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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia usaha, ternyata tidak hanya berbicara 

mengenai keuntungan dan kegiatan produksi saja. Namun, belakangan muncul 

pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam 

perkembangan kegiatan usaha bagi perusahaan. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, 

berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan 

berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor 

usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. 

Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai corporate social 

responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) dan dimaksudkan untuk 

mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak 

berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan 

hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara 

berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan 

dibentuknya dunia usaha. 

Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan 

suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (not for 

profit), namun dalam perkembangannya justru menumpuk keuntungan (for 

profit). Sehingga tidak salah bila John Elkington’s menegaskan bahwa pada 

prinsipnya CSR ini merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial, dan 
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lingkungan, kemudian ke 3 (tiga) aspek ini dikenal dengan istilah “Triple 

Bottom Line”1 harus dijadikan sebagai acuan dalam aktivitas suatu 

perusahaan. Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa suatu konsep 

pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus 

memperhatikan prinsip “Triple P” yaitu profit, planet, and people. Bila 

dikaitkan antara “triple bottom line” dengan “triple P”  dapat disimpulkan 

bahwa “Profit” sebagai  wujud aspek ekonomi, “Planet”  sebagai wujud 

aspek lingkungan, dan “People”  sebagai aspek sosial.2 Hal ini dapat diartikan 

bahwa triple P mempunyai tujuan bisnis yaitu untuk mencari laba (profit), 

namun di sisi juga harus tetap menyejahterakan orang (people), dan menjamin 

keberlanjutan kehidupan (planet) ini. 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak 

awal 1970an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan 

praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan 

ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan; serta komitmen 

dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya merupakan kegiatan 

karikatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum 

semata. 3   

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibiliy (CSR), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada 

                                                           
1Teguh Sri Pembudi, 2005, CSR, Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial, Jakarta: Pusat 

Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI, La Tofi Enterprise, Hal 19 
2Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep&Aplikasi CSR, Gresik: Fascho Publishing, Hal 36 
3http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-

yang-berkelanjutan/ diunduh tanggal 03 Oktober 2011 pukul 22.00 WIB. 
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dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan 

semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, 

masyarakat dan lingkungan alam.4 Perusahaan seharusnya juga 

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar, sebab jika terjadi dampak 

negatif dari beroperasinya perusahaan tersebut dapat menimbulkan resistensi 

masyarakat atau gejolak masyarakat. Adanya keselarasan antara keuntungan 

yang diperoleh perusahaan dengan pemberian kontribusi secara langsung 

kepada masyarakat dan lingkungannya merupakan mekanisme check & 

balances antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat.5 Dengan kata 

lain, CSR juga dipandang sebagai tolok ukur untuk reputasi suatu perusahaan. 

Seberapa jauh suatu CSR perusahaan akan berpengaruh pada reputasi 

perusahaan itu.6 

Adapun bentuk dari CSR menurut Saidi dan Abidin dapat digolongkan 

dalam empat bentuk, yaitu:7 

1. Melalui Keterlibatan Langsung 

2. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial 

3. Bermitra dengan Pihak Lain 

4. Bergabung Dalam Konsorsium 

                                                           
4Mencari Bentuk Ideal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam 

http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/mencari-bentuk-ideal-tanggung-jawab-sosial-
perusahaan/. Diunduh tanggal 03 Oktober 2011 pukul 23.03 WIB. 

5 M. Yahya Harahap, Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Makalah 
Seminar disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007, dikutip dari 
MC Oliver EA Marshal, Company Law Handbook Series, 1991, Hal 321 

6 Fuad Afdhal, 2004, Tips&Trik Public Relation, Jakarta: Grasindo, Hal 121-122 
7 Tri Budiyono, 2010, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, Hal 117-119 
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Sampai saat sekarang ini masih banyak kalangan dunia usaha menolak 

untuk mengimplementasikan prinsip CSR dalam aktivitas usaha suatu 

perusahaan. Mereka masih beranggapan bahwa satu-satunya tanggung jawab 

(responsibility) perusahaan hanya pada shareholders-nya saja dan atau 

setidak-tidaknya hanya pada karyawan dan konsumen lewat produk barang 

dan jasa yang berkualitas. Mereka yang berpandangan seperti ini termasuk 

dalam kelompok friedman’s paradigm. Adapun alasan yang mereka 

kemukakan adalah bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan 

stakeholders, terutama komunitas sekitarnya sudah diserahkan pada 

pemerintah lewat pembayaran pajak. Sebagai warga negara (citizen) yang 

baik, perusahaan telah patuh (comply) untuk melakukan kewajiban dengan 

menyetorkan sebagian pendapatannya pada pemerintah dalam bentuk pajak 

dan retribusi untuk dikembalikan pada masyarakat, dengan harapan dapat 

digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka. Asumsi ini pulalah 

yang melatar belakangi pemahaman dan pengimplementasian CSR didasarkan 

atas prinsip kesukarelaan (voluntary) untuk melakukan tindakan yang sifatnya 

beyond compliance. Namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan 

waktu, pandangan terhadap friedman’s paradigm mengalami kemunduran dan 

tak mendapat banyak dukungan lagi.8 

CSR bukanlah pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh 

masyarakat/perusahaan kepada negara. Iuran ini bersifat mengikat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena mengikat, bagi 

                                                           
8 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan 

dan Implementasi, Malang: In-Trans Publishing, Hal 116-117 
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yang menunggak maka dikenakan denda sebagai akibat atas kelalaiannya. 

Sedangkan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkomitmen dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan pada perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dengan kata lain, pajak adalah kewajiban yang memaksa, sedangkan CSR 

adalah kewajiban perusahaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. CSR tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, 

karena ia adalah kewajiban perusahaan dan hak masyarakat.9 

Pelaksanaan CSR di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya konsep 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR 

tanggal 20 Juli 2007, mengisyaratkan bahwa CSR wajib hukumnya dilakukan 

pengelola perusahaan. Selain itu, istilah CSR lebih dikenal dengan istilah 

kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini terkait dengan pengembangan usaha 

kecil termasuk dalam bidang kemitraan, sedangkan mengenai lingkungan 

masyarakat terwujud dalam bentuk seperti bantuan bencana alam, bantuan 

kesehatan, bantuan sarana umum, dsb. 

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa: 

                                                           
9 Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, Corporate Social Responsibility Kunci Meraih 

Kemuliaan Bisnis, Yogyakarta: Samudra Biru, Hal 54-55 
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(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. 

(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. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan bahwa: 

“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”. 

 
Perseroan Terbatas dapat terdiri dari unsur–unsur: 10

 

1. Persekutuan. 

2. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham-

saham. 

3. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu 

saham atau lebih. 

4. Melakukan perbuatan hukum dibawah mana yang sama dengan 

tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka 

setorkan. 

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 menegaskan bahwa:11 
                                                           
10 Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf, Bandung: PT. 

Eresco, Hal 6 
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“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”. 

Dalam sejarah perkembangannya, Perseroan Terbatas berada dalam 

titik yang stagnan sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 berdasarkan asas 

konkordansi. Baru pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia memberlakukan 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 

(dua belas) tahun kemudian Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.12 Perubahan UU Perseroan Terbatas pada tahun 1995 

adalah upaya dalam rangka mengakomodir perubahan aktivitas bisnis yang 

telah terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Beberapa praktis bisnis kemudian 

diadopsi dan dikristalisir sebagai norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1995. 

Namun demikian perubahan yang terjadi sesudah tahun 1995 telah menjadi 

dasar pemikiran mengapa Pemerintah harus melakukan perubahan (lebih 

lanjut) melalui UU No. 40 Tahun 2007.13 

Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan CSR adalah 

PT. Telkomunikasi Indonesia Tbk. (PT. TELKOM Tbk.). Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (“TELKOM”, 

                                                                                                                                                               
11 Op. Cit. 
12 O. Notohamidjojo, 1974, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, dalam 

Tri Budiyono, 2010, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, Hal 12 
13 Tri Budiyono, Op. Cit., Hal 13 
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”Perseroan”, “Perusahaan”, atau “Kami”) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di 

Indonesia. TELKOM menyediakan layanan Info Comm, telepon kabel tidak 

bergerak (fixed wireline) dan teleponnir kabel tidak bergerak (fixed wireless), 

layangan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, 

baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Sebagai BUMN, 

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang 

menguasai sebagian besar saham biasa Perusahaan sedangkan sisanya dimiliki 

oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London Stock Exchange 

(“LSE”) dan Tokyo Stock Exchange (tanpa listing).14 

Terbukti dari penghargaan yang telah didapat oleh  PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut PT. TELKOM 

Tbk.) berkaitan dengan CSR, PT TELKOM Tbk. meraih enam penghargaan 

dari Departemen Sosial (Depsos)  dalam kegiatan Indonesian CSR Award 

2008. Salah satu penghargaan yang diraih berkategori platinum dan 

merupakan penghargaan terbaik di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan 

hidup. PT TELKOM Tbk. juga meraih penghargaan gold di bidang sosial dan 

silver di bidang ekonomi sosial dan lingkungan, juara pertama di bidang sosial 

dan juara pertama di bidang sosial ekonomi dan lingkungan.15 

                                                           
14 http://www.telkom.co.id/info-perusahaan/index.html#telkom. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 

2011 pukul 13.40. 

15PT Telkom Raih Enam Penghargaan CSR Award, dalam 
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/02/24/33327-pt-telkom-raih-enam-
penghargaan-csr-award. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 13.53 WIB. 
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PT. TELKOM Tbk. merupakan perusahaan besar yang memiliki 

cabang yang tersebar di Indonesia, wujud kesuksesan pelaksanaan CSR seperti 

tersebut di ataspun tentunya sangat berhubungan dengan kinerja dari masing-

masing cabang PT, TELKOM Tbk. tersebut. Untuk itu peneliti tertarik 

meneliti pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. 

TELKOM Tbk. khususnya Sub Area SOLO, dengan penelitian yang berjudul 

“IMPLEMENTASI CSR (Corporate Social Responsibility) 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG PERSEROAN TERBATAS OLEH PT. TELKOM Tbk. 

SOLO” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan maksud yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apa saja bentuk CSR (Corporate Social Responsibility)  yang telah 

dilakukan PT. TELKOM Tbk. SOLO sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan CSR (Corporate Social 

Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. 

TELKOM Tbk. SOLO? 

3. Apa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan CSR (Corporate 

Social Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan 

oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini, dapat diurai sebagai berikut di bawah ini, yaitu: 

a. Tujuan Objektif 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk CSR 

(Corporate Social Responsibility)  yang telah dilakukan PT. 

TELKOM Tbk. SOLO sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2) Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme 

pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO. 

3) Untuk dapat mengetahui hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO. 

 

b. Tujuan Subjektif 

1) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan peneliti 

dalam hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan CSR 

(Corporate Social Responsibility) sebagai tanggung jawab 

perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 
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2) Untuk memperoleh data yang peneliti pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya, 

khususnya mengenai pelaksanaan CSR (Corporate Social 

Responsibility) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktisnya yaitu bahwa dengan dilakukannya 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua 

pihak yang berkepentingan pada khususnya Perusahaan dan pihak 

yang memangku kepentingan dalam Perusahaan dapat mengetahui 

pelaksanaan atau implementasi tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam penerapannya (penegakan hukum). 
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D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. 16 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum sosiologis non doktrinal, dimana penulis meneliti data 

primer di lapangan dan data sekunder. Penulis menggunakan metode non-

doktrinan karena dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan 

sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam 

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses 

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan pelaksanaan 

CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

3. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di PT. TELKOM 

Tbk. SOLO, dengan pertimbangan PT. TELKOM Tbk. SOLO merupakan 

salah satu Perseroaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti 

                                                           
16 Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. dan Kelik Wardiono, S.H. Metode Penelitian Hukum 

(Buku Pegangan Kuliah). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008. Hal. 3 
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mengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan dan sosial. 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam perumusan 

masalah, yaitu : 

a. Meneliti apa saja bentuk CSR (Corporate Social Responsibility)  yang 

telah dilakukan PT. TELKOM Tbk. SOLO sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

b. Meneliti bagaimana mekanisme pelaksanaan CSR (Corporate Social 

Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. 

TELKOM Tbk. SOLO. 

c. Meneliti apa saja hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan CSR 

(Corporate Social Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO. 

5. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan dalam objek penelitian, yaitu pihak  perwakilan dari PT. 

TELKOM Tbk. SOLO khususnya Community Development Sub Area 

SOLO untuk wilayah karesidenan Surakarta serta masyarakat sekitar yang 

terkait dengan pelaksanaan CSR oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO. 
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6. Jenis data dan Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data 

untuk mendapatkan fakta dan informasi yang penulis butuhkan. Sumber 

data tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh dengan mengutip serta mengumpulkan keterangan-

keterangan dari sumber lain seperti artikel, koran, buletin, jurnal, 

internet, data-data dari hasil kegiatan dan dokumentasi yang terdapat di 

lokasi penelitian yang terkait dengan objek penelitian.  

b. Data Primer 

Data primer dala penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari imforman atau narasumber melalui wawancara 

dengan: 

1) Manager Community Development Area 4 Jawa Tengah&DIY. 

2) Divisi CDSA (Community Development Sub Area) 

PT.TELKOM,tbk Solo. 

3) Masyarakat sekitar yang terkait dengan pelaksanaan CSR oleh PT. 

TELKOM Tbk. SOLO. 
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7. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain: 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara dilakukan 

dengan menelusuri dan mengkaji kepustakaan dengan tujuan 

memperoleh data yang diperlukan, dengan cara mencari, mencatat, 

menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data 

yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas dan literature yang relevan sebagai 

dasar teoritis terhadap perumusan masalah. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah keadaan dimana peneliti 

mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki 

baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya 

maupun dalam situasi yang diadakan.17 Hal ini berkaitan dengan 

cara yang dilakukan peneliti untuk mengamati objek penelitian 

sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang telah 

dilakukan oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO pada masyarakat 

sekitar. 

 

 

                                                           
17 Winarno Surtachmad, 1987, Dasar dan Tehnik Research, Bandung: Tarsito, Hal 162 
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c. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses dimana orang saling 

bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan 

perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat 

(opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran 

responden.18 Dengan kata lain, wawancara adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari orang yang diwawancarai (interviewee).19 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan 

alat/instrumen penelitian berupa wawancara terpimpin (guided 

interview) ini dengan mengikuti pedoman yang dipersiapkan 

peneliti sebelum dilaksanakan wawancara kepada pihak-pihak 

yang menjadi subjek peneltian.  

8. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif. 

Menurut Soerjono Soekanto “Analisis data kualitatif adalah merupakan 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku 

nyata”.20 Metode analisis kualitatif dalam penelitian ini mengikuti pola 

deduksi untuk menjawab permasalahan dalam objek penelitian. Data yang 

sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian 

                                                           
18

 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 45 
19

 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, 
Jakarta: Rineka Cipta, Hal 132 

20 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal 31 
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dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan 

seterusnya diambil kesimpulan. 

 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian 

yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan 

di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran 

mengenai skripsi ini nantinya, maka peneliti akan memberikan gambaran 

secara garis besarnya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Metodologi Penelitian 

E. Sistematika Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang CSR (CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY) 

1. Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) 

2. Dasar Hukum CSR (Corporate Social 

Responsibility) 

3. Prinsip-Prinsip CSR (Corporate Social 

Responsibility) 
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4. Bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) 

5. Fungsi dan Tujuan CSR (Corporate Social 

Responsibility) 

6. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

7. Implementasi CSR (Corporate Social 

Responsibility) oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. (PT. Telkom Tbk.) 

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 

1. Pengertian Perusahaan 

2. PT. Telkomunikasi Indonesia sebagai Perseroan dan 

Badan Usaha Milik Negara 

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

3. Pendirian Perseroan Terbatas 

4. Jenis Perseroan Terbatas 

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara 

1. Sejarah Badan Usaha Milik Negara 

2. Badan Usaha Milik Negara Berdasar Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Mengenai PT. TELKOM Tbk. SOLO 
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1. Sejarah Berdirinya PT. TELKOM Tbk. 

2. Visi dan Misi PT. TELKOM Tbk. 

3. Struktur Organisasi PT. TELKOM Tbk. 

B. Bentuk CSR (Corporate Social Responsibility)  yang 

telah dilakukan PT. TELKOM Tbk. SOLO sebagai 

wujud tanggung jawab sosial perusahaan 

C. Mekanisme pelaksanaan CSR (Corporate Social 

Responsibility) sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan oleh PT. TELKOM Tbk. SOLO 

D. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan CSR 

(Corporate Social Responsibility) sebagai tanggung 

jawab sosial perusahaan oleh PT. TELKOM Tbk. 

SOLO 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 


