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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KONSEP CREATING SHARED VALUE (CSV) 

SEBAGAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN STAKEHOLDER  
(Studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory) 

Oleh: 

 

I KETUT DHARMA PUTRA YOGA 

 

PT Nestle Indonesia Panjang Factory (Nestle) menjadikan Creating Shared Value 

(CSV) sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka 

menyediakan kopi untuk produksi Nescafe. Nescafe adalah sebuah brand terkenal 

berupa minuman kopi yang diproduksi oleh Nestle. Nestle bermitra dengan 

masyarakat petani kopi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. 

Penelitian berdasarkan studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory ini 

bertujuan untuk menganalisis mengenai karakteristik dan implementasi CSV 

sebagai program CSR dalam upaya peningkakatan kesejahteraan stakeholer. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 

empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam 

penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik CSV 

yang diterapkan oleh Nestle terbagi menjadi tiga yaitu pemberdayaan, kemitraan, 

dan juga keberlanjutan. Ketiga ciri khas tersebut dituangkan dengan melakukan 

pembangunan pedesaan (rural development) di Lampung, terkhusus di Kabupaten 

Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Pembangunan pedesaan tersebut 

dilakukan dengan memberikan manfaat untuk warga desa di Tanggamus dan 

Lampung Barat, terutama petani kopi sebagai mitra Nestle. Pelaksanaan CSV oleh 

Nestle dimulai dengan melakukan social mapping (pemetaan sosial) terlebih 

dahulu untuk mengetahui permasalahan yang ada terhadap komunitas atau 

masyarakat petani kopi. Setelah melakukan social mapping, Nestle melakukan 

pembinaan terhadap petani kopi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB), Pelatihan dan Monitoring, dan Evaluasi. Proses evaluasi merupakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
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proses akhir yang dilakukan Nestle untuk melihat keberhasilan CSV yang 

dilaksanakan oleh Nestle yang nantinya akan digunakan untuk Sertifikasi 4C 

(Common Code for the Coffee Community). Oleh karena itu, CSV Nestle menjadi 

sebuah program CSR yang memberikan dampak kepada masyarakat secara 

berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Nestle, Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared 

Value (CSV) 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF CREATING SHARED VALUE (CSV) CONCEPT 

AS A CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM IN 

THE WELFARE IMPROVEMENT STAKEHOLDER 

(Study at PT Nestle Indonesia Panjang Factory) 

Written By: 

I KETUT DHARMA PUTRA YOGA 

 

PT Nestle Indonesia Panjang Factory (Nestle) implements the concept of Creating 

Shared Value (CSV) as a Corporate Social Responsibility (CSR) program in in 

order to provide coffee for Nescafe production. Nescafe is a well-known brand of 

coffee drinks manufactured by Nestle. Nestle is partnering with coffee farming 

communities in Tanggamus District and West Lampung District. Research based 

on the study at PT Nestle Indonesia Panjang Factory aims to analyze the 

characteristics and implementation of CSV as a CSR program in efforts to 

increase the welfare of stakeholders. 

The type of research used in this research is empirical normative research with 

descriptive research type. The type of problem approach in this research is 

normative applied. The data used in this study are primary data obtained from the 

research location and secondary data consisting of primary legal materials, 

secondary legal materials, and tertiary law materials which are then analyzed 

qualitatively. 

The results of the research show that the characteristics of CSV conducted by 

Nestle are divided into three main characteristics, namely empowerment, 

partnership, and sustainability. These three characteristics are poured by doing 

rural development in Lampung, especially in Tanggamus and West Lampung. The 

rural development is done by providing benefits for the villagers in Tanggamus 

and West Lampung, especially coffee farmers as Nestle partners. The 

implementation of CSV by Nestle begins by doing social mapping in advance to 

know the problems that exist to the community or coffee farming community. 

After conducting social mapping, Nestle coached coffee farmers through the 

formation of Joint Business Group (KUB), Training and Monitoring, and 

Evaluation. Evaluation process is the final process undertaken by Nestle where 

evaluation is done to see the success of CSV conducted by Nestle which will be 

used for 4C Certification (Common Code for the Coffee Community). Therefore, 

the Nestle CSV becomes a CSR program that impacts society sustainably 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan 

dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan.1 Penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan dan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa 

bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya.2 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR tertuang pada Pasal 74 

UUPT bahwa TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

                                                           
1 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary menjadi Mandatory), 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 35 
2 Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL ini merupakan kewajiban 

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain itu, 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. UUPT sudah menjadi dasar 

yang kuat bagi perusahaan untuk mengimplementasikan TJSL atau CSR. Kewajiban 

perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR merupakan sebuah tanggung jawab 

moral perusahaan terhadap masyarakat yang harus dilaksanakan. Dalam undang-

undang, tanggung jawab moral tersebut menjadi sebuah tanggung jawab yang 

dilegalkan dan sebuah keharusan bagi setiap perusahaan. 

Munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan, tidak hanya Perseroan Terbatas namun setiap kegiatan usaha yang ada, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Masyarakat semakin sadar akan 

pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka.3 Masyarakat menuntut untuk lebih 

peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Bagi perusahaan, 

hal ini sangatlah krusial dalam keberlangsungan kegiatan usaha mereka. Untuk itu, 

mewujudkan tanggung jawab sosial adalah cara yang paling tepat. Kelahiran CSR 

mulanya adalah “sogokan” dari perusahaan kepada masyarakat yang sering dirugikan 

oleh praktik bisnis perusahaan.4 Padahal idealnya, CSR menjadi sebuah program dalam 

membantu Pemerintah memerangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang 

                                                           
3 Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa 

CSR, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2008, Hlm. 17 
4 Ibid. 



3 
 

   
 

begitu pelik di Indonesia terutama masalah kemiskinan. Perusahaan menerapkan CSR 

sebagai komitmen bisnis dengan melakukan kegiatannya secara beretika serta 

berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan 

stakeholders. Oleh karena itu, kesukarelaan dalam konsep CSR bukan dipahami 

sebagai sebuah pilihan untuk menjalankan atau tidak menjalankan, melainkan justru 

bagaimana melibatkan masyarakat secara penuh dan aktif. 

Peraturan mengenai tanggung jawab sosial atau CSR di Indonesia juga sudah diatur 

oleh setiap provinsi di Indonesia menjadi sebuah peraturan daerah. Pada Provinsi 

Lampung, CSR diatur melalui Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Pada Pasal 6 (1) menyatakan bahwa program TSP 

meliputi (1) bina lingkungan dan sosial; (2) kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; 

dan (3) program langsung kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap 

perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Provinsi Lampung harus mampu 

melaksanakan CSR yang meliputi ketiga program di atas. Meskipun demikian, hal yang 

menjadi masalah utama dalam penerapan konsep CSR adalah sering disalahartikannya 

kegiatan CSR sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan 

pada hukum dan aturan yang berlaku, misalnya taat pada aturan mengenai standar upah 

minimum, tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan lain-lain. Padahal, 

kegiatan donasi atau philanthropy tidak dapat dikatakan sebagai sebuah CSR, 

melainkan hal tersebut hanya sebagai syarat formalitas agar perusahaan dapat diterima 

dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat.  
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Seiring berjalannya waktu, dalam menerapkan CSR, perusahaan memiliki berbagai 

cara dan ciri khasnya masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, penerapan CSR adalah untuk menciptakan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, baik untuk perseroan, komunitas setempat, maupun 

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan diberikan kebebasan untuk melaksanakan 

CSR sepanjang masih dalam ruang lingkup undang-undang yang berlaku. Saat ini, 

masih terdapat banyak perusahaan yang mengartikan CSR sebagai sebuah kepatuhan 

hukum semata dan dilaksanakan dalam bentuk donasi yang tidak berkelanjutan. Namun 

disisi lain, terdapat juga perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR untuk 

kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan 

sesuai dengan aturan pada UUPT, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. 

Perusahaan menyadari bahwa CSR bukan hanya sekedar menjaga reputasi perusahaan 

semata, namun juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dengan melibatkan 

masyarakat ataupun stakeholder dalam kegiatan usahanya. Konsep CSR mulai 

dimodifikasi dengan sebuah konsep yang lebih menguntungkan, baik untuk perusahaan 

maupun masyarakat. Pengembangan dari konsep CSR adalah Creating Shared Value 

(CSV). CSV merupakan strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan 

masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. 5 CSV adalah 

sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda menciptakan 

nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama 

                                                           
5 Sunaryo, Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan 

Keadilan Sosial, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 386 
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(shared), tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan. Memberikan solusi 

terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan 

sampingan, tetapi harus melekat di dalam jantung strategi perusahaan. CSV tidak sama 

dengan CSR meski keduanya mempunyai landasan yang sama yaitu doing well by 

doing good. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa CSR berbicara tentang 

responsibility, sedangkan CSV sudah menapak pada penciptaan nilai bersama atau 

creating value. CSV adalah transformasi atau pengembangan dari CSR.6 

Di Indonesia, penerapan konsep CSV sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. 

Sebagai contoh adalah PT Unilever Indonesia yang melakukan kemitraan dengan 

petani kecil dalam meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi 

meningkatkan penghidupan petani.7 Kedelai hitam adalah salah satu bahan dasar utama 

dalam produk kecap yang dipasarkan dengan merek Bango. Unilever telah 

mengembangkan Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC) sebagai prinsip 

pertanian berkerlanjutan. Produksi total kedelai hitam di tahun 2013 dan 2014 

mencapai 1.101 ton, dengan melibatkan 5.894 petani. Contoh lain adalah program dari 

Badak LNG, sebuah perusahaan pengolahan gas alam cair di Bontang Kalimantan 

Timur untuk meningkatkan kapasitas anggota IWB (Ikatan Welder Bontang) melalui 

program sertifikasi dan pembuatan workshop atau bengkel las di Bontang.8 Tujuannya 

                                                           
6 Ibid., hlm. 386 
7 Unilever, Program Peningkatan Taraf Hidup, https://www.unilever.co.id/about/who-we-

are/yayasan-unilever-indonesia/program-peningkatan-taraf-hidup/, diakses pada tanggal 8 November 

2017, Pukul 10.56 WIB 
8 Sunaryo, Busori. et al, Implementasi Creating Shared Value Badak LNG Dalam Program 

Peningkatan Kapasitas Tukang Las (Walder) di Kota Bontang, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi. 

12 (1), hlm. 1 

https://www.unilever.co.id/about/who-we-are/yayasan-unilever-indonesia/program-peningkatan-taraf-hidup/
https://www.unilever.co.id/about/who-we-are/yayasan-unilever-indonesia/program-peningkatan-taraf-hidup/
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adalah untuk meningkatkan kapasitas tukang las (welder) di kota Bontang, 

keberlangsungan operasi perusahaan dan kesejahteraan hidup para welder di Bontang. 

Perusahaan bekerja sama dengan Dirjen Migas dalam mengadakan dan menyediakan 

pelatihan untuk mengikuti sertifikasi Migas bagi para welder. 

Di Lampung, terdapat PT Nestle Indonesia Panjang Factory yang sudah menerapkan 

konsep CSV. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1978 ini khusus memproduksi kopi 

instan Nescafe dengan berbagai macam variasi rasanya. CSV dijadikan sebagai 

kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan 

kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di mana perusahaan tersebut melaksanakan 

kegiatan usahanya. PT Nestle Indonesia Panjang Factory menjalin kerja sama dengan 

para petani kopi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejak awal 1994. Nestle 

telah membina petani di daerah tersebut, hingga dapat maju dan berkembang, dan 

mampu bersaing dengan daerah lain. Kopi yang menjadi komoditas unggulan 

Kabupaten Tanggamus adalah Kopi Robusta, dengan hasil produksinya mencapai 

32.000 ton/tahun.9 Program pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas dan hasil produksi kopi di daerah tersebut, mampu 

menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi, memberikan lapangan pekerjaan, 

meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani di 

kabupaten tersebut. 

                                                           
9Koran Sindo, Kerja Sama dengan Petani Kopi Lampung, http://koran-sindo.com/page /news 

/2017-05-19/4/6/Kerja_Sama_dengan_Petani_Kopi_Lampung, diakses pada tanggal 10 Juli 2017, Pukul 

20..30 WIB 

http://koran-sindo.com/page%20/news%20/2017-05-19/4/6/Kerja_Sama_dengan_Petani_Kopi_Lampung
http://koran-sindo.com/page%20/news%20/2017-05-19/4/6/Kerja_Sama_dengan_Petani_Kopi_Lampung
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Pelaksanaan konsep CSV dalam program CSR berarti pemenuhan prasyarat hukum dan 

kaidah bisnis, serta menjaga keberlanjutan bagi perusahaan. CSV membentuk sebuah 

peluang baru dan kesempatan berbagi sebuah nilai (shared value) dengan masyarakat. 

Perseroan Terbatas bukan semata-mata hanya mendapat tekanan dari faktor eksternal 

sebagai sebuah kepastian jika sebuah perusahaan diterima dilingkungannya, namun 

sebagai sebuah keberlanjutan antara hubungan masyarakat dengan perusahaan, 

peningkatan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya CSV 

merupakan agenda ideal perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan 

untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, di samping 

kegiatan-kegiatan bisnis yang bertujuan untuk keperluan perusahaan dengan tetap 

memenuhi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. Dari permasalahan yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi 

Konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Stakeholders 

(Studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory)”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut adalah rumusan masalah pada 

penelitian ini: 

1. Bagaimana karakteristik konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai program 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT Nestle Indonesia Panjang Factory? 
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2. Bagaimana implementasi konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai program 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT Nestle Indonesia Panjang Factory 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan stakeholder? 

 

C. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: 

1. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai Implementasi Konsep 

Creating Shared Value (CSV) dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

untuk Meningkatkan Kesejahteraan Stakeholders yang dilakukan oleh PT Nestle 

Indonesia Panjang Factory. 

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu 

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya 

hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Subjektif 

1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas 

Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum. 

2) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial kehidupan yang nyata. 

2. Tujuan Objektif 

1) Mengetahui karakteristik konsep Creating Shared Value (CSV) pada PT 

Nestle Indonesia Panjang Factory. 
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2) Menganalisis implementasi konsep Creating Shared Value (CSV) pada PT 

Nestle Indonesia Panjang Factory. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna dalam dua 

aspek, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan 

pemahaman baru bagi perusahaan dan masyarakat dalam menjalankan tanggung 

jawab sosial perusahaan berupa konsep Creating Shared Value (CSV). 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan 

praktis sebagai bahan tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa terutama 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan bagi masyarakat luas secara 

umum. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perseroan Terbatas (PT) 

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam kegiatan ekonomi atau hukum dagang dikenal adanya sebuah PT yang 

merupakan singkatan Perseroan Terbatas, yaitu salah satu bentuk perusahaan 

disamping bentuk-bentuk lainnya seperti Firma, CV, dan Koperasi. Bentuk PT 

sebenarnya berasal dari bentuk perusahaan Belanda NV (Naamloze Venootschap).10 

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

Menurut pendapat dari H. Rochmat Soemitro memberikan pengertian tentang 

Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut: 

a. Persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau 

memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk 

mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya). 

b. Dengan modal peseroan yang tertentu yang terbati atas saham-saham. 

c. Para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih. 

                                                           
10 I.G. Rai Widjaja, 1994, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), PT Pradnya Paramita, 

Jakarta, hlm. 1. 
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d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan 

tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.11 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, PT diberikan pengertian sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang 

selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan perlaksanaannya. Bila Perseroan 

Terbatas sudah menjadi badan hukum, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) 

dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum, artinya PT dapat menuntut dan 

dituntut dimuka pengadilan (Persona Standi Injudicio).12 

Perseroan Terbatas ini pada awalnya diatur dalam Pasal 36 – 56 KUH Dagang. 

Pengaturan PT yang hanya dalam 20 Pasal tersebut tentunya tidak dapat memenuhi 

tuntutan atau menampung berbagai aspek PT yang sudah semakin berkembang dengan 

pesat, terlebih-lebih bila dikaitkan pada era perdagangan bebas. Dengan demikian, 

maka dikeluarkanlah UUPT No. 1 Tahun 1995 untuk mengganti ketentuan tentang PT 

sebagaimana termuat dalam KUHD tersebut. Seiring berjalannya waktu, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

                                                           
11 H. Rochmat Soemitro, 1983, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak 

Perseroan, PT Eresco, Jakarta, hlm. 6 
12 Chidir Ali, 1982, Yurisprudensi Hukum Dagang, Bandung: Alumni, hlm. 310 
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hukum dan kebutuhan masyarakat, maka kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007. 

Untuk mendirikan PT harus melalui beberapa tahapan sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang PT (UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007). Adapun tahapan 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris 

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1). Yang dimaksud dengan orang disini 

adalah orang perseorangan atau badan hukum.13 PT harus didirikan dengan Akta 

Notaris dengan ancaman tidak sah kalau tidak demikian. Kalau hal ini tidak 

dipenuhi, maka perseroan yang telah didirikan tidak akan mendapat pengesahan 

dari Menteri Kehakiman dan tidak dianggap sebagai badan hukum.14 Dalam 

undang-undang PT ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum 

perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan oleh karena itu mempunyai lebih 

dari satu pemegang saham. Para pendiri yang terdiri dari dua orang atau lebih 

datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta pendirian PT Akta pendirian yang 

pada dasarnya merupakan perjanjian antara para pendiri PT tersebut kemudian 

dituangkan dalam format khusus yang telah disediakan untuk itu. Akta pendirian 

PT dimaksud juga memuat anggaran dasar dari PT tersebut. 

 

                                                           
 13 I.G. Rai Widjaya, loc. cit., hlm. 14 

14 H. Rochmat Soemitro, loc. cit., hlm. 6 
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b. Pengesahan dari Menteri Kehakiman 

Akta pendirian PT yang telah dibuat oleh Notaris tersebut kemudian dikirimkan 

ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam rangka 

memperoleh status Badan Hukum. Status badan hukum tersebut baru diperoleh 

setelah adanya pengesahan dari Menteri (Pasal 7 ayat 4 UUPT). Ketentuan Pasal 

10 UUPT menegaskan bahwa Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan 

dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan 

pengesahan PT lengkap dcngan lampiran-lampirannya. Begitu pula sebaiknya 

apabila permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman akan memberitahukan 

kepada pemohon secara tertulis alasanalasan penolakan tersebut. 

c. Pendaftaran 

Akta pendirian yang berisikan anggaran dasar PT secara lengkap beserta SK 

pengesahan dari Menteri Kehakiman kemudian didaftarkan dalam daftar 

perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan. Kewajiban Direksi adalah untuk mendaftarkan dalam Daftar 

Perusahaan atas akta pendirian PT yang sudah memperoleh pengesahan dari 

Menteri.15 Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan oleh 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982.16 

 

 

 

                                                           
15 Normin S. Pakpahan, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, Yayasan Pengembangan Hukum 

Ekonomi, Jakarta, hal. 13. 
16 Achmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Pesada, 

Jakarta, hal. 19. 
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d. Pengumuman 

Selain pendaftaran, akta pendirian PT yang sudah memperoleh pengesahan 

selanjutnya diumumkan. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negera 

Republik Indonesia (TBNI) akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 

Apabila tahapan terakhir ini telah dilakukan, maka selanjutnya PT tersebut sudah dapat 

menjalankan kegiatannya secara sah. Selanjutnya mengenai tanggung jawab PT dapat 

dilihat dari kata terbatas dari Perseroan Terbatas itu. Katakata terbatas dalam PT 

menunjukkan bahwa tanggung jawab pengusaha (pemegang saham) terbatas sebesar 

saham yang telah dimasukkannya saja. Ketentuan tanggung jawab terbatas tersebut di 

atas terdapat dalam Pasal 3(1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut: “Pemegang saham 

perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 

peseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham 

yang dimiliki. Sistem tanggung jawab terbatas dimaksud menurut Pasal 3 (2) UUPT 

tidak berlaku apabila: 

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. 

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 

c. Temegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan perseroan, atau; 
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Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan 

Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. 

 

2. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 

 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan 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 

pelaksanaannya. Dalam menjalankan usahanya, PT diwajibkan untuk melakukan 

tanggung jawab sosial. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen 

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung 

Jawab Sosial lebih khusus diatur pada Pasal 74 UUPT, sebagai berikut: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran. 
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3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, 

komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan 

untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

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

bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk 

melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut 

dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis 

untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.17 

Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, John 

Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukan tanggung jawab 

sosialnya akan memberikan perhatian kepada kemajuan masyarakat, khususnya 

komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup/bumi (planet) dan peningkatan 

kualitas perusahaan (profit).18 

Berbagai lembaga bertaraf internasional pun turut memberikan pemikirannya. 

Misalnya, The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) 

mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, bekerja bersama dengan para pekerja, keluarga mereka, dan 

komunitas lokal.19 Seperti yang dikutip oleh Jamali dan Mirshak (2007), Carrol 

mengusulkan definisi empat bagian tentang CSR yang terintegrasi ke dalam model 

konseptual Corporate Social Performance (CSP). Carrol membedakan empat jenis 

CSR, yaitu tanggung jawab sosial dibidang (1) ekonomi; (2) hukum; (3) etika; dan (4) 

                                                           
17 Suhandri M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007. 
18 Tirta N Mursita et al, Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, Jakarta: Institute 

for Development of Economic and Finance, 2011, hlm. 24 
19Ibid., hlm. 25 
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kewenangan/tanggung jawab yang muncul atas kemauan/keputusan mereka sendiri. 

Definisi ini kemudian diperbaharuinya pada tahun 1991 dengan menambahkan 

tanggung jawab sosial menyeluruh (total responsibility), dan menyusunnya dalam 

sebuah piramida. Di dalam piramida tersebut, tanggung jawab sosial sosial bidang 

ekonomi menempati posisi paling bawah/dasar, diikuti tanggung jawab hukum/legal, 

atika, kewenangan, dan tanggung jawab menyeluruh sebagai puncaknya. Berdasarkan 

pemikiran ini, keempat komponen tanggung jawab sosial adalah agretatif. Sebagai 

contoh, bila perusahaan yang ingin menjadi/mengemban tanggung jawab etika berarti 

mereka telah memnuhi tanggung jawab sosial secara ekonomi dan hukum.20  

Perkembangan definisi tentang CSR dari tahun ke tahun terus berkembang. Berikut 

adalah definisi CSR selama kurang lebih 50 tahun terakhir yang dikemukakan oleh ahli 

dan juga oleh lembaga-lembaga bisnis atau asosiasi sejenis yang lebih parktis:21 

Tabel 1. Perkembangan Definisi CSR 

Tahun Nama Penulis Definisi CSR 

1953 Author Bowen CSR mengacu pada kewajiban pengusaha untuk 

membuat kebijakan dan keputusan, atau mengikuti 

garis tindakan yang diinginkan yang mengarah pada 

tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. 

1962 Friedman Ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial 

bisnis untuk menggunakan sumber daya dan terlibat 

dalam kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan keuntungan selama mungkin asalkan 

tetap dalam aturan permaianan, yang dapat diterima 

                                                           
20 Ibid., hlm. 26 
21 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi), 

Bandung: ALVABETA, 2014, Hlm. 94 
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dalam persaingan terbuka yang bebas dari penipuan 

atau ketakutan. 

1966 Davis and 

Blomstrom 

Karena itu, tanggung jawab sosial mengacu pada 

kewajiban seorang untuk mempertimbangkan 

dampak dari keputusan dan tindakannya pada 

sistem sosial secara keseluruhan. 

1979 Carroll  Tanggung jawab sosial bisnis, meliputi harapan-

harapan ekonomi, hukum, etika dan diskresioner 

yang dimiliki organsisasi masyarakat pada suatu 

titik waktu tertentu. 

1980 Jones Tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan 

bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk 

kelompok pelanggannya dalam masyarakat selain 

pemegang saham dan melebihi dari yang ditetapkan 

oleh hukum dan kontrak kesatuannya. 

1991 Wood Ide dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah bahwa bisnis dan masyarakat terjalin 

melampaui perbedaan entitasnya. 

2003 Baker CSR adalah tentang bagaimana perusahaan 

mengelola proses bisnis untuk menghasilkan 

dampak positif secara keseluruhan pada 

masyarakat. 

 

Tabel 2. Perkembangan Definisi CSR Menurut Lembaga atau Asosiasi Bisnis 

Tahun Lembaga Definisi 

2002 Amnesty 

International 

Business Group 

(UK) 

Perusahaan mengakui bahwa kemampuan mereka 

untuk terus menyediakan barang dan jasa serta 

menciptkan kekayaan keuangan akan tergantung 

pada penerimaan mereka ke masyarakat 

internasional yang semakin menganggap 

perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat dari 

lisesnsi perusahaan untuk beroperasi. 
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2003 World Business 

Council for 

Sustainable 

Development 

(WBCSD) 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen 

bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan, keluarga mereka, masyarakat setempat, 

dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

2003 CSR Europe Corporate Social Responsibility adalah cara 

perusahaan mengelola dan memperbaiki dampak 

sosial dan lingkungan untuk menghasilkan nilai 

bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan 

dengan berinovasi strategi, organsiasi dan operasi. 

2003 The Corporate 

Responsibility 

Coalition (CORE) 

Sebagai ‘organ masyarakat’, perusahaan memiliki 

tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi 

manusia yang terkait langsung dengan operasi 

mereka maupun dalam lingkup yang lebih luas. 

2003 Novethic Terkait dengan aplikasi oleh perusahaan dan prinsip 

pembangunan berkelanjutan, konsep CSR 

mengintegrasikan tiga dimensi: dimensi ekonomi 

(efisiensi, profitabilitas), dimensi sosial (social 

responsibility) dan dimensi lingkungan (tanggung 

jawab lingkungan).  

2003 Unilever Kami mendefinisikan tanggung jawab sosial 

sebagai dampak atau interaksi kita dengan 

masyarakat di tiga wilayah yang berbeda: (i) 

kontribusi sukarela; (ii) dampak (bisnis langsung) 

operasi; dan (iii) dampak melalui rantai nilai. 

 

2. Sejarah Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Bila dilihat dari perspektif sejarah, perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan 

menurut periodisasi sebagai berikut:22 

                                                           
22 Isa Wahyudi dan Busya Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan 

Implementasi, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008, hlm. 20 
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1. Periode 1920-1950 

Tahun 1920-an merupakan awal dari dikenalnya konsep “responsibility and 

responsiveness” dalam praktek dunia usaha. Sedangkan para ahli yang lain 

berargumentasi bahwa asal-usul CSR adalah pada tahun 1930-an sebagaimana 

perdebatan antara AA Berle dan E Merrick Dodd. Kemudian pada tahun 2953, 

Bowen merumuskan konsep CSR yaitu “…..CSR as social obligation – the 

obligation to pusue those policies, to make those decision, or to follow those lines 

of action which are desirable in terms of objectives and values of our society”. 

 

Pada prinsipnya Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana 

kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai 

dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi sifat 

dari CSR itu tidak bisa bersifat top down tetapi harus buttom up. Dan dalam 

perkembangan lebih kanjut, atas dasar pengertian CSR yang dirumuskan Bowen 

tersebut, ia dinyatakan sebagai bapak dari CSR modern. 

 

2. Periode 1960 

Di tahun 1960-an ini hanya ditandai dengan diskusi dan ceramh tentang CSR. 

Menurut Carroll justru dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang signifikan di 

dalam usaha untuk menyusun dengan teliti dan menguraikan apa yang dimaksud 

dengan CSR itu sendiri. Pada sisi lain, Davis menyatakan bahwa “…. Some socially 

responsible business decisions can be justified by…. having a good chance of 

bringing long-run economic gain to the firm, thus paying it back for its socially 

responsible outlook”.  
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Dari pernyataan Davis ini jelaslah bahwa CSR secara bisnis dapat dibenarkan, 

karena akan membawa keuntungan ekonomi jangka panjang untuk perusahaan. 

Kemudian Davis juga menyatakan bahwa CSR dibangun atas konsekuensi etis dari 

satu tindakan. Kemudian, Clerence C. Walton menekankan bahwa esensi dari CSR 

adalah bersifat voluntarism, sehingga makna kewajiban sosial itu lebih bersifat 

nisbi, karena implementasinya amat tergantung bagaimana perusahaan memaknai 

CSR itu sendiri.23 

 

3. Periode 1970  

Yang menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan berkaitan dengan CSR pada 

dekade 1970 ini adalah berkaitan dengan pernyataan Milton Friedman’s tentang 

tanggung jawab “minimalis” dari suatu perusahaan yang masih diperdebatkan 

sampai sekarang saat ini.24 Asumsi Milton Friedman’s menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial dunia usaha sudah diwakilkan negara melalui pajak-pajak yang 

dipungut dari mereka. Kemudian pada tahun 1975 berkembanglah 3 (tiga) tingkatan 

konsep dari CSR yaitu25: 

1. Kewajiban sosial (social obligation) yang berkaitan dengan aturan hukum dan 

pembatasan pasar; 

                                                           
23 Carroll, AB. 1999. Corporate Social Responsibility: Evolution of a definition construct. 

Bussiness and Society. Vol 38. Nomor 3. Hlm. 270 
24 Milton Friedman’s adalah seorang ekonom yang fenomenal dan juga peraih Nobel di bidang 

ekonomi. Lebih lanjut bisa dibaca pada Tuner, R.J. 2006. Corporate Social Reponsibility: Should 

Disclosure of Social Considerations be Mandatory? 
25 Isa Wahyudi dan Busya Azheri, op. cit., hlm. 22 
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2. Tanggung jawab sosial (social responsibility) yang berkaitan dengan norma-

norma masyarakat: dan 

3. Social responsiveness yang berkaitan dengan upaya penyesuaian diri, 

pencegahan dan mengantisipasi. 

 

4. Periode 1980 

Pada periode ini CSR dilihat dari strategi pendekatan perusahaan. Dimana 

Freeman’s menyatakan bahwa satu-satunya kebutuhan dasar dari shareholders 

adalah proses manambahkan “value” perusahaan dan mengidentifikasi 

stakeholders (termasuk pemegang saham) yang berkaitan dengan operasional 

perusahaan. Kemudian pada tahun 1984 Freeman’s dalam salah satu tulisannya 

membicarakan stakeholder theory dan dalam perkembangannya ternyata teori 

dijadikan sebagai paradigm dominan dalam CSR.  

 

Pada dekade 1980-an, istilah CSR telah menjadi perdebatan secara global dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Berpijak dari 

perdebatan tersebut World Commisison of Environment and Development (WCED) 

tahun 1980 dalam laporannya yang berjudul “Our Common Future”, menyatakan 

bahwa prinsipnua pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memnuhi 

kebutuhan dan cita-cita masa kini tanpa harus mencurigai kemampuan untuk masa 

depan.  

 

5. Periode 1990 
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Pada periode ini tidak banyak penulis yang membicarakan tentang pengertian CSR, 

tetapi mereka menggunakan konsep CSR sebagai “point-of-departure” untuk tema 

dan konsep yang terkait dengan CSR. Selain itu pada dekade ini banyak yang 

memeluk “CSR-thinking” serta tema-tema yang kompatibel dengan CSR, seperti 

stakeholder-theory, teori etika bisnis, dan corporate citizenship.26 Hal yang menarik 

pada periode ini adalah tulisan Swanson pada tahun 1995 menyatakan adanya 3 

(tiga) tipe yang memotivasi untuk menerapkan CSR sebagai berikut: 

a. The utilitarian perspective yaitu sebagai satu intrumen untuk membantu 

mencapai tindakan yang objectif; 

b. The negative duty approach yaitu keharusan mengadopsi tanggung jawab sosial 

untuk memenuhi tuntuan stakeholders; dan 

c. The positive duty view yaitu memotivasi diri sendiri dengan mengabaikan 

tekanan sosial. 

Perkembangan pendapat mengenai CSR dari masa ke masa telah menuntut Indonesia 

untuk mengatur mengenai CSR dalam peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup 

Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan 

ternyata tetap belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial 

                                                           
26 Isa Wahyudi dan Busya Azheri, op. cit., hlm. 23 
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perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan , nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. 

2. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi Perseran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 

pada umumnya”. 

Dari penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT juga melihatkan belum adanya 

kesatuan bahasa dan memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memaknai 

terminologi CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai 

upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia 

melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai 

wujud komitmen perusahan dalam sustainable economic development. 

3. Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian 

sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku 

kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.27 Pengertian lain 

                                                           
27Nuryana, Mu’man, Corporate Social Responsibilty dan Kontribusi Pembangunan 

Bekelanjutan, Makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005 
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yang mencoba memotret CSR secara lebih komprehenshif adalah pemaknaan dari 

Prince of Wales International Bussiness Forum di Indonesia yang dipromosikan aktif 

oleh Indonesia Business Links (IBL). Di sini ada lima pilar aktivitas CSR yaitu sebagai 

berikut: 

1. Building human capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal 

perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. 

2. Strengthening economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya 

sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus 

memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

3. Assessing social chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan 

masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. 

4. Encouraging good governance adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, 

harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG). 

5. Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyararakat melalui praktik bisnis. Bila dirinci, kegiatan CSR dapat 

diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang terlihat sebagaimana tabel di bawah ini:28 

                                                           
28 Lebih lanjut lihat Herdinsyah & Muhammad Iqbal, Wacana Sinergi Konsep Corporate Social 

Responsibility dan Payment for Environment Services Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air 

(Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas). Pusat Analisi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 

Departemen Pertanian, Bogor, 2006, hlm. 6 
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Tabel 3. Kegiatan Corporate Social Responsibility 

No. Aspek Muatan 

1. Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 

karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, 

agama, kebudayaan dan sebagainya. 

2. Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil 

dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan 

lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif 

lain. 

3. Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian 

alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian 

polusi, serta penggunaan produksi dan energy secara 

efisien. 

 

C. Creating Shared Value (CSV) 

1. Pengertian Creating Shared Value (CSV) 

CSV merupakan strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah 

dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. CSV merupakan 

pengembangan CSR. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael E. Porter 

dan Mark R. Kramer pada tahun 2006 dalam artikel Harvard Business Review.29 CSV 

adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda 

menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara 

bersama-sama (shared), tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan. 

Memberikan solusi terhadap persoalanpersoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

                                                           
29 Michael E Porter, Creating Shared Value as Business Strategy, Boston: Shared Value 

Leadership Summit, 2013, hlm. 8 
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bukanlah pekerjaan sampingan, tetapi harus embedded di dalam jantung strategi 

perusahaan.30 

Perusahaan dapat mewujudkan atau menciptakan shared value (CSV) dengan 3 cara:31 

1. Perusahaan perlu meredefinisi pasar dan produk. Apakah produk benar-benar 

diperlukan oleh pasar dan apakah produk kita tersebut benar-benar bernilai untuk 

pasar yang kita tuju, atau apakah produk kita ini bermanfaat serta bisa diakses oleh 

sebanyak-banyaknya konsumen. 

2. Redefinisi Produktifitas sepanjang value chain. Apakah usaha yang kita jalankan 

benar-benar bermanfaat untuk produktivitas dari value chain perusahaan? Karena 

value chain perusahaan pasti dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

oleh lingkungannya, misalnya: isu sosial, lingkungan, kesehatan karyawan dan 

lain-lain. Seharusnya terdapat kesamaan tujuan antara produktifitas value chain 

perusahaan dan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sinergi akan terjadi 

manakala perusahaan melakukan pendekatan sosial dari perspektif shared value & 

menciptakan cara-cara baru dalam menjalankan usahanya untuk mengakomodir 

isu-isu sosial tersebut. Porter dan Kramer menyatakan ada beberapa komponen 

value chain yang dapat di improve, misalnya logistic, pemanfaatan sumber daya 

atau pengadaan (procurement). Hal ini dilakukan Nestle, salah satu produsen kopi 

instan, dengan aktif membantu petani kopi yang menjadi pemasoknya untuk 

meningkatkan kualitas produk. Unilever juga melakukan hal ini, dengan cara 

                                                           
30 Ibid., hlm. 9 
31 Hesti L. Tata, Creating Shared Value (CSV): Konsep Baru Dalam Dunia Usaha, 2012, hlm. 

9 
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membina petani kedelai hitam yang memberikan kelasngusngan pasokan untuk 

produk kecap bango. 

3. Mengembangkan Klaster Industri Pendukung di sekitar lokasi Perusahaan. 

Produktivitas & inovasi dari suatu perusahaan bergantung juga kepada tempat 

dimana perusahaan tersebut berada, suppliernya, penyedia jasa, dan lokasi 

infrastruktur logistiknya.Vendor untuk mendukung operasi perusahaan besar bisa 

diperoleh dari pengembangan industri disekitar perusahaan. PT Badak NGL 

misalnya melakukan program Local Business Development, dengan 

memberdayakan pedagang lokal dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya 

diperlukan pembinaan dan pendampingan sehingga kualitas layanan yang 

diperlukan bisa kompetetif dengan vendor luar.32 

 

2. Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) 

Sebagai contoh dalam penerapan konsep CSV adalah dalam perusahaan yang bergerak 

di bidang pangan dan nutrisi, CSV berada pada tiga komponen utama, yaitu: (1) 

pertanian dan pembangunan berkelanjutan, (2) lingkungan manufaktur dan sumber 

daya manusianya (SDM), serta (3) produk dan konsumen.33 Dengan konsep ini, baik 

perusahaan maupun masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sinergis. Pada mata 

rantai pertama, pertanian dan petani menjadi fokus utama dalam peningkatan manfaat 

bersama.  

 

                                                           
32 Sunaryo, Busori. et al, op. cit., hlm. 7 
33 Michael E Porter and Mark R. Kramer, Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism 

and Unleash A Wave of Innovation and Growth, MA: Harvard Business Review, 2015, hlm. 8 
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Petani dan perusahaan saling terkait sebagi produsen dan konsumen. Pihak pengusaha 

(dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) mau membeli produk pertanian berkualitas 

tinggi dari petani (produsen), oleh karena itu konsumen perlu meningkatkan 

pengetahuan petani dengan memberikan pelatihan dan sarana untuk mencapai kualitas 

produk yang dibutuhkan. Mendidik petani dan keluarganya sekaligus meningkatkan 

pemberdayaan dan kesadaran petani akan pembangunan yang berkelanjutan.  

 

Pengusaha sebagai konsumen harus memberikan harga yang sesuai dengan kualitas 

barang yang dihasilkan oleh petani dan menghargai usaha yang dilakukan petani dalam 

memproduksi barang apabila telah memasukkan unsur-unsur pembangunan 

berkelanjutan. Pada mata rantai kedua, manufaktur atau industri menciptakan manfaat 

bersama bagi sumber daya manusia yang bekerja pada sektor industri tersebut. 

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam meningkatan kesejahteraan pegawai, 

mendidik karyawan yang trampil dan bermotivasi serta bertanggung jawab, juga 

merupakan faktor penting dalam menciptakan manfaat bersama. 

 

D. Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value 

(CSV) 

 

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian 

bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara 

berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan 

ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. CSR pada 

tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. 
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CSR merupakan salah satu bentuk peran aktif perusahaan yang mengindikasikan 

bahwa mereka telah menyisihkan sebagian keuntungan untuk berkontribusi terhadap 

kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak luas.34 CSR merupakan kesempatan bagi 

sebuah perusahaan untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari bisnis.35 Sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial, program CSR dimodifikasi dalam bentuk program yang 

disebut Creating Shared Value (CSV), yaitu CSV begins with the understanding that 

for our business to prosper over the long term, the communities we serve must also 

prosper.36 CSV hadir untuk menggugah kepedulian perusahaan agar peduli terhadap 

lingkungan sosialnya. Paradigma baru ini menyerukan adanya integrasi menyeluruh 

antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya kesadaran bahwa 

kemajuan sosial masyarakat adalah kemajuan sosial perusahaan, begitu juga 

sebaliknya, maka seharusnya perusahaan mempunyai kesadaran untuk mempunyai 

prioritas yang sama antara kemajuan perusahaan dan kemajuan lingkungan sosialnya. 

CSR dan CSV memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam pelaksanaanya, yaitu 

sebagai berikut:37 

Tabel 4. Perbedaan CSV dan CSR 

 

CSV 

 

Parameter Pembeda 

 

CSR 

Keuntungan sosial-

ekonomi berbanding 

penghematan 

Value Berbuat baik 

                                                           
34Philippe LeGrain, 2003, “Giants with Clay Feet: Why Companies Don’t Run the World”, 

dalam Open World: the Truth about Globalization, London: Abacus Book, hal. 136 
35Susanne Soederberg, 2006, “Global Governance and Corporate Social Responsibility”, 

dalam Global Governance in Question, London: Pluto Press, hal. 53 
36What is Creating Shared Value?, dalam http://www.Nestlé.com/csv/what-is-csv, diakses pada 

26 November 201, Pukul 17.07 WIB 
37 Michael E Porter and Mark R. Kramer., op cit., hlm. 8 

http://www.nestlé.com/csv/what-is-csv
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Penciptaan value/value 

creation secara bersama 

antara perusahaan dan 

komunitas 

Konsep Citizenship, philanthropy, 

keberlangsungan 

Terintegrasi dengan daya 

saing usaha 

Sifat Kebijakan atau respon atas 

tekanan luar 

Terintegrasi dengan 

pencapaian keuntungan 

Hasil Terpisah dari pencapaian 

keuntungan 

Dibuat dan ditentukan 

secara spesifik dari dalam 

organisasi 

Agenda Ditentukan oleh laporan 

dari pihak luar atau reaktif 

 

CSR dan CSV pada dasarnya memiliki persamaan yaitu merupakan sebuah tanggung 

jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Hal yang membedakannya adalah 

cara pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. CSV lebih mengutamakan kegiatan jangka 

panjang atau berkelanjutan, sedangkan CSR pada umumnya hanya sebagai formalitas 

belaka untuk menjaga reputasi perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Terdapat 

beberapa perbedaan mengapa CSV lebih banyak menguntungkan dari pada CSR itu 

sendiri.38 

Pertama adalah dari sisi value, CSV lebih mengutamakan keuntungan sosial-ekonomi 

karena CSV melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan stakeholder yang 

berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan, sehingga akan ada penghematan 

anggaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan CSR pada umumnya 

hanya menonjolkan sebuah komitmen sementara yaitu sekedar berbuat baik sebagai 

bentuk eksistensi perusahaan dimata masyarakat dan tidak melakukan pemberdayaan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

 

                                                           
38 Ibid. 
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Kedua adalah konsep, di mana CSV lebih mengutamakan penciptaan value/value 

creation secara bersama antara perusahaan dan komunitas, seperti kemitraan dengan 

stakeholder dalam menjalankan bisnisnya, sehingga akan ada keuntungan bersama 

yang akan dibentuk secara berkelanjutan, sedangkan CSR pada umumnya memiliki 

konsep philanthropy yaitu perusahaan memberikan kontibusi langsung secara cuma-

cuma dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya, di mana hal itu tidak 

memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dalam jangka panjang.  

 

Ketiga adalah sifatnya, CSV memiliki sifat yang terintegrasi dengan daya saing usaha 

perusahaan, di mana dengan melakukan CSV berarti meningkatkan reputasi 

perusahaan dalam jangka panjang yang secara otomatis akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan 

itu sendiri, sebaliknya dengan CSR, di mana CSR dilakukan hanya untuk menjaga 

reputasi perusahaan dari tekanan masyarakat agar semata-mata untuk menghindari 

konflik sementara saja. 

 

Keempat dari sisi hasil, CSV terintegrasi dengan pencapaian keuntungan di mana 

konsep CSV tersebut akan memaksimalkan profit yang didapat oleh perusahaan karena 

kegiatan CSV sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dalam 

menjalankan tanggung jawab sosialnya, sedangkan CSR terpisah dari pencapaian 

keuntungan perusahaan karena CSR pada umumnya dilakukan tidak terintegrasi 

dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.  
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Kelima adalah agenda, CSV dilaksanakan dari internal perusahaan dan dipersiapkan 

secara khusus, oleh sebab itu CSV memiliki sistem perencanaan yang matang, baik, 

dan berkesinambungan dengan visi misi perusahaan, sedangkan CSR ditentukan dari 

desakan eksternal perusahaan sehingga sebuah tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

tepat sasaran. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, Nestle telah 

menggunakan konsep CSV sebagai sebuah program CSR-nya.39 

E. Stakeholder (Pemangku Kepentingan) 

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik 

(shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu 

sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut sebagai 

tanggung jawab sosial (social responsibility). Untuk itu, tanggung jawab perusahaan 

yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) dalam 

laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial 

(social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal.40  

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki 

hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun 

tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak 

internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, 

lingkungan, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati 

                                                           
39 Ibid.  
40 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 93 
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lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan sebagainya yang 

keberdaanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.41  

Keberadaan perusahaan yang tak dapat dipisahkan dengan keberadaan stakeholder, 

serta daya dukungnya terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial 

perusahaan, terdapat empat klasifikasi stakeholder perusahaan, yaitu (1) costumer 

orientation; (2) competitor orientation; (3) employee orientation; dan (4) shareholder 

orientation.42  

Competitor orientation, terkait dengan tipologi dis-competitive advantage perusahaan 

terhadap kompetitiornya. Perusahaan seharusnya memiliki strategi di atas 

kompetitiornya terkait dengan penciptaan pelanggan setia.43 Employee orientation¸ 

terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan memperhatikan kepentingan 

karyawan dan meningkatkan kepuasan kebutuhaannya. Hal itu, berpengaruh terhadap 

kinerja baik secara secara individual maupun kelompok.44 Shareholder orientation, 

terkait dengan bagaimana manajemen menjaga keterbukaan dengan kepentingan 

shareholder. Legitimasi shareholder dapat ditingkatkan dengan cara menjaga 

kepentingan shareholder dalam perusahaa.45  

                                                           
41 Ibid., hal. 94 
42 Gordon Greenlay dan R. Foxall, Consumer and No-Consumer stakeholder Orientation, UK 

Companies, 1996, hal. 107 
43 Ibid., hlm. 108 
44 Hooley at all, Market Orientation in the Transition Economic of Central Europe: Test of the 

Narvers and Slater Market Orientation Scales, Journal of Bussiness Research, 2000, Hlm. 273 
45 Nor Hadi, op. cit., hlm. 104 
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Selain hal di atas, pendapat mengenai stakeholder juga dikemukakan oleh Kasali 

Rhenald. Ia membagi stakeholder menjadi beberapa bagian, yaitu:46 

1. Stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah 

stakeholder yang berada di dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, 

manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholder eksternal 

adalah stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti: penyalur 

atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok 

investor, licencing partner, dan lainnya. 

2. Stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder marjinal. Stakeholder 

primer merupakan stakeholder yang harus diperhatikan oleh perusahaan, dan 

stakeholder sekunder adalah stakeholder yang kurang penting, sedang stakeholder 

marjinal merupakan stakeholder yang sering diabaikan oleh perusahaan. 

3. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. Karyawan dan konsumen 

merupakan stakeholder tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan 

organisasi. Sedangkan stakeholder masa depan adalah stakeholder pada masa yang 

akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruh pada organisasi, seperti: 

peneliti, konsumen potensial, calon investor dan lainnya. 

4. Prononents, opponents dan uncommitted. Stakeholder proponents merupakan 

stakeholder yang berpihak kepada perusahaan, stakeholder opponents merupakan 

stakeholder yang tak memihak dengan perusahaan, sedangkan stakeholder 

uncommitted adalah stakeholder yang tak peduli lagi terhadap perusahaan. 

                                                           
46 Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations, 2005, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 70 
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5. Silent majority dan vocal minority. Dilihat aktivitas stakeholder dalam melakukan 

complain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan 

atau dukungannya secara vocal (aktif), namun ada pula yang menyatakan secara 

silent (pasif).  

Atas dasar kedekatannya pada pihak yang terkait dengan perusahaan, maka stakeholder 

ini dapat dikelompokan atas 2 (dua) yaitu:47 

1. Kelompok Primer 

Kelompok ini terdiri dari atas pemilik modal atau saham (owners), kreditor, 

karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. 

2. Kelompok Sekunder 

Sedangkan kelompok sekunder terdiri atas pemerintah setempat, pemerintah asing, 

kelompok sosial, media massa, kelompok dukung, masyarakat pada umumnya, dan 

masyarakat setempat. 

  

Dalam penulisan ini, stakeholder yang dimaksud merupakan stakeholder yang menjadi 

mitra dengan perusahaan dalam menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh Nestle. 

Stakeholder tersebut adalah masyarakat, khususnya petani kopi. Jadi dalam hal 

stakeholder, penulis hanya memfokuskan pokok bahasan dalam lingkup masyarakat 

saja, terutama petani kopi. 

                                                           
47 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 

90 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung Jawab 

Perseroan Terbatas (PT) 

Tanggung Jawab 

Hukum 

Tanggung Jawab 

Sosial 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Creating Shared Value 

(CSV) pada PT Nestle 

Panjang Factory 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Keberlanjutan 
Implementasi CSV 

Kesejahteraan Stakeholders 

(Masyarakat, Pemerintah, Penyalur, Konsumen, 

Pemasok, Rekan Bisnis, Media Massa dan lain-lain) 
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Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang 

menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai 

kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang bermaksud untuk 

mendapatkan keuntungan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan berbadan 

hukum yang dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari 

masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama 

kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) 

dari perusahaan. 

 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh PT sangat simultan, sehingga dapat 

menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas 

baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Perusahaan dalam menjalankan 

ekonominya dituntut untuk melakukan tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab 

hukum atau secara yuridis saja melainkan juga harus bertanggung jawab secara sosial. 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan 

terhadap masyarakat. CSR merupakan affirmative regulation yang menurut 

argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut 

kerja sama antar pemangku kepentingan. 

 

Penerapan CSR dituntut bukan hanya sebagai ketaatan terhadap hukum saja atau 

sebagai sebuah formalitas belaka. Program CSR saat ini pada umumnya dilakukan 

dalam bentuk charity (amal) saja. Program tersebut tidaklah bertahan secara lama dan 

konsisten, bahkan tidak mampu menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu 

yang panjang. Oleh karena itu, munculah konsep CSV yang menjadikan masalah sosial 
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sebagai sebuah permasalahan bersama perusahaan. Dimana konsep CSV lebih terjadi 

secara berkelanjutan dengan pemberdayaan/kemitraan dengan masyarakat. Hal ini 

sudah diterapkan oleh PT Nestle Panjang Factory Provinsi Lampung, yaitu melibatkan 

kegiatan usaha mereka dengan pembinaan terhadap petani kopi sebagai pemasok bahan 

mentah mereka.  

Dalam melaksanakan konsep CSV tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung, salah satunya adalah stakeholder. Penggolongan stakeholder juga dapat 

dibagi ke dalam stakeholder utama (primer) dan stakeholder kunci. Stakeholder utama 

merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan 

kehadiran perusahaan. Stakeholder ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat 

dan tokoh masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan proyek adalah masyarakat yang 

diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan terkena dampak dari proyek ini. Tokoh 

masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap dapat mewakili aspirasi 

masyarakat. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah tokoh atau organisasi yang 

mampu menggerakkan prakarsa pengembangan masyarakat, bisa dari pihak 

pemerintah seperti bupati, DPRD, serta dinas teknis yang terkait. Dalam penulisan ini, 

stakeholder hanya terbatas terhadapa masyakat petani kopi yang menjadi mitra Nestle. 

 

Konsep CSV berbeda dengan konsep CSR dimana perusahaan tidak hanya cukup 

hanya memberikan bantuan dalam bentuk charity atau pun philanthropy melainkan 

juga harus memperhatikan aspek-aspek pemberdayaan, kemitraan, dan keberlanjutan 

terhadap kepentingan stakeholder atau masyarakat luas. Perusahaan harus mampu 
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menyusun strategi untuk mengintegrasikan antara kemajuan ekonomi dan sosial. 

Perusahaan dalam kebijak dan operasionalnya dituntut untuk memasukan masalah 

sosial sebagai bahan pertimbangan utama dalam merancang bisnis perusahaan untuk 

kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, dengan keterlibatan stakeholder maka 

kesejahteraan stakeholder pun akan dapat dicapai. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode 

yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan 

yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Penelitian hukum pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

bersangkutan.48  

A. Jenis Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif 

empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum 

normatif (kodifikasi, undang-undang) secara in-action pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam implementasi konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai 

program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Nestle Indonesia Panjang Factory. 

                                                           
48Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm. 39 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.49 

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, 

atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.50 Penelitian ini menggambarkan secara jelas tentang kewajiban 

perusahaan dalam mengaplikasikan Corpoarate Social Responsibility (CSR) dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

C. Pendekatan Masalah 

Dalam membahas penelitian ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat normatif 

terapan. Pendekatan normatif terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis 

subtansi hukum (approach of legal content analysis) dilakukan dengan cara menelaah 

teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang- undangan yang ada dan 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan data primer dan data 

sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: 

                                                           
 49 Ibid., hlm. 155.  

50Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, 

hlm. 50. 
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1. Data Primer  

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden 

yang terkait dengan implementasi konsep Creating Shared Value (CSV) dalam 

program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Nestle Indonesia Panjang 

Factory. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara 

terhadap Bapak Billy Sandro selaku External Affairs pada PT Nestle Panjang Factory, 

Provinsi Lampung, Bapak Argadwi Saputra selaku Staf Keanggotaan pada Forum CSR 

Lampung, dan Petani Kopi seperti Bapak Solehudin, Bapak Allimudin, dan Bapak 

Mujianto di Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus..  

2. Data Sekunder 

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

a) Bahan  hukum  primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2012 Nomor 20); 
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3) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/793/II.02/HK/2013 tentang 

Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Hidup bagi Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) 

Provinsi Lampung. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan  

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, 

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini.51  

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tehadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, 

dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan wawancara. Wawancara 

                                                           
51Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2006,  hlm.12 
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menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait implementasi CSV. 

Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Billy Sandro, selaku External Affairs 

pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Provinsi Lampung, Bapak Argadwi 

Saputra selaku Staf Keanggotaan pada Forum CSR Lampung, dan Petani Kopi 

seperti Bapak Solehudin, Bapak Allimudin, dan Bapak Mujianto di Desa 

Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.  Hal ini dilakukan sebagai 

data pendukung dalam penelitian Implementasi Konsep Creating Shared Value 

(CSV) dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Stakeholder (Studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory). 

 

F. Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penulis melakukan penelitian di PT Nestle 

Panjang Factory Provinsi Lampung bertempat di Jalan Bakauheni KM. 13, Panjang, 

Srengsem, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. 

 

G. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara 

sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ 
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kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk 

menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu 

dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda 

itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.52 

4. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas 

sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan. 

 

  

                                                           
52Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004. hlm. 90-91 
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V.  PENUTUP 

 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik CSV sebagai program CSR PT Nestle Indonesia Panjang Factory 

yaitu terbagi menjadi tiga yaitu pemberdayaan, kemitraan, dan juga keberlanjutan. 

Ketiga ciri khas tersebut dituangkan dengan melakukan pembangunan pedesaan 

(rural development) di Lampung, terkhusus di Kabupaten Tanggamus dan 

Kabupaten Lampung Barat. Pembangunan pedesaan tersebut dilakukan dengan 

memberikan manfaat untuk warga desa di Tanggamus dan Lampung Barat, 

terutama petani kopi sebagai mitra Nestle. Pembinaan terhadap petani kopi 

merupakan sebuah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Nestle 

dalam bentuk yang lebih ideal, yaitu pendekatan CSV yang memberikan manfaat 

yang lebih berkelanjutan karena melibatkan petani kopi dalam strategi bisnis 

Nestle. 

2. Nestle mengimplementasikan konsep CSV sebagai program CSR dengan 

berpedomanan terhadap peraturan terkait baik peraturan nasional maupun daerah. 

Pelaksanaan CSV oleh Nestle dimulai dengan melakukan social mapping 

(pemetaan sosial) terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan yang ada 
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terhadap komunitas atau masyarakat petani kopi. Setelah melakukan social 

mapping, Nestle melakukan pembinaan terhadap petani kopi melalui pembentukan 

Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pelatihan dan Monitoring, serta Evaluasi. 

Proses evaluasi merupakan proses akhir yang dilakukan Nestle untuk melihat 

keberhasilan CSV yang dilaksanakan oleh Nestle yang nantinya akan digunakan 

sebagai Sertifikasi 4C (Common Code for the Coffee Community). Konsep CSV 

telah banyak membantu petani kopi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten 

Lampung Barat selaku stakeholder yang menjadi mitra Nestle dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan hidup petani kopi. Oleh karena itu, CSV Nestle telah 

sukses menjadi sebuah program CSR yang memberikan dampak kepada 

masyarakat secara berkelanjutan.  
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