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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI 

 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG 

(PERSERODA) 

 

Oleh : 

Yudha Dwi Febri Kesuma.S 

 

Tanggung jawab sosial perusahaan muncul akibat kekhawatiran timbulnya 

dampak negatif dari kegiatan perusahaan, seiring regulasi yang diatur oleh 

pemerintah, Perusahaan dituntut memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

ekonomi serta lingkungan, tanpa memarginalkan tujuan perusahaan untuk mencari 

keuntungan. Komitmen tersebut guna menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan perusahaan, stakeholder dan keberlangsungan lingkungan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Tanggung jawab sosial 

perusahaan, pengaturan perundang-undangan, Akibat hukum dan faktor kendala 

dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Waway Lampung (Perseroda). 

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris, dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dengan pendekatan empiris. Data yang 

digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut 

dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan terdapat empat peraturan yang mengatur perusahaan 

untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diantaranya terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 

Milik Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum penerapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.Tidak ditemukan faktor kendala diakibatkan 

saling berkesinambungan antara stakeholder menjadi indikator terlaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Waway 

Lampung (Perseroda) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan sosial 

keagamaan. 

 

Kata Kunci: Tanggung jawab sosial, Perseroda, Faktor kendala pelaksanaan, 

Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 



 

 

 

ABSTRACT 

 

JURIDICAL ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

AT RURAL BANK WAWAY LAMPUNG 

 

by 

Yudha Dwi Febri Kesuma.S 

 

Corporate social responsibility arises due to concerns about the negative impact of 

the company's activities, in line with regulations regulated by the government, the 

company is required to contribute to economic and environmental development, 

without marginalizing the company's goal to seek profit. This commitment is to 

create a balance between the interests of the company, stakeholders and 

environmental sustainability. This study aims to determine the form of the 

implementation of corporate social responsibility, regulation of legislation, legal 

consequences and obstacles in the implementation of corporate social 

responsibility by PT. Waway Lampung Rural Bank (Perseroda). 

 

This type of research uses normative-empirical research, with descriptive research 

type. Approach the problem with an empirical approach. The data used is 

secondary data, which consists of primary and secondary. Data collection 

techniques with interviews and literature study. The data were analyzed 

qualitatively. 

 

The results of the study show that there are four regulations governing companies 

to implement Corporate Social Responsibility, including those contained in Law 

Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 

2007 concerning Investment, Government Regulation Number 47 of 2012 

concerning Responsibility Limited Liability Company Social and Environmental 

Affairs as well as confirmed by the Minister of Home Affairs Regulation Number 

94 of 2017 concerning the Management of Rural Banks Owned by Regional 

Governments. These regulations are the legal basis for the implementation of 

Corporate Social Responsibility. Mutual sustainability between stakeholders is an 

indicator of the implementation of Corporate Social Responsibility by PT. 

People's Credit Bank Waway Lampung (Perseroda) which covers the fields of 

health, education and religious social. 

 

Keywords: Social responsibility, Perseroda, implementation constraint factors, 

Waway Lampung Rural Bank 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan istilah yang dikenal dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengatur 

mengenai adanya kewajiban para pengusaha dalam menjaga kelestarian 

lingkungan maupun sosial diwilayah kegiatannya.1 Telah menjadi suatu isu 

nasional dan global. Tetapi sampai saat ini belum ada definisi yang 

menjelaskan secara detail yang dapat di terima oleh global. 

 

Dilihat dari etimologis Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu 

konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai tanggung 

jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas serta lingkungan perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial 

perusahaan juga dapat dimaknai dengan perusahaan bertanggung jawab untuk 

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi keberlangsungan 

kegiatan peroduksi perusahaan tersebut. Namun seiring perkembangnya, 

perusahaan dihadapkan tentang urgensi bertanggung jawab serta peduli 

terhadap lingkungan sosialnya yang tidak hanya mementingkan economic 

 
1  Mohammad Isnaeni Ramadhan, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam 

Prespektif Filsafat Pancasila”, Jurnal Legislasi Indonesia,Vol. 6 No. 2 , Juni 2009, hlm 1.  
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profit orieted  namun mulai melakukan kearah stakeholder oriented, yang juga 

dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.2 

 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan dalam setiap 

menajalankan kegiatannya. Berbagai perusahaan hanya ingin memenuhi 

kepentingan para anggota dan pemegang sahamnya. Pasal 1 huruf (b) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang 

dimaksud perusahaan tersebut yaitu segala bentuk usaha yang menjalankan 

segala jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, 

berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.3 

 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai masuk ke Indonesia dan 

menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, perusahaan-perusahaan BUMN 

yang menjadi penggerak dan mulai menerapkan Tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai suatu program untuk memberdayakan lingkungan sekitar, 

kegiatan ini juga mengharuskan Perusahaan BUMN maupun swasta dalam 

memutuskan harus memperhitungkan dampak terhadap seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) termasuk lingkungan hidup. Pelaksanaan konsep 

tanggung jawab sosial perusahaan juga sering dilakukan oleh perusahaan yang 

bergerak dalam sektor sumber daya alam yang secara langsung perusahaan 

tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan serta sosial masyarakatnya 

 
2  Sukhiana, I. A., & Kurniawan, I.G.A, “Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit 

Menuju Stakeholder Orieted studi Csr Di Tabanan”, Kertha Patrika, 39 (03), 193-204, 2016,  hlm 

196. 
3 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti. 2010),hal. 8 
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seperti migas, manufaktur dan tambang.4  Pada awal pelaksanaan tanggung 

jawab ini hanya dilakukan lebih kepada kesukarelaan (voluntary Basis) namun 

sekarang bagi setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi 

ketentuan yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

 

Semakin maju dan berkembangnya suatu perusahaan tersebut maka eksploitasi 

besar-besaran terhadap alam semakin sulit untuk di kendalikan, dengan sebab 

dan alasan tersebut muncul kesadaran serta kewajiban untuk mengurangi 

dampak negatif yang timbul melalui perundang-undangan mapun inisiatif 

perusahaan. Perusahaan mulai melakukan  penerapan dan pengembangan 

konsep tanggung jawab sosial perusahaan, konsep ini diterpakan oleh 

perusahaan bertujuan untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan agar 

perusahaan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan (sustainability) oleh 

lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Jika ditarik garis besar konsep 

tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusaahan merupakan 

insiatif sendiri.5  

 

Umumnya perusahaan yang bergerak di bidang perbankan telah banyak 

melakukan berbagai bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, 

 
4 Kadek, D. H. S., & Ketut, S. D. “ Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan 

(Corporate Social Responsibility) Pada Bank Pekereditan Rakyat Di Ubud”, Jurnal Kertha 

Semaya, Vol. 8 No. 2  2020, 93-104, hlm. 2-3. 
5 Dwija, I. G. A.M.A. “ Analisis Pengungkapan Dan Dampak Penerapan Corporate 

Social Responsibility Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali”, E-Jurnal Akutansi, 837-864, hlm  

839. 
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kegiatan tersebut terbagi dalam betuk Community Development, dan sebagian 

Bank lainnya melaksanakan Charity atau Philanthropy.  

 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (perseroda)  merupakan salah 

satu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Meliputi kegiatan 

usaha bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam 

lalu lintas pembayaran dan hanya menerima simpanan bentuk tabungan, 

deposito, serta bentuk lainnya. Fungsi dan tujuannya Bank Perkreditan Rakyat 

berdiri untuk melayani kegiatan usaha kecil masyarakat di daerah, Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung berdomisili di kota Bandar Lampung 

yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Lampung. 

menjadi salah satu contoh kegiatan usaha dalam sektor Perbankan yang 

didirikan oleh daerah, bentuk perusahaan daerah tersebut merupakan bagian 

dari Perseroan Terbatas. Bank Perkreditan Rakyat Waway lampung 

merupakan bank yang telah lama menjalankan kegiatan usahanya dan 

keberadaan bank Perkreditan rakyat ini telah memberikan dampak positif 

terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pelayanan bank ini juga memiliki visi 

mewujudukan bank yang sehat, prima dalam pelayanan dan meningkatkan 

perekonomian yang stabil serta salah satu misi perusahaan yaitu membantu 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah. 

Maka dengan inilah akann penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung (Perseroda). 

 

Pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang di lakukan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat Waway 
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Lampung sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah 

Daerah, peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Bank Perkreditan 

Rakyat yang berbentuk perseroan daerah untuk melakukan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

 

Keberadaan perusahaan harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahwa 

prinsip Tanggung jawab sosial perusahaan adalah melakukan pemberdayaan 

masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha yang memiliki ekonomi miskin agar 

terbebas dari kemiskinan. 6  Penerapan hukum dalam kegiatan bisnis dapat 

mempengaruhi terhadap masyarakat. Perusahaan menjadi pihak yang 

memperoleh keuntungan besar dari pemanfaatan Sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia. disisi lain masyarakat yang merasakan akibat negatif 

baik langusng ataupun tidak langusung seperti eksploitasi tenaga kerja, 

diskriminasi dan segala kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan 

masyarakat, agama, serta lingkungan sekitar. Maka dari itu perusahaan wajib 

mengembalikan sebagian laba yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, 

serta memberikan timbal balik kepada para pemangku kepentingan. 

 

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap 

perusahaan adalah subjek hukum maka wajib untuk melaksanaan kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yaitu perusahaan jasa perbankan 

(bank) baik berbentuk bank umum atau bank Perkreditan rakyat.  

 
6 Hendrik Budi Untung, 2009 Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 

3. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis 

pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam perusahaan daerah yang dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul  “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT.Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda)? 

2. Bagaimanakah faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung (Perseroda)? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari 2 ruang lingkup yang saling berkaitan 

yaitu dengan ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. 

Untuk ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini mencakup mengenai 

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Waway Lampung (Perseroda). Sementara ruang lingkup bidang ilmu 

di dalam penelitian ini adalah mencakup hukum perdata secara umum, 

khususnya mengenai hukum perusahaan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam 

rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

2. Tujuan khusus 

Berdasar rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan yang 

dilaksanakan oleh PT. Bank Perkeditan Rakyat Waway Lampung 

(Perseroda) 

b. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT.Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda).  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penerapan 

tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ilmu hukum keperdataan yang 

berkenaan dengan hukum perusahaan. 



8 

2. Secara Praktis  

a. Menambah pengetahuan maupun wawasan yang secara khusus bagi 

penulis pribadi dan bagi masyarakat luas secara umum mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

b. Menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak yang ingin mengetahui 

hukum perusahaan dalam analisis tanggung jawab sosial perusahaan 

dan khusus bagi mahasiswa bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Tanggung jawab sosial perusahaan dewasa ini semakin ramai 

diperbincangkan, terutama setelah pemerintah mengesahkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang 

menggantikan undang-undang sebelumnya yang telah diundangkan dalam 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapula 

undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(UUPM).  

 

Pada saat ini belum adanya kestuan bahasa terhadap istilah Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan namun secara konsep semuanya memiliki 

kesamaan arti. Beragam istilah tersebut sama dengan konsep Corporate 

Social Responsibility seperti Corporate Responsibility, Corporate 

Citizenship, Responsibile Business, Sustainable Responsibility Business 

dan Corporate Social Performance.7 

 

Namun akhir-akhir ini muncul perdebatan mengenai apa itu definisi tetap 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, ini disebabkan oleh 

 
7 Busyra Azheri,Corporate Social Responisbility : dari Voluntary Menjadi Mandatory, 

(Jakarta : Rajawali Pers,2012) hal. 5. 
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ketidakjelasan perihal pengertian serta pengaturan Tanggung jawab sosial 

perusahaan  dalam UUPT dan UUPM.  

 

Pasal 1 angka 3 UUPT menjelaskan bahwa;8 

“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”. 

 

Pasal 15 huruf  b UUPM menjelaskan pula bahwa;9 

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat 

pada setiap perusahaan penanaman  modal untuk tetap menciptakan 

hubungan serasi, seimbang, dan sesuai lingkungan, nilai, norma dan 

budaya masyarkat setempat.” 

 

UUPT menjelaskan secara lanjut mengenai kewajiban tanggung jawab 

yang harus dilakukan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.10 Yang dimaksud 

dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber 

daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan 

memanfatkaan sumber daya alam.11 

 

 
8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 3 
9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b 
10 Budi untung, CSR dalam Dunia Bisnis,(Yogyakarta : Cv Andi Offset,2014), hal. 12 
11 Ibid, hlm 13. 
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Dalam UUPM juga pemerintah telah mewajibkan bagi para investor untuk 

memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat sekitar dengan 

bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar 

di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan 

aktivitasnya.12 

 

Ketidak konsistenan itu menyebabkan muncul pula dari berbagai macam 

prespektif serta rumusan dalam memandang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan  dari masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut;13 

1) Menurut Lawrence, Weber and Post;”CSR means that a corporation 

should be held accountable for any of its actions that affect people, 

their communities, and environment”. 

2) Menurut Warhurst; “The key to operationalizing the strategic role of 

business in contributing toward this sustainable development process, 

so that business is able to enggange in and contribute to society as a 

corporate citizen”. 

3) Menurut Business Action for Sustainable Development;“Corporate 

social responsibility is the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development, working with employees, their 

families, the local community and society at large to improve their 

quality of life”14. 

 
12 Ibid, hlm 18. 
13  Dwi kartini,corporate Social Responsibility Transformasi konsep sustainability 

management dan implementasi di indonesia, cet.Kedua,(Bandung: Refika Aditama, 2009) hal. 2 
14  Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama,Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan 

Tanpa CSR, (Jakarta: Forum Sahabat,2008)  hal. 8. 
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4) Menurut Wibisono; Merupakan komitmen berkelanjutan dari 

perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat luas, 

serta meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarga mereka. 

 

Dari definisi diatas, maka dapat kita rumuskan bahwa terdapat tiga hal 

pokok yang mendasar membentuk suatu pemahaman terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaam yaitu sebagai berikut:15 

a. Bahwa sebagai suatu artificial person,  perusahaan atau perseroan 

tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap 

keadaan ekonomi, lingkungan dan sosial. 

b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) 

perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang 

saham atau shareholders-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak 

lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholders-nya. 

c. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berarti 

melaksanakan tugas serta kegiatan sehari-hari perusahaan atau 

perseroan, sebagai wadah untuk memeproleh keuntungan melalui 

usaha yang di jadwalkan atau dikeolalnya. 

 

2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Pesatnya perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di 

Indonesia berkaitan pula dengan ruang lingkup dari tanggung jawab sosial 

perusahaan itu sendiri, yang di karenakan dinamika bisnis dan kondisi 

 
15 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., hlm. 9-10 
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serta dilatar belakangi berbagai motif yang beragam, oleh sebab itu 

tanggung jawab sosial terbagi ke dalam empat ruang lingkup, yaitu: 

a. Tanggung Jawab Sosial kepada Karyawan, secara normatif di 

Indonesia perlindungan bagi tenaga kerja telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam 

undang-undang ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 67 sampai pasal 

101 yang secara umum pasal-pasal tersebut mengatur mengenai 

perlindungan bagi tenaga kerja anak, perempuan, penyandang cacat, 

pembatasan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

pengupahan dan kesejahteraan. 

Selain itu hak pekerja juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

yang menyebutkan tentang : 

“Jaminan sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga 

kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari 

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia” 

Jika dikaitkan dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan bahwa 

perusahaan memberikan kesejahteraan terhadap karyawannya dengan 

memberikan akses kepemilikan perusahaan (Employee Stock Option 

Plan). konsep ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk ikut 

memiliki sebagian saham perusahaan, tentunya konsep ini saling 
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menguntungkan kedua belah pihak dalam kepentingan karyawan 

dengan kepentingan perusahaan. 

b. Tanggung Jawab Sosial kepada stakeholders, merupakan pihak yeng 

perlu diperhatikan kepentinganya oleh perusahaan scara umum yang 

didasarkan oleh teori stakeholder. Stakeholder sendiri adalah para 

pemegang kepentingan di dalam suatu perusahaan yang mana dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan bisnis. Stakeholder juga 

dibedakan menjadi dua yaitu stakeholder internal dan stakeholder 

eksternal. 

c. Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat, perusahaan ikut berperan 

aktif mengambil bagian dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin dengan melalui pelaksanaan program 

Community Development. Program Community Development untuk 

masyarakat merupakan strategi untuk keberlanjutan bisnis perusahaan 

itu sendiri, tanpa adanya redistribusi kekayaan dan pemberdayaan, 

maka tidak ada peningkata kualitas hidup masyarakat. 

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Lingkungan Hidup, 

Dalam ruang lingkup ini memberikan penekanan bahwa penggunaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan agar berguna 

bagi generasi yang akan datang dengan segala aspek kehidupan sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat.diperkuat dengan Pasal 15 huruf b 

yaitu:  

“yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah 

tanggung jawab yang melekat pada setiap perushaan penanaman 
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modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasim seimbang dan 

sesuai deengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat”. 

Pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan 

hidup ini adalah adanya pertanggung jawaban semua pihak, 

khususnya perusahaan atas penggunaan sumber alam pada generasi 

berikutnya.sebab generasi berikutnya juga memiliki hak atas 

ketersediaan sumber daya alam dan penggunaan lingkungan hidup 

yang sehat pula.16 

 

Jhon elkingston’s mengelompokan tanggung jawab sosial perusahaan 

berdasarkan atas tiga aspek yang kita kenal dengan istilah “Triple Bottom 

Line”. Tiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran 

ekonomi Economic prosperity, peningkatan kualitas lingkungan 

enviromental quality, serta keadilan sosial social justice. Ditegaskan pula 

suatu perusahaan yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 

sustainability development harus diperhatikan konsep profit  sebagai 

wujud ekonomi, planet sebagai wujud lingkungan serta people  sebagai 

wujud sosial.17 

 

Contoh konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat disimpulkan 

dan  diterima oleh dunia usaha melalui tiga laporan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan, yaitu Starbucks, Nestle dan Time Warner. dalam 

kegiatan usaha tersebut berbeda-beda,namun secara umum terdapat 

 
16 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2010), hal  195-234 
17 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan 

Tanpa CSR,(Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2008) hal 51 
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kesamaan dalam pengertian konsep  tanggung jawab sosial perusahaan itu 

sendiri yaitu: 

a. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan kegiataan Philanthropy 

Ketiga perusahaan diatas memiliki pandangan yang selaras bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility bukan sekedar kegiatan Philanthropy. Pelaksanaan 

konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya 

menyumbangkan sejumlah uang atau melaksanakan  kegiatan sosial 

untuk kepentingam masyarakat. 

b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dibutuhkan keterlibatan 

dari semua stakeholders, dalam pelaksaanaan stakeholders dituntut 

untuk terlibat secara langsung, demi suksesnya pelaksanaan kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, baik karyawan, konsumen, 

rekanan diwajibkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan. 

c. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan wajib menuntut aktif 

perusahaan, dalam pelaksanaan perlu pembuktian melalui keterlibatan 

aktif dari perusahaan yang melaksanakan karena memerlukan 

perencanaan yang matang. Kegiatan perusahaan ini pula harus berjalan 

secara berkesinambungann memerlukan rencana yang matang dan 

jelas. 

d. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

sustainability perusahaan,lingkungan dan sosial, sebagai suatu strategi 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pasti memiliki tujuan 

agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lancar 
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serta meminimalisir risiko yang muncul. Secara singkat bahwa dalam 

pelaksanaan ketiga aspek diatas harus saling menguntungkan dan 

bersinergis. 

e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menyesuaikan 

kemampuan perusahaan, perusahaan sebagai badan hukum yang 

otomatis memiliki fungsi ekonomis, perusahaan tidak hanya wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, namum hak 

untuk pelaksanaan kegiatan usahanya dan mendapat keuntungan. 

Karena konsep tanggung jawab sosial perusahaan sangat luas dan 

perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk serta pelaksanaan dari 

tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.18 

 

3. Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Dalam kegiatannya perusahaan wajib menjalankan tata kelola yang baik 

dalam perusahaannya atau good corporate governance.Perusahaan 

diharuskan melakukan penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance yang di dalam prinsip ini sangat berhubungan juga dengan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: 

a. Prinsip Akuntabilitas (accountability) 

Direksi perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas keberhasilan 

pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan 

tersebut. 

 

 

 
18 Ibid, hal 82 
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b. Prinsip Keterbukaan (Transparancy) 

Adanya informasi yang akurat dam dapat diaudit oleh pihak ketiga 

yang independen sebagai laporan kepada para pemegang 

saham,sehingga para pemegang saham mengetahui perkembangan 

perusahaan.prinsip ini menginginkan adanya laporan yang akurat dan 

tepat perihal keuangan. 

c. Prinsip Kewajaran (Fairness)  

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan minoritas, 

terkhusus pada para pemegang saham minoritas untuk dapat memiliki 

perlakuan yang adil. 

d. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) 

Prinsip ini menegaskan konsep Fiduciary duty dari para pengurus 

perseroan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang digariskan dalam 

pengelolaan perusahaan.peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah 

ataupun Stakeholder.direksi harus tanggap terhadap kelangsungan 

perusahaan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan perusahaan 

tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder dan 

lingkungan. 

 

Sedangkan komisi Brundtland pada tahun 1987 telah menetapkan prinsip-

prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu: 19 

a. Prinsip Akuntabilitas, umumnya yang terkait dengan dampak yang 

ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 
19 Totok Mardikanto, corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial korporasi), 

(Bandung : Alfabeta, 2014) hal 164 
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b. Prinsip prilaku etis berdasar kejujuran, keadilan dan integritas 

berdasarka prinsip-prinsip kejujuran. 

c. Prinsip kepentingan Stakeholders, dalam arti harus 

dihormati,mempertimbangkan dan menanggapi kepentingna para 

stakeholders 

d. Prinsip supermasi hukum yang mengharuskan organisasi 

melaaksanakan penghormatan terhadap supermasi hukum 

e. Prinsip menghormati prilaku internasional 

f. Prinsip menghormati hak azasi manusia. 

 

Pada tahun 2006 Golodets merumuskan mengenai prinsip-prinsip 

tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diantarnya: 

a. Mengembangkan mutu produk dann layanan bagi konsumen 

b. Menciptakan keselamatan kerja, melalui pengembangan produk dan 

sumberdaya manusia 

c. Mengatasi keluhan masyarakat berdasar hukum yang baik menyangkut 

pajak,ketenagakerjaan, lingkungan dan lain-lain. 

d. Integritas dan hubungan timbal balik dengan para stakeholders 

e. Melakukan bisnis yang efisien, menciptakan perkembangan ekonmi 

dan mengembangkan keunggulan guna memperoleh manfaat 

f. Berkontribusi terhadap evolusi masyarakat sipil melalui kemitraan. 

 

Yang terbaru pada tahun 2008 diuraikan menurut Crowther David 

menguraikan mengenai prinsip-prinsip Social Responsibility yaitu:20 

 
20 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011) hal 59 
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a. Sustainability, dikatikan dengan bagaimana perusahaan melaksanakan 

aktivitas yang tetap memperhitungkan keberlanjutan seumberdaya 

dimasa depan. 

b. Accountablity, salah satu upaya perusahaan terbuka dalam bertanggung 

jawab atas kegiatan yang dilakukan, akuntabilitas dibutuhkan dalam 

kegiatan perusahaan berpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal. 

c. Transparency, adalah prinsip penting yang bersinggungan dengan 

pelaporan kegiatan perusahaan serta dampak pihak eksternal. 

 

Dalam perkembangannya prinsip utama tangging jawab sosial dan 

lingkungan dalam perusahan ini ialah Charity. Prinsip ini digunakan untuk 

menimbulkan perkembangan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan 

oleh perusahaan terhadap masyarakat. 

 

Prinsip charity  sendiri membawa ide mengnai anggota masyarakat yang 

lebih dalam segi ekonomi harus menolong anggota masyakarat lain yang 

memiliki ekonomi rendah baik seperti orang sakit,cacat dan orang tidak 

mampu lainnya.  

 

4. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pada saat ini di negara-negara maju telah memilki standarisasi perihal 

perusahaan menerapkan Tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini 

tentunya memiliki manfaat dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan, biasanya tidak hanya berbentuk uang atau Profit namun 

manfaat yang didapatkan perusahaan dalam bentuk peningkatan kapasitas 
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secara kualitatif. Dalam peningkatan reputasi perusahaan tersebut terdapat 

beberapa elemen pendukung dalam prosesnya yakni:21 

a. Kepercayaan 

Dalam target untuk membangun kepercayaan perusahaan 

membutuhkan prinsip-prinsip kode etik,transparansi, keterbukaan, 

proses bisnis yang beretika dan mekanisme audit. Selain itu 

dubutuhkan proses pembentukan kerpecayaan yang melibatkan 

stakeholders. 

b. Kredibilitas 

Reputasi perusahaan akan semakin berkembang melalui proses yang 

baik dalam menjaga dan meningkatkan kredibilitas. Ruang lingkup 

dalam kredibilitas tersebut diantaranya mencakup kredibilitas finansial, 

kredibilitas sosial, kredibilitas lingkungan. 

c. Responsibility 

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dampak negatif dari 

operasional perusahaan adalah bagian sistematis yang harus 

dilaksanakan perusahaan tanpa syarat sekalipun, karena tanggung 

jawab merupakan sebagai suatu sikap yang penting dalam penilaian 

memperkuat reputasi perusahaan. 

d. Akuntabilitas 

Akutanbilitas berorientasi untuk memperkuat reputasi persuahaan 

sebagai bagian skema pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada para stakeholder dan aktivitas tanggung jawab 

 
21 Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability 

Management dan Implementasi di Indonesia.,(Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hal 88-89 
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sosial perusahaan yang dilakukan perusaahan bisa terukur, rasional, 

dan tertuju kepada komitmen yang telah menajdi komitmen bersama 

antar perusahaan dan stakeholders namun dalam satu sisi aktivitas 

tersebut dapat digugat oleh stakeholders apabila ada ketidak sesuaian 

dari peraturan yang telah disepakati. 

e. Mengelola Risiko Bisnis Tanggap dan Terpinci 

Dalam reputasi perusahaan terdapat stigma bahwa dalam pengelolaan 

risiko bisnis harus dikelola secara lebih tanggap, detail serta presisi. 

Hal ini bertujuan unutuk mengoptimalkan profit yang lebih baik. Para 

pengurus perusahaan manager yang handal dan menciptakan bisnis 

berkelanjutan, karena perusahaan dinilai sukses dan optimal apabila 

pengelolaan risiko bisnisnya baik. Menurut Totok Mardikanto 

menjabarkan manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan 

masyarakat yaitu:22 

1) Manfaat bagi Masyarakat 

Chankraboty pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan corporate social responsibility adalah 

mengenai tata cara perusahaan mengelola proses bisnis untuk 

menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. 

Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak 

kegiatan terhadap para stakeholders serta lingkungan sekitar. 

 
22 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab sosial 

korporasi,(Bandung : Alfabeta, 2014) hal 132  
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Clark menyimpulkan pada tahun 2000 bahwa keterkaitan 

masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen 

dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan akan 

menimbulkan banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk: 

a) Peluang terciptanya lapangan kerja,pengalaman kerja dan 

pelatihan 

b) Pendanaan investasi komunitas dan pengembangan 

infrastruktur 

c) Keahlian komersial 

d) Kompetensi teknis serta individual perkeja yang terlibat 

e) Bentuk bisnis sebagai promosi bagi para komunitas Manfaat 

bagi Masyarakat 

2) Manfaat bagi Perusahaan  

a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan merek 

perusahaan 

b) Mendapatkan syarat lisensi untuk beroprasi secara sosial 

c) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional sosial 

d) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

e) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

 

ISO 2600 sebagai dasar pedoman tanggung jawab sosial perusahaan secara 

Internasional mendefinisikan beberapa manfaat dalam penerapan 

”Discovering ISO 2600 provides a basic understanding of the voluntary 

internasional standart ISO 2600”. Kinerja perusahaan dalam tanggung 

jawab sosial tersebut dapat memperngaruhi antara lain: 
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1) Keunggulan kompetitif 

2) Reputasi 

3) Kemampuan untuk menarik dan melatih para pekerja,anggota atau 

pelanggan 

4) Pemeliarahaan semangat kerja, komitmen dan produktifitas  

5) Presepsi terhadap investor, pemilik, dan sponsor 

6) Huungan antara perusahaan, pemerintah dan media, suplier dan 

konsumen. 

 

5. Jenis – Jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Menurut Kotler dan Lee, tanggung jawab sosial perusahaan terbagi dalam 

beberapa jenis inisiatif sosial perusahaan untuk pelaksanaan tanggung 

jawab sosial; 

a. Cause Promotions, perusahaan menyediakan dana atau sumber dana 

lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung 

pengumpulan dana, partisipasi masyarakat atau rekrutmen sukarelawan 

untuk aksi sosial. 

b. Cause Related Marketing, perusahaan memiliki komitmen untuk 

menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk 

sesuatu kegiatan sosial berdasar besarnya penjualan produk dalam 

jangka waktu tertentu. 

c. Corporate Social Marketing, Perusahaan mengembangkan dan 

melaksanakan kampanye untuk mengubah prilaku masyarakat dengan 
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tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga 

kelestarian serta meningkatakan kesejahteraan masyarakat. 

d. Corporate philanthropy, perusahaan memberikan sumbangan langsung 

dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan 

tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan 

atau paket bantuan. 

e. Community Volunteering,  perusahaan ikut serta mendukung dan 

mendorong para karyawan,pedagang atau para pemegang franchise 

agar menyisikan waktu mereka sedara sukarela guna membantu 

organisasi-organisasi masyarkat lokal maupun masyarakat yang 

menjadi sasaran program. 

f. Socially Responsible Businis Practices, perusahaan melaksanakan 

aktivitas bisnis melapaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum 

serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan komuniats dan lingkungan hidup.23 

 

Merujuk pada Saidin dan Abidin sedikitnya terdapat empat macam atau 

pola umum dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di 

Indonesia, yaitu; 

a. Secara langsung, Perusahaan menjalankan program tanggung jawab 

sosial perusahaan secara mandiri atau menyerahkan bantuan langsung 

ke masyarakat, untuk pelaksanaan biasanya perusahaan menugaskan 

para direksinya seperti corporate secretary  atau  public affair 

manager/public relation. 

 
23 Dwi Kartini,Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability 

Management dan Implementasi di Indonesia, cet 2, (Bandung, PT Refika Aditama, 2013), hal 63. 



26 

b. Yayasan atau organisasi sosial perusahaan, perusahaan memiliki 

yayasan sendiri dibawah perusahannya atau grupnya. Model ini 

mengadopsi model yang lazim diterpkan dana awal,dana rutin atau 

dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 

c. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelanggarakan tanggung 

jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi 

non-pemerintah, universitas atau media massa, dalam proses 

pengelolaan dana maupun dalam pelaksanaan sosial. 

d. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium, perusahaan turut 

mendirikan,menjadi anggota serta mendukung suatu lembaga sosial 

yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu dan jika dibandingan 

dengan model lain, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah 

perusahaan yang bersifat ”hibah pembangunan”.24 

 

B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan 

1. Pengertian Perusahaan 

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang 

dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang 

atau mengadakan perjanjian perdagangan. 

 

Istilah Perusahaan pertama kali muncul dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang (KUHD) dalam pasal 6,16, dan 36, namun tidak di 

jelaskan pengertian perusahaan itu sendiri. Definisi istilah perusahaan 

 
24 Zaimi Saidi dan Hamid Abidin,  Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek 

Kedermawanan Sosial di Indonesia (Jakarta,Primedia,2004),hal 64-65. 
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secara resmi di rumuskan dalam pasal 1 Udang-undang Nomor 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan25.  

 

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan pada pasal 1 huruf b Di jelaskan: 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”26 

 

Pejelasan lain terdapat di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumen Perusahaan dalam pasal 1 angka 1 yaitu: 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan teerus-menerus dengan memperoleh 

keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang 

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum 

atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam 

wilayah negara Republik Indonesia.”27 

 

Selain itu, Minister Van Justitie Nederland menyatakan bahwa perusahaan 

adalah: 

“Keseluruhan perbuatan yang secara terus menerus/bertindak 

tidak terputus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu 

dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri, untuk mendapatkan 

 
25  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet.4, (Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti,2010), hal 7. 
26 Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b. 
27 Undang-undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1. 
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penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, 

menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-

perjanjian perdagangan.”28 

 

Menurut pendapat para ahli dalam memberikan rumusan pengertian 

mengenai perusahaan yaitu Polak yang memandang perusahaan dari sudut 

komersial, artinya dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan 

perhitungan laba dan rugi yang dapat di perkirakan dan dicatat dalam 

pembukuan29. 

 

2. Unsur dan Bentuk Perusahaan 

Dalam buku Hukum Perusahaan Indonesia Abdulkadir Muhammad 

menjabarkan mengenai unsur-unsur perusahaan yaitu:30 

a. Badan usaha 

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian  

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), 

firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), 

perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan 

koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan 

yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi. 

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian 

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, 

dan pembiayaan. 

 
28 Cst Kansil & Christine S.T. Kansil,Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum 

Dalam Ekonomi), (Jakarta, PT. Pradnya Paramita,2005), hal 67. 
29 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm 8. 
30 Ibid., hlm 10 – 13.  
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c. Terus-menerus  

Baik polak maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa 

kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-

menerus. Artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian,tidak 

insidental dan bukan pekerjaan sambilan. 

d. Bersifat tetap 

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam 

waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut 

ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. 

e. Terang-terangan 

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, 

bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan 

oleh pemerintah berdasarkan undang-undang 

f. Keuntungan dan atau laba 

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah 

modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat 

diperoleh. Ini merupakan tujuan utama setiap perusahaan. 

g. Pembukuan 

Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Yang diatur lebih 

lanjut dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 

tentang Dokumen Perusahaan. 
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3. Jenis – Jenis Perusahaan. 

Jenis perusahaan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:  

a. Perusahaan bidang Industri, adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pengeloladan produksi barang mentah menjadi barang siap jual. 

b. Perusahaan bidang Ekstraktif, adalah perusahaan yang terfokus  dalam 

pengelolaan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.  

c. Perusahaan bidang Agraris, adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengelolaan ladang. Seperti perusahaan yang berkerja dalan bidang 

pertanian, perikanan darat, perkebunan, dan kehutanan. 

d. Perusahaan bidang Perdagangan, adalah perusahaan yang bergerak 

dalam kegiatan jual beli, seperti usaha minimarket dan pertokoan. 

e. Perusahaan bidang Jasa, adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa dan pelayanan, seperti jasa perbankan, asuransi, perhotelan 

dan pembiayaan. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat 

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disebut dengan (BPR) 

merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

Konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak 

memberi jasa dalam pembayaran. Berdasar kepemilikan Bank Perkreditan 

Rakyat ini dibagi menjadi dua jenis yaitu; 

a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimiliki oleh Pemerintah (tingkat II) 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimiliki oleh Pihak Swasta 
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Dalam melakukan pengelolaannya juga Badan Perkreditan Rakyat (BPR) 

ini memilik perbedaan yaitu31; 

a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang di kelola dengan prinsip 

perbankan secara umum atau konvensional. 

b. Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) yang dikelola berdasar prinisp 

syariah. 

 

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR juga memiliki tugas yang pada 

dasarnya memiki cara kerja yang sama dengan pada bank umum namun 

tetap terdapat perbedaan diantara keduanya. Dimana hak yang didapat oleh 

BPR lebih sedikit dibanding dengan bank pada umumnya,tugas yang 

dimiliki oleh BPR yaitu;32 

a. Menyimpan dana Masyarakat 

BPR dalam hal ini memiliki kesamaan dengan bank pada umumnya 

yaitu untuk menyimpan dana dari masyarakat. Penyimpanan bisa 

berbentuk tabungan,deposito berjangka ataupun jenis penyimpanan 

lain. 

b. Memberikan kredit atau pinjaman 

BPR memiliki tugas untuk menyediakan kredit atau pinjaman kepada 

nasabahyang membutuhkan dengan limit tertentu sesuai peraturan 

yang ada dalam BPR tersebut. Dalam melakukan penyimpanan BPR 

tidak hanya menerima dalam bentuk uang namun bisa juga dalam 

 
31  https://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html 

diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pukul14:08 
32  https://www.simulasikredit.com/fungsi-dan-tugas-bank-bank-Perkreditan-rakyat-bpr-

di-indonesia/ diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pukul 14:13 

https://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html
https://www.simulasikredit.com/fungsi-dan-tugas-bank-bank-perkereditan-rakyat-bpr-di-indonesia/
https://www.simulasikredit.com/fungsi-dan-tugas-bank-bank-perkereditan-rakyat-bpr-di-indonesia/
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bentuk Sertifikat bank indonesia, sertifikat deposito maupun jenis 

tabugan yang ada pada bank umum lainnya. 

 

2. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat  

BPR melakukan penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit pada 

usaha mikro kecil (UMK) atau Masyarakat. Kredit yang telah disalurkan 

sebagian besar merupakan kredit modal kerja (KMK) yang terbagi dalam 

beberapa jenis yang sesuai dengan bidang usaha UMK yaitu; 

a. sektor Jasa 

b. sektor industri  

c. sektor pertanian 

d. sektor perdagangan 

 

BPR juga menyalurkan kredit konsumtif untuk beberapa 

nasabah/masyarkat. 

 

D. Tinjauan Tentang PT.Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

(Perseroda) 

 

1. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar 

Lampung  menjadi salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dalam 

bidang perbankan khususnya dalam bidang keuangan dan menjalankan 

kegiatan usahanya sebagai Bank Pekereditan Rakyat (BPR) dengan 

berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota 

Bandar Lampung ini memiliki tujuan memberikan pelayanan yang wajar 
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kepada para pedagang nasional yang bermodal kecil serta turut 

menciptakan stabilisasi perekonomian di Kota Bandar Lampung khusunya 

serta Daerah Lampung pada umumnya.  

 

Berdasar Keputusan DPRD-GR Kotamadya Tanjung Karang Teluk 

Betung tanggal 24 Juni 1969 Nomor : 13/DPRD-GR/1969 tentang 

persetujuan pendirian “kantor Administrasi Simpan Pinjam Kotamadya 

Tanjung Karang-Teluk Betung” merupakan awal dari terbentuknya 

Perusahaaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar 

Lampung . 

 

Pada waktu Walikota Bandar Lampung dijabat oleh Drs. Hi.Thabrani 

Daud, dikeluarkanlah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tanjung 

Karang-Teluk Betung tanggal 30 Juli 1970 Nomor : 44/1970 tentang 

Pendirian Bank Pasar Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung. 

Pelaksanaan dari surat keputusan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 

1 Agustus 1970 yang mana merupakan awal kegiatan operasional Bank 

Pasar yang di pimpin oleh Drs. Hamdan Amid dengan modal awal sebesar 

Rp.300.000,- dan sampai dengan akhir bulan Desember 1970 berjumlah 

sekitar Rp. 1.400.000,- sehingga pada tanggal 30 Juli 1970 ditetapkan 

sebagai hari berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Pasar Kota Bandar Lampung. 

 

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung, maka 

Pemerintah Daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
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(Raperda) dalam sidang paripurna. Raperda tersebut diajukan oleh Wali 

Kota Bandar Lampung Herman HN berdasarkan Peraturan Mentri Dalam 

Negri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan 

Rakyat milik Pemerintah Daerah, Bank Perkreditan Rakyat milik 

Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan badan hukum dan nama 

perusahaan menjadi perseroan terbatas yang bertujuan untuk 

meningkatkan fungsi dan peran Bank Perkreditan Rakyat tersebut berdasar 

pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1). 

 

Perubahan bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi Perseroan 

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung telah disahkan 

melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT 

BPR Waway Lampung (Perseroda) tertanggal 20 Desember 2018.  

 

2. Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum 

30 Juli 1970  : Kantor Administrasi Simpan Pinjam 

16 April 1972  : PD. Bank Pasar Kodya Dati II Bandar Lampung  

24 September 1994 : PD.BPR Bandar Lampung  

02 Mei 1998  : PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung 

20 Desember 2018 : PT.BPR Waway Lampung (Perseroda). 
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3. Visi dan Misi Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung memiliki 

Visi dan Misi yang menjadi pedoaman dalam pelaksanaan perusahaan, 

adapun visi dan misi dari Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

yaitu:  

a. Visi 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung sebagai 

Bank yang Sehat,Prima dalam Pelayanan dan Berperan serta dalam 

meingkatkan Pereekonomian Masyarakat Kota Bandar Lampung dan 

sekitarnya. 

b. Misi 

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat 

golongan ekonomi lemah 

2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya 

Manusia 

3. Membangun sistem perbankan melalui teknologi maju 

4. Meningkatkan pelayanan nasabah melalui program pelayanan 

prima 

 

4. Profil Kantor Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

Nama  : Kantor Pusat Bank Perkerditan Rakyat Waway Lampung 

Alamat  : Jl. Diponegoro No.28, Gulak-Galik,Kec. Teluk Betung 

   Utara, Kota Bandar Lampung. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG 

(PERSERODA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Dokumen PT.Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda) 

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

(perseroda) 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

Keterangan : 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSP secara jelas diatur dalam 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman 

Modal.UUPT dan UUPM tersebut menjelaskan, TJSP melekat pada setiap 

Faktor-faktor pendukung dan 

penghambat pada pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

pada PT.Bank Perkreditan Rakyat  

Waway Lampung (Perseoda) 

Bagaimanakah Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan Pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung 

(Perseroda). 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007  

Tentang Perseroan Terbatas  

Dan  

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal 

Analisis Yuridis Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan PT.Bank Perkreditan 

Rakyat Waway Lampung (Perseroda) 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 94 Tahun 2017 Tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 

Milik Pemerintah Daerah 
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perseroan terbatas ataupun penanam modal yang bergerak serta berkaitan 

kegiatan usahanya dengan sumber daya alam. Dan juga para stakeholder 

mempunyai hak dan kewajiban. 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur 

mengenai kewajiban perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan 

berkaitan dengan sumber daya alam maka di wajibkan untuk melaksankan 

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Aturan lebih lanjut Ayat (2) dan (3) 

UUPT mengatur mengenai anggaran pelaksanaan dan akibat hukum, Ayat (2) 

UUPT menyatakan bahwa perseroan wajib memperhitungkan biaya kegiatan 

tanggung jawab sosial lingkungan dengan tetap memperhatikan kewajaran & 

kepatutan. Ayat (3) UUPT menyatakan jika perseroan tidak melaksanakan 

maka dapat dipidana. 

 

Kegiatan TJSP juga diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal pada pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa 

setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSP, jika 

terdapat penolakan atau melaksanakan kegiatan TJSP maka dikenakan sanksi 

yang berlaku berupa peringatan tertulis bahkan pembatasan,pembekuan serta 

pencabutan kegiatan usaha penanaman modal. 

 

Pengaturan lebih lanjut mengenai TJSP yang dilakukan oleh perbankan 

khususnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 84 

menyebutkan bahwa “dalam hal BPR berbentuk Perseroda wajib 



39 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social 

responsibility sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal 

ini mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat kepemilikan pemerintah daerah 

wajib melaksanakan TJSP sebagai suatu komitmen untuk bersama 

meningkatkan ekonomi serta peningkatan taraf hidup secara luas termasuk 

karyawan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pengaturan TJSP yang diatur 

dalam UUPT,UUPM dan PERMENDAGRI tersebut, dalam hal ini akan 

dilakukan pengamatan pada suatu perusahaan yaitu Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung sebagai suatu perusahaan yang kegiatannya di bidang 

perbankan kepemilikan pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat 

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

dengan cara menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan serta solusi yang akan timbul.  

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian 

Hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, 

atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji tentang tanggung 

jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Waway 

Lampung (perseroda) dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan 

dan literatur yang terkait serta melakukan wawancara dengan salah satu pihak 

di Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung guna mendapatkan informasi 

yang berguna untuk bahan penelitian ini.  



41 

Sementara untuk metode penelitian empiris merupakan penelitian suatu 

peristiwa yang terjadi dimasyarakat, serta dikolerasikan dan dihubungkan 

dengan peraturan yang tidak tertulis yang berkembang dimasyarakat dan 

sumber data primer.33  

 

B. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. 

Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) 

secara lengkap, rinci, jelas, dan sitematis tentang beberapa aspek yang diteliti 

terutama mengenai analisis yuridis tanggung jawab sosial perusahaan pada 

undang-undang, peraturan pemerintah atau objek kajian lainnya34. Untuk itu, 

penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang 

terkait. Penelitian deskriptif sendiri bersifat deduktif, dengan berdasar teori 

atau konsep umum, yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat 

data atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.35 

 

C. Pendekatan Masalah  

Di dalam penelitian hukum memiliki beberapa metode pendekatan, dengan 

pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan suatu  informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang timbul dan membutuhkan solusi. Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis 

 
33 I Gede A.B. Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, 

(Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018 ), hal. 55 
34 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, ( Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 134 
35 Ibid, hal. 58 
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empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder seperti studi 

kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-

buku atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 

Perusahaan PT.Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (perseroda). 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada 

langkah-langkah spekulatif - normatif dan analisis normatif-langkah-langkah 

observasi. Sementara untuk penelitian hukum sosiologis, memberikan arti 

penting pada analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-

langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum sosiologis mengikuti pola 

penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis (sehingga di namakan socio-

legal research).36 

 

D. Data dan Sumber Data  

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka.37 Berdasarkan jenis penelitain yang telah ditentukan di atas, maka 

data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:  

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu semua 

data diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber 

penelitian ketika melakukan penelitian di lokasi melalui wawancara 

langsung dengan Ibu Dwi selaku Kepala Bagian Umum PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung  (perseroda). 

 
36 Ibid, hal. 61  
37 Ibid, hal. 102 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, buku-buku, dan 

sumbersumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup 

dokumendokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud 

laporan, buku harian dan seterusnya yang dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yaitu 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan 

Taggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung (perseroda),  yaitu:  

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN No. 

4724 Tentang Penanaman Modal.  

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 LN 2007 No. 106 TLN 

No. 4756 Tentang Perseroan Terbatas.  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

4) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 94 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih 

lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan 

dengan pokok bahasan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupunpenjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media cetak dan 

website. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1) Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, 

mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi 

data yang berkaitan dengan permasalahan; 

2) Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung 

data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber 

yang berwenang dan berkompeten di bagian Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan data (editing), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah 

masih terdapat  kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan 

permasalahan. 

2) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.  

3) Sistematisasi data (sistematizing), yaitu melakukan penyusunan dan 

penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sitemasi sehingga 

memudahkan pembahasan. 

 

G. Analisis Data  

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menerangkan dan menjelaskan 
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sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal 

tersebut. Selanjutnya hasil disajikan dalam bentuk kalimat yang nantinya 

ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang 

dikemukakan dalam  penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung secara umum telah sesuai dengan ketentuan pengaturan 

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah 

Daerah. 

Program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT.Bank Perkreditan 

Rakyat Waway Lampung (Perseroda) terbagi dalam tiga bidang yaitu 

bidang kesehatan,pendidikan dan sosial keagamaan. Dalam bidang 

kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung ikut serta membantu 

peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan berupa bantuan 

pandemi covid-19 dan bantuan kendaraan Ambulance. Dalam bidang 

pendidikan Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung melaksanakan 

serta memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan berupa bantuan dana 

ataupun perbaikan insfrasturktur tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. 

Sedangkan dalam bidang sosial dan keagamaan Bank Perkreditan Rakyat 



70 

Waway Lampung berusaha meingkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

berupa melakukan perbaikan sarana prasarana rumah ibadah yang kurang 

layak,bantuan terhadap panti asuhan, mendukung acara keagamaan seperti 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 

2. Faktor pendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan muncul 

disebabkan Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung telah memiliki 

Sumber daya manusia yang berkopeten dibidangnya, sehingga muncul 

prosedur yang saling berkesinambungan dan terlakasanya tata cara yang 

konsisten. Pihak Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung sadar 

pentingnya menjalin hubungan antara stakeholder dan lingkungan 

sekitar.Tidak ditemukannya faktor pengahambat dalam pelaksanaan 

kegiatan TJSP dari internal maupun eksternal. Saling berkesinambungan 

antar stakeholder merupakan indikator terlaksananya kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan dengan lancar. Masyarakat mendukung program 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Perkreditan Rakyat 

Waway Lampung dengan baik disebabkan dalam penerapannya sesuai 

tepat sasaran sehingga masyarakat merasa terbantu dan terpenuhi 

kebutuhannya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis bermaksud 

untuk memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan yang 

membangun bagi piha yang terkait yaitu: 
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1. Pemerintah seharusnya melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-

peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Tanggung jawab sosial 

perusahaan dan penjantuhan sanksi, terutama dalam Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (3) dan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 

34 ayat (3) mengenai penjatuhan sanksi selain sanksi administratif. 

Sehingga menciptakan keseragaman akibat hukum jika perusahaan lalai 

dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Akibat 

hukum dari peraturan tersebut dijadikan landasan bagi perusahaan 

sehingga tujuan utama yaitu sebagai cara peningkatan keesejahteraan 

masyarakat dapat terpenuhi, dengan demikian perusahaan tidak amoral dan 

tidak menyalahi aturan dalam menerapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2. Manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Waway Lampung (perseroda) diharapkan bisa terus 

berperan aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

menghapus kemiskinan sehingga dapat tercapainya masyarakat yang adil 

dan makmur. 
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