ 

atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi berlaku untuk semua 

perusahaan termasuk perusahaan berskala UKM, baru berdiri atau sedang dalam 

keadaan merugi. Namun, setelah CSR diatur dalam UUPT maka pengertian 

tersebut dipersempit menjadi perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR.  
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Pasal 74 Angka 2 UUPT disebutkan taggung jawab sosial lingkungan 

sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang 

dimaksud disini adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan 

perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut 

tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari 

keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan CSR, perusahaan bukan 

saja berhasil melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun 

juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang. 

Namun Pasal 74 Angka (2) UUPT tersebut yang masih dipertanyakan adalah kata-

kata “kapatutan dan kewajaran”. Kata-kata kepatutan dan kewajaran” tersebut  

tidak dapat didefinisikan secara tepat, sebab ukuran dari sesuatu yang patut dan 

wajar sangatlah subjektif. Perusahaan bisa saja melakukan CSR yang kurang 

berguna atau mutunya tidak sebanding dengan kemampuan perusahaannya. 

Apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berskala  transnasional, 

maka seharusnya perusahaan tersebut dapat menerpakan CSR yang lebih baik dari 

CSR yang sudah dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga kata-kata “kepatutan 

dan kewajaran” ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai standar CSR 

yang harus dilakukan perusahaan.  

Pada Pasal 74 Angka (3) UUPT  menyebutkan adanya sanksi hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perseroan yang tidak 

melaksanakan CSR, ini berarti bahwa perusahaan yang tidak menerapkan CSR 
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akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

terkait, namun, sanksi  bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tidak 

diatur dalam UUPT  tetapi masih digantungkan pada peraturan perundang-

undangan lain yang terkait. 

Ketentuan tersebut merujuk langsung pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 41-44 mengatur tentang 

ketentuan pidana dan denda terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup serta Pasal 34-35 yang mengatur sanksi berupa ganti kerugian oleh 

perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan 

kerugian pada masyarakat dan lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai  CSR 

dalam undang-undang ini diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 74 Angka (4) 

UUPT). 

PT Sugar Group Companies adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak 

dan/atau berkaitan dengan SDA, karena itu perusahaan tersebut wajib menerapkan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Pasal 74 UUPT, apabila 

perusahaan tersebut tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait.  

Berdasarkan wawancara dengan ketua RT Bapak Sasmito, pelaksanaan prinsip 

CSR yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies sudah sesuai dengan 

UUPM dan UUPT, yang mana sebuah perusahaan harus memiliki tanggung jawab 

sosial CSR yang didasarkan pada keseimbangan sosial dan lingkungan. keseteraan 

sosial dan lingkungan akan berpengaruh sangat positif baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi 
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perusahaan. karena masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus 

sebagai pasar dari seluruh produksi perusahaan.masyarakat yang sejahtera dan 

memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang 

berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan 

sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk 

yang dipasarkan perusahaan. 

Demikian pula halnya dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lingkungan 

alam yang terjaga kelestariannya merupakan prasyarat utama keberlangsungan 

operasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa meelepaskan 

dirinya dari alam dan lingkungan hidup, terutama lingkungan di sekitar tempatnya 

berada. Alam lingkungan yang terjaga kelestarian dan keharmonisannya 

menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian penyedian bahan baku. 

Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya ekonomi yang sangat tinggi, 

serta memerlukan waktu panjang untuk proses pemulihannya. 

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan yang 

kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam serta 

mewajibkan bagi setiap penanam modal melakukan CSR perusahaan yang 

diruangkan dalam UUPM dan UUPT yang berdasarkan Pasal 74 UUPT dan Pasal 

15 huruf (b), maka PT Sugar Group Companies berupaya menerapkan CSR dalam 

dua bidang yaitu bidang sosial dan lingkungan. Pada bidang sosial dapat 

diterapkan melalui masyarakat atau fenomena sosial sekitar perusahaan. 

Sedangkan dalam bidang lingkungan yaitu tanggung jawab perusahaan atas 

dampak yang diakibatkan dari pengolahan sumber daya alam.    
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4.3 Pelaksanaan CSR oleh PT Sugar Group Companies dalam Bidang Sosial 
dan Lingkungan 

 
A. Pelaksanaan dalam Bidang Sosial 

Aspek sosial dari CSR ini terkait dengan stakeholder korporat yaitu pemerintah,  

dan organisasi sejenis, konsumen berserta keluarga, karyawan dan keluarga, 

investor, rekan bisnis, dan komunitas lokal. Stakeholders tersebut mengharapkan 

korporat bertindak penuh tanggung jawab (membawa keuntungan bagi mereka) 

dan masyarakat luas pada umumnya.  

Penerapan CSR yang baik ternyata juga memberi dukungan pada peran sosial 

perusahaan. Peran sosial tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk usaha yang 

dikemas untuk membantu kebutuhan intern karyawan maupun masyarakat sekitar. 

berbagai bentuk pelayanan sosial tersebut yang menonjol diantaranya adalah jasa 

simpan pinjam desa dan usaha ekonomi desa. Layanan-layanan sosial tersebut 

juga bisa mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.  

Pasal 15 huruf (b) UUPM menjelaskan setiap penanam modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan pasal tersebut 

dinyatakan dengan maksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung 

jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 

menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai 

norma dan budaya setempat. Penanaman modal harus menjadi bagian dari 

penyelenggaraan ekonomi dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masayarakat serta demi mendorong pembangunan masyarakat yang 

berdaya saing. Di dalam ketentuan Pasal 15 huruf (b) UUPM menegaskan 
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ketentuan CSR dalam bidang sosial yang merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab penanam modal. Perusahaan penanaman modal sedapat mungkin 

mengutamakan faktor sosial misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan 

terhadap fasilitas-fasilitas masyarakat dimana perusahaan beroperasi.  

Pasal 74 Angka (2) UUPT menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya peseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang 

dimaksud di sini adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang 

dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib 

perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Jika dilihat dari keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan 

CSR, perusahaan bukan saja melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat 

sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi 

jangka panjang. Namun dalam Pasal 74 Angka (2) tersebut yang masih 

dipertanyakan adalah kata-kata “kepatutan dan kewajaran”. Kata-kata “kepatutan 

dan kewajaran” tersebut tidak dapat didefinisikan secara tepat, sebab ukuran dari 

suatu yang patut dan wajar sangatlah subjektif. Perusahaan bisa saja melakukan 

CSR yang kurang berguna atau mutunya tidak sebanding dengan kemampuan 

perusahaannya. Apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berskala 

nasional, maka seharusnya perusahaan tersebut dapat menerapkan CSR yang lebih 

baik dari CSR yang sudah dilakukannya. Sehingga kata-kata “kepatutan dan 

kewajaran” ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai standar CSR yang 

harus dilakukan suatu perusahaan.  
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Sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan perusahaannya bergerak dibidang 

sumber daya alam PT Sugar Group Companies dapat menigkatkan komitmen 

sosialnya terhadap karyawan, pemegang saham, rekanan bisnis, pemerintah, 

lingkungan dan masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan tersebut mendapat citra 

positif dari masyarakat, meningkatkan kinerja keuangan yang menjamin 

keberlangsungan perusahaan didaerah tersebut. melalui aktifitas CSR yang 

langsung menyentuh kehidupan masyarakat, diharapkan keseimbangan sosial dan 

lingkungan tetap akan terjaga. 

Landasan Pokok CSR oleh PT SGC dalam bidang Sosial: 

1.  Menjamin Kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak; 

 2. Tidak mempekerjakan anak ; 

3.  Memberikan dampak positif terhadap masyarakat;  

 4. Melakukan proteksi konsumen; 

 5. Menjunjung Keberanekaragaman;  

 6. Menjaga privasi ; 

 7. Melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan; 

 8. Bertanggungjawab dalam proses Outsourcing dan off-shoring. 

 9. Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar. 

Berdasarkan wawancara dengan ketua RT Bapak Sasmito, didapatkan beberapa 

bentuk pelaksanaan CSR oleh PT Sugar Group Companies dalam konsep sosial 

atau masyarakat adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan perekonomian desa yang dilaksankan melalui bantuan usaha 

simpan pinjam desa atau usaha ekonomi desa (UED) sebesar  Rp.20.000.000 

per tahun; 

2. Bantuan untuk kepala keluarga yang terkena dampak kegiatan perusahaan 

sebesar Rp. 100.000 per bulan; 

3. Dana bantuan untuk karang taruna desa  Seputih Mataram sebesar  Rp. 

3.000.000 per tahun; 

4. Pegembangan sarana, PT Sugar Group Companies membantu dalam 

lingkungan masjid di lingkungan sekitar, baik dukungan dana untuk 

pengembangan yang baru maupun renovasi, perusahaan tersebut juga turut 

serta memberikan bantuan dana pada perayaan 17 agustus dan ulang tahun 

desa sekitar lokasi perusahaan beroperasi. 

5. Serta dana bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi 

yang diberikan oleh PT Sugar Group Companies sebesar RP. 500.000,00 per 

bulan. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 huruf (b) UUPM serta Pasal 74 

angka (2) UUPT, yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab 

sosial dalam bidang sosial atau bantuan masyarakat. Peran sosial PT Sugar Group 

Companies diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang dikemas secara 

langsung oleh perusahaan demi mendorong kesejahteraan sosial atau masyarakat 

sekitar perusahaan dengan menggalakan beberapa kegiatan seperti global 

warming, pengembangan sarana dan prasarana, bantuan Beasiswa serta bantuan 

sosial dalam peringatan hari-hari besar dan keagamaan yang dilaksanakan dengan 
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kepatutan dan kewajaran penyisihan sebagian keuntungan PT Sugar Group 

Companies. 

B. Pelaksanaan dalam Bidang Lingkungan 

CSR dan pembangunan keberlanjutan menjadi sangat penting, jika dikaitkan 

dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan CSR menjadi tak terelakkan, 

ketika fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap penggunaan SDA 

mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh 

alam/lingkungan. Dunia kini mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, 

hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara, dan 

perubahan iklim.  

Pasal 16 huruf (d) UUPM menjelaskan setiap penanaman modal bertanggung 

jawab untuk “menjaga kelestarian lingkungan hidup” kelestarian lingkungan 

hidup di sini maksudnya adalah kelestarian yang dibangun dari tata kelola 

lingkungan hidup yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan mendatang. 

Pasal 17 UUPM menjelaskan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya 

alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk 

pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan hidup. Sumber daya alam 

yang tidak terbarukan disini maksudnya adalah sumber daya alam yang 

dimafaatkan dan difungsikan sebagai jaminan kelangsungan ekonomi dan sosial 

masyarakat. Sedangkan alokasi dana bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal untuk memenuhi 

standar kelayakan lingkungan hidup.  
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Landasan Pokok CSR oleh PT SGC dalam bidang Lingkungan Hidup: 

1.  Tidak melakukan pencemaran; 

2. Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim;  

3. Tidak berkontribusi atas limbah; 

4. Tidak melakukan pemborosan air; 

5.Tidak melakukan praktik pemborosan energy; 

6. Tidak melakukan penyerobotan lahan; 

7. Tidak berkontribusi dalam kebisingan; 

8. Menjaga keanekaragaman hayati;  

Penghematan dalam penggunaan SDA dan pemakaian bahan daur ulang, sangat 

berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang pada 

gilirannya akan membuat usaha di daerah yang bersangkutan tetap dapat 

berlanjut. Tujuan dari kegiatan CSR terkait pada pengurangan dampak buruk 

korporasi, dan penggunaan SDA sesuai dengan kapasitas alam. Berikut ini adalah 

sejumlah fokus  yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies dalam bentuk 

pelaksanaan CSR dibidang Lingkungan : 

a. Global warming 

Sejak Indonesia menjadi tuan rumah Konversi Kerangka Kerja Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali 3-14 

Desember 2007 silam, isu pemanasan global menjadi semakin popular. 

Pemanasan global merupakan dampak atas terperangkapnya panas matahari di 

dalam atmosfer bumi. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya suhu permukaan 
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bumi yang berakses pada sejumlah hal, seperti mencairnya lapisan es dikutub 

hingga peubahan iklim.  

Lembaga bisnis, sebagai penyumbang terjadinya Global Warming, wajib turut 

andil dalam menangani masalah ini. Seperti hal nya yang dilakukan oleh PT Sugar 

Group Companies yang melakukan program Green and Clean, program ini 

dikemas dalam bentuk festival yang bertujuan untuk mengedukasi semua lapisan 

masyarakat tentang cara mengurangi dampak pemanasan global dan 

menumbuhkembangkan pola hidup ramah lingkungan.  

b.  Kesehatan  

Kondisi perekonomian yang lemah ditandai dengan masih banyaknya rakyat 

miskin, menjadikan isu kesehatan sebagai pusat perhatian yang tak boleh 

terlewatkan. Kegiatan edukasi masyarakat sekitar perusahaan PT Sugar Group 

Companies tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan mutlak 

dilakukan. PT Sugar Group Companies juga memberikan fasilitas kesehatan gratis 

bagi warga dan karyawan yang tinggal di daerah perusahaan yang mengalami 

keluhan fisiknya.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak. Haryono sebagai seorang mantri yang 

digaji oleh  perusahaan PT Sugar Group Companies di daerah tersebut, selama ini 

masalah kesehatan di daerah perusahaan PT Sugar Group Companies masih dalam 

keadaan normal. Belum ada ditemukan penyakit yang berat akibat aktivitas 

perusahaan PT Sugar Group Companies.   
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Dengan demikian PT Sugar Group Companies telah melakukan sesuatu yang baik 

untuk warga yang berada di daerah perusahaan dengan cara memberikan 

pengobatan gratis bagi warga sekitar untuk memeriksakan masalah kesehatan. 

c. Pelestarian Hutan Tropis  

Di Indonesia, hampir seluruh hutan adalah milik Negara dan secara administrasi 

lahan-lahan hutan ini dipetakan secara akurat oleh pemerintah berdasar 

penggunaan dan fungsinya. Di daerah perusahaan PT SGC masih terdapat hutan 

yang dilindungi oleh perusahaan. Perusahaan PT SGC melakukan pelestarian 

hutan tropis demi kepentingan bersama, pada tahun 2007 PT SGC melaksanakan 

Tanam 1000 pohon demi melestarikan hutan lindung. 

Pada tahun itu PT SGC melakukan berbagai jenis penanaman pohon, seperti Jati 

(Tectona grandis), Spesies yang tumbuh dengan cepat (Acacia spp. dan 

Eucalyptus spp.), Kayuputih (Melaleuca cajuput), Cendana (Santalum album), 

Iron wood (Eusideroxylon zwageri), Pulai (Alstonia sp.), Sengon (Falcataria 

mollucana), Surian (Toona sureni), dan Merbau (Intsia bijuga).  

Tantangan yang dihadapi perusahaan PT SGC dalam pembangunan hutan di 

Indonesia antara lain: 

1. Rehabilitasi hutan alami; 

2. Rehabilitasi hutan yang rusak dan tidak produktif; 

3. Pembangunan hutan perkebunan; 

4. Konservasi sumber-sumber genetik, dan; 

5. Pengendalian pembalakan liar (illegal logging). 



52 
 

d. Penghematan air 

Air adalah sumber terpenting bagi manusia di bumi ini, gerakan pembatasan 

penghematan air melalui regulasi yang tegas dipraktikan oleh pemerintah di 

Negara-negara tersebut bahkan sampai pada pembatasan waktu untuk konsumsi 

keseharian seperti mandi dan mencuci mobil. Dalam perusahaan PT SGC 

melakuan penghematan air untuk penyiraman lahan tebu, dengan cara membuat 

danau-danau kecil untuk menampung air hujan, sehingga perusaan PT SGC dapan 

menghemat penggunaan air 40% dalam masa pertumbuhan tebu sampai masa 

panen tiba.  

Selain dalam UUPM dan UUPT CSR juga diatur dalam UUPLH yang merupakan 

payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang memuat 

mengenai ketentuan lingkungan hidup. Pengembangan sistem pengelolaan 

lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas tegas 

dan mengikat demi menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan 

lingkungan hidup. UUPLH merupakan salah satu jaminan kepastian hukum 

pengeloalaan lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat pembangunan 

adalah semakin berkurangnya sumber daya alam dan makin meningkatnya resiko 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu undang-undang ini 

mengatur mengenai lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang untuk 

menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi 

generasi masa depan. Di bawah ini beberapa Pasal yang menjelaskan hubungan 

antara CSR dengan UUPLH.  
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Pasal 1 Angka (5) UUPLH menyatakan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

adalah rangkaian upaya memelihara kelangsungan lingkungan hidup yang berarti 

lingkungan hidup harus dijaga dan dijaga demi kelangsungan hidup masa yang 

akan datang, demi penguasaan hidup hajat orang banyak.   

 
Pasal 14 Angka (1) UUPLH menjelaskan untuk menjamin pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu 

dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan pasal ini mencoba 

menjelaskan upaya pencegahan dari pembuat UUPLH akan usaha atau kegiatan 

agar meminimalisir resiko terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.    

 
Berdasarkan Pasal 15 Angka (1) UUPLH menyatakan analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk 

melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan 

syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau 

kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif maupun dampak positif 

yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan 

langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak 

positif. 

Pasal 16 Angka (1) UUPLH menyatakan pengelolaan limbah merupakan 

rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. 

Sedangkan dalam Pasal 17 Angka (1) menyebutkan kewajiban untuk melakukan 
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pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya 

kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran 

atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. Antara 

Pasal 16 Angka (1) dan Pasal 17 Angka (1) UUPLH saling berkaitan yang  

menjelaskan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya untuk mengurangi 

resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena efek negatif yang 

ditimbulkan limbah hasil usaha atau kegiatan maupun bahan beracun dan 

berbahaya.   

Berdasarkan ketiga ketentuan undang-undang di atas selain bidang sosial PT SGC 

juga melakukan penerapan CSR dalam bidang lingkungan. PT SGC merupakan 

perusahaan perkebunan tebu yang dalam hal ini memberdayakan sumber daya 

alam yaitu tanah, air serta perkebunan tebu itu sendiri. Perkebunan dan 

pengolahnnya langsung pada satu lokasi atau lingkungan tersebut. Kelestarian 

lingkungan hidup harus dijaga, karena merupakan syarat utama keberlangsungan 

operasional perusahaan, sebab perusahaan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari 

lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan lingkungan dan perusahaan merupakan 

dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Perusahaan sebagai pemanfaat 

lingkungan tidak dapat beroperasi tanpa lingkungan yang baik dan lingkungan 

yang lestari bergantung pada kepedulian perusahaan. Apabila perusahaan 

menerapkan CSR terhadap lingkungan dengan baik maka akan terwujud 

keserasian antara perusahan dan lingkungan. Perusahaan telah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan karena perusahaan 
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sadar bahwa lingkungan adalah faktor utama dan merupakan aset penting 

perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT Bapak Sasmito,  Pelaksanaan CSR 

dalam bidang lingkungan yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies sudah 

terjaga kelestariannya, dimana CSR merupakan syarat utama keberlangsungan 

operasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa melepaskan 

dirinya dari alam dan lingkungan hidup, terutama lingkungan di sekitar 

perusahaan berada. Alam lingkungan yang terjaga kelestarian dan 

keharmonisannya menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian 

penyedian bahan baku. Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya 

ekonomi yang sangat tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk proses 

pemulihannya.  

Penerapan CSR dalam bidang lingkungan yang dilakukan oleh PT SGC telah 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 16 huruf (d) UUPM, Pasal 17 UUPM, 

Pasal 74 angka (3) dan (4) UUPT, serta Pasal 1 angka (5) UUPLH, Pasal 14 angka 

(1) UUPLH, Pasal 15 angka (1) UUPLH, Pasal 16 angka (1) UUPLH, dan Pasal 

17 angka (1) UUPLH yang mewajibkan suatu perusahaan menerapkan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT SGC telah menerapkan CSR 

dibidang lingkungan dalam bentuk melakukan global warming, kesehatan, 

pelestarian hutan tropis serta penghematan air. 

 


