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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia negara yang sangat mengedepankan hukum dalam 

menjalankan sistem pemerintahan. Ini tercantum dalam Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI Tahun 1945 

pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah 

negara hukum
”1

. Hukum di Indonesia mengatur dan membatasi kekuasaan 

negara dimana hukum sendiri dibuat berdasarkan kepentingan rakyat dalam 

negara tersebut.   

Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gencarnya 

pembangunan  sekarang ini ditandai dengan kemajuan diberbagai sektor, 

termasuk didalamnya sektor industri. Kemajuan sektor industri ini berdampak 

pada semakin kompleksnya aktivitas operasional pada salah satu unsur utama 

dalam industri yaitu badan usaha dan   perusahaan – perusahaan, baik swasta 

maupun  perusahaan yang berada dalam naungan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara(BUMN). Hal tersebut menyebabkan semakin tingginya tuntutan 

terhadap perusahaan. Perusahaaan sendiri memiliki definisi yaitu suatu 

Kegiatan yang melakukan aktifitas pengelolaan faktor produksi untuk 

menghasilkan suatu barang dan jasa.
2
 Sebagai salah satu unsur penting dalam 

perindustrian, secara prinsip perusahaan didirikan memiliki tujuan untuk 

menghasilkan keuntungan dalam yang sebesar-besarnya. 
                                                             
1
 Lihat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3 

2
 Totok Mardikanto, 2014, Corporate Social Responsibility, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal 7.  
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 Perusahaan merupakan salah satu badan usaha yang dipandang 

penting di Indonesia terutama yang berstatus badan hukum seperti Perseroan 

Terbatas atau selanjutnya disebut PT sehingga kemudian dibuatlah peraturan 

yang mengatur secara lebih spesifik terkait pengaturan PT tersebut yang 

kemudian melahirkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut UUPT. UUPT dinilai memiliki 

dimensi internasional dalam rangka harmonisasi antara peraturan perundang-

undangan dengan mitra dagang Indonesia
3
. Aspek hukum disini memberikan 

rambu-rambu pengamanan dan serta mengatur agar keseimbangan antar 

kepentingan semua pihak yang terlibat dapat diimplementasikan  dengan baik 

dalam menjalankan kegiatan ekonomi
4
. 

Tetapi, disisi lain akfitias pertumbuhan industri ini terkadang 

menyebabkan  pencemaran dan berbagai masalah terhadap lingkungan di 

wilayah sekitar perindustrian
5
. Masalah ini juga diperparah dengan adanya 

keluhan-keluhan dan tuntutuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan 

yang terkadang tidak ditanggapi oleh perusahaan yang menyebabkan 

terjadinya pembiaran terhadap terjadinya suatu masalah. Menurut Busyra 

Azheri, hal ini disebabkan oleh kultur perusahaan yang didominasi dengan 

                                                             
3
 Peter Marzuki dalam Absori, 2014, Hukum Ekonomi Indonesia : Beberapa Aspek Pengembangan 

pada Era Liberalisasi Perdagangan, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal  41. 
4

 Absori, 2014, Hukum Ekonomi Indonesia : Beberapa Aspek Pengembangan pada Era 

Liberalisasi Perdagangan, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal  42. 
5
 Absori, 2014,  Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup dengn Pendekatan Partisipatif, Surakarta,  Muhammadiyah 

University Press, hal 1. 
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cara berpikir dan perilaku berekonomi yang hanya berorientasi pada 

keuntungan (profit orientate).
6
  

Dalam perkembangan kemajuan dalam suatu perusahaan terdapat 

suatu terori yaitu teori stakeholder yang menyatakan bahwa kesuksesan dan 

hidup-matinya perusahaan  sangat bergantung pada kemampuanya 

menyeimbangkan beragam kepentingan dari para pemangku kepentingan, 

dimana masyarakat dan lingkungan sendiri merupakan stakeholder  inti dalam 

suatu perusahaan yang wajib diperhatikan
7
. Perusahaan atau industri yang 

berdiri di suatu wilayah atau dalam lingkungan masyarakat dan menghasilkan 

keuntungan dari sekitar wilayah tersebut sudah semestinya memperhatikan 

tentang lingkungan tempat industrinya berdiri dan merubah pola berfikir 

dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Menurut Busyra 

Azheri, perusahaan sudah bukan lagi sebagai entitas yang hanya 

mementingkan diri sendiri (selfish) dan/atau eksklusifitas di lingkungan 

masyarakat sekitar, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib 

melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta 

dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya
8
.  

   Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat 

adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah 

“Corporate Social Responsibility”. 

                                                             
6
 Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, 

Jakarta: Rajawali Pers, hal 3. 
7
 Andreas Loko, 2011, Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi, Jakarta : 

Penerbit Erlangga, hal 5. 
8
 Busyra Azheri, Op.Cit., hal 5. 
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Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

selanjutnya disebut CSR merupakan satu bentuk tindakan  yang berangkat dari 

pertimbangan etis persahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, 

yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan berikut 

keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidupp masyarakat sekitar 

dimana perusahaan tersebut berada dan secara luas
9

. Bowem (1953) 

mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan 

kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan 

dalam hal ini tujuan dan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat, dalam hal 

ini masyarakat yang berada dilingkungan dimana perusahaan tersebut 

didirikan
10

. Disini konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku 

bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab 

legal, ekonomi, etis, dan lingkungan
11

. Sedangkan menurut Yusuf Wibisono 

yang dimaksud dengan CSR yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
12

. 

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR  ini  diatur dalam 

pasal 74 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
13

. Binoto 

                                                             
9
 Nor Hadi, 2011, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 48. 

10
 Totok Mardikanto, Op.Cit., hal 86 

11
 Puspa Wargianti, Ambar Budhisulistyawati, “Studi Tentang CSR di  PT Madubaru Yogyakarta 

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Private Law Vol: 6, NO: 1 

2018, Hal 15. 
12

 Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik : Fascho Publishing, hal 7. 
13

 Iihat Pasal 74 ayat (1) UU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan terkait CSR bertujuan untuk 

mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Selain itu 

CSR juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

dampak-dampak yang terjadi selama perusahaan tersebut berada di wilayah 

tersebut. tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kandungan konsekuensi 

baik secara sosial maupun secara ekonomi. Dalam hal ini jika peusahaan 

melakukannya dengan keseriusan dan strategi yang tepat, akan bermanfaat 

pada tatanan sosial masyarakat sekitar dan peningkatan kinerja ekonomi pada 

perusahaan
14

. 

Ketentuan CSR  diatur juga dalam Pasal 1 butir 3 UUPT yang 

menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen 

Perseroan
15

 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
16

. Pelaksanaan CSR lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dilakukan oleh 

direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat 

                                                             
14

 Nor Hadi, Op.Cit., hal vii 
15

 Lihat tambahan penjelasan Perseroan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pasal 1 

ayat 1 bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, 

dengan modal dasara yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

diterapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaanya. 
16

 Ibid pasal 1 ayat (3). 
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persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
17

 sesuai dengan anggaran dasar 

perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
18

. 

Dalam penerapannya CSR wajib dilaksanakan setiap perusahaan terutama PT 

baik swasta maupun yang berada dalam BUMN. Selain dari ketentuan-

ketentuan diatas, CSR juga diatur dibeberapa peraturan perundang-undangan 

yang lain dan adas sekitar sebelas peraturan perundang-undangan lain yang 

mengatur.  

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, memiliki definisi yang 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang  

Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi:  

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan
19

.”  

 

Selain sebagai pengelolaan sumberdaya alam dan produksi barang bagi 

hajat orang banyak, tetapi BUMN juga bergabagai kegiatan produksi dan 

pelayanan yag merupakan porsi swasta seperti menjaga stabilitas ekonomi, 

monopoli atas sumber daya dan kegiatan ekonomi tertentu yang berada 

ditangan negara. Negara harus memainkan peran secara langsung dan tidak 

langsung untuk menghindari dampak eksternal dan dampak sampingan bagi 

lingkungan alam dan lingkungan sosial. Peran negara ini ini muncul dalam 

berbagai bentuk, misal: (1) stabilitas sistem ekonomi; dan (2) alokasi dan 
                                                             
17

 Lihat Peraturan Pemerintah  Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan 

lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (2) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang 

selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. 
18

 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1). 
19

 Lihat Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
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distribusi sumber daya, termasuk produk dan konsumsi.
20

 Dan peran tersebut 

dilakukan negara melalui peran yang diberikan pada BUMN.  

Dalam BUMN terdapat banyak badan usaha terutama berbentuk PT. 

Sebagai badan usaha yang langsung berada dibawah negara maka sudah 

seharusnya seluruh PT yang berada dalam naungan BUMN dalam 

menjalankan perusahaanya mereka melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu 

perusahaan BUMN tersebut yaitu PT Wijaya Karya atau yang biasa dikenal 

dengan PT WIKA. PT WIKA merupakan salah satu  perusahaan dalam negeri 

yang bergerak dibidang industri konstruksi, industri manufaktur, industri 

konversi, persewaan, jasa agensi, investasi, agroindustri, energi terbarukan 

dan energi konversi, perdagangan, teknik, pengadaan, konstruksi, (area zona 

industri), peningkatan kapasitas layanan di bidang konstruksi, teknologi 

informasi untuk layanan teknik dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-

prinsip perseroan
21

.  

PT WIKA yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam proyek 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau selanjutnya disebut 

PLTMG yang berkapasitas 50 megawatt (MW) yang nantinya diperkirakan 

dapat mengalirkan listrik kepada 110.000 keluarga nantinya
22

. Proyek 

pembangunan PLTMG ini terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat dibawah operasional Proyek PLTMG Paket 4 dimana didalamnya 

                                                             
20

 Ibrahim R, “Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN sebuah tinjauan”, Jurnal 

Hukum Bisnis, vol 26, No 1, 2007, Hal 46.   
21

 Diambil dari Website IDN Financials, https://www.idnfinancials.com/id/wika/pt-wijaya-karya-

persero-tbk, diakses pada 24 Februari 2020, pukul 02.09 WIB 
22

 Diambil dari website industri kontan, https://industri.kontan.co.id/news/pltmg-sumbawa-siap-

beroperasi-akhir-2018, diakses pada 25 Februari 2020, pukul 14.26 WIB. 

https://www.idnfinancials.com/id/wika/pt-wijaya-karya-persero-tbk
https://www.idnfinancials.com/id/wika/pt-wijaya-karya-persero-tbk
https://industri.kontan.co.id/news/pltmg-sumbawa-siap-beroperasi-akhir-2018
https://industri.kontan.co.id/news/pltmg-sumbawa-siap-beroperasi-akhir-2018


8 
 

 

terdapat juga pembangunan PLTMG di Kabupaten Bima Nusa Tenggara 

Barat
23

.  

PT WIKA dalam proyek pembangunan PLTMG ini mulai 

melaksanakan CSR pada Agustus 2017, dengan tujuan untuk melaksanakan 

tanggungjawa sosial untuk masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR ini menyasar 

kepada kepentingan umum masyarakat yang ada disekitar proyek 

pembangunan PLTMG tersebut, mulai dari pembangunan mushola, gerbang 

masuk kota wisata, pengajaran pada sektor pendidikan, penanaman pohon 

sebagai bentuk penghijauan dan lain-lain.  

Dalam praktek pelaksanaan CSR di proyek PLTMG tersebut bisa 

dimungkinkan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 tahun 2012.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan judul 

skripsi sebagai berikut: PENERAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 PADA PERUSAHAAN 

BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Pada PT Wijaya Karya 

Proyek Pembangunan Pembangit Listrik Tenaga Mesin dan Gas). 

 

 

 

 

                                                             
23

 Diambil dari https://www.wika.co.id/id/detailpost/esdm-minister-ignasius-jonan-inaugurates-

pltmg-package-iv, diakses pada 25 Februari, pukul 14.30 WIB.  

https://www.wika.co.id/id/detailpost/esdm-minister-ignasius-jonan-inaugurates-pltmg-package-iv
https://www.wika.co.id/id/detailpost/esdm-minister-ignasius-jonan-inaugurates-pltmg-package-iv
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) BUMN pada PT Wijaya Karya? 

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility(CSR) di PT Wijaya Karya dalam proyek 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung 

jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas? 

3. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility(CSR) dalam peraturan perundang-undangan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan dalam rumusan masalah
24

. Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN 

pada PT Wijaya Karya. 

2. Untuk menemukan kesesuaian dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan  

                                                             
24

 J. Suprianto, 2003, Metode Penelitian Hukum & Statistik, Jakarta:Rineka Cipta, hal 10. 
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PT Wiajaya Karya berdasarkan dalam proyek pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas. 

3. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility(CSR) dalam peraturan perundang-

undangan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaaat dan berguna, 

baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan 

informasi yang dapat digunakan khususnya terkait dengan penerapan 

tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR).  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi masukan 

kepada peneliti lainya atau pihak-pihak yang akan meneliti atau 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR).   
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E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berisi uraian tentang teori atau konsep yang 

bersumber dari berbagai referensi yang berfungsi memberikan arahan atau 

panduan bagi peneliti dalam memahami masalah dalam penelitian dan 

kemudian menganalisis  hasil penelitian
25

.  

Penelitian ini dimulai dengan bahwa setiap perusahaan atau badan usaha 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan 

disekitar dimana perusahaan tersebut berdiri, terutama yang berbadan hukum 

seperti Perseroan Terbatas atau PT. Hal ini diatur dalam pasal 74 Undang-

Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang meneyebutkan 

kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanaan CSR diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung 

jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini lebih spesifik 

yaitu salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Wijaya Karya atau WIKA. 

Dalam Melaksanakan CSR, perusahaan bisa melakukan berbagai hal yang 

terkait untuk membantu lingkungan sosial disekitar perusahaan tersebut dalam 

hal ini dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 

(PLTMG).  Maka dari itu disini penulis ingin meneliti kesesuaian penerapan 

CSR yang dilakukan PT WIKA dalam proyek pembangunan PLTM  dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial 

dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Secara khusus seperti  yang tergambar 

pada bagan berikut:  
                                                             
25

 Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 18. 
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Gambar 1. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

 

 

 

Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 

2007 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan BUMN Perusahaan Swasta 

PT. Wijaya Karya (Proyek 

Pembangunan PLTMG) 

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 

2012  

 

Pembangunan masjid, WIKA 

mengajar, pembagian sembako, dan 

lain-lain. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang 

diperoleh dari suatu permasalahn tersebut
26

. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan doktrinal. Pada penelitian hukum jenis 

ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap 

pantas
27

. Didalam penelitian ini penyusun akan mensinkronkan antara apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan patokan 

implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan 

bermasyarakat, dalam hal ini penerapan tanggung jawab sosial perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif
28

 yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

meberikan data-data yang seteliti mungkin tentang bagaimana penerapan 

                                                             
26

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3. 
27

 Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 

hal 118. 
28

 Ibid, hal 25 
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tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) sehingga memberikan data yang ideal untuk kemudian dianalisis 

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung 

jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

3. Sumber Data 

Bentuk dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi, bisa 

berupa publikasi atau berupa laporan. 

1) Bahan Hukum Primer:  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang bisa 

terdiri dari norma hukum dalam penelitian ini
29

. Norma hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 47 

tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas. 

2) Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari 

literatur atau buku – buku teks hukum.
30

. beberapa bahan hukum 

sekunder yang digunakan yaitu: 

a) Buku; 

b) Jurnal; 

                                                             
29

 Zainudin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17. 
30

 Dyah Octorina Susanti, A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum(Legal Research), Jakarta: Sinar 

Grafika, hal 87. 
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c) Hasil penelitian / publikasi orang lain; 

d) Data CSR PT. Wijaya Karya 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai 

metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.
31

 Pada penyusunan 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan 

(Library Research). Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data 

dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-

undangan, dan bahan tertulis lainya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Yaitu dengan mencari, mempelajari serta mencatat dan 

menginterpretasikan segala yang beerhubungan dengan penelitian ini
32

.  

5. Metode Analisi Data 

Analisis ini dilakuakan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada 

dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut 

dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus.
33

 Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara 

berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau penyataan yang bersifat 

umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia 

sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan 

                                                             
31

 Suratman H. & Philips Dullah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alfabeta, 

hal.123 
32

 Zainudinn Ali, Op.cit. hal 224. 
33

 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Banyumedia 

Publishing, hal. 393 
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memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, 

rumus dan patokan-patokan tertentu.
34

 

 

G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Untuk mempermudah penulis menyusun penelitian ini, secara 

sistematis penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistem penulisannya 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; 

Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode 

Penelitian; Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSATAKA berisi Corporate Social 

Responsibility(CSR); Pengertian Perusahaan dan Perseroan Terbatas (PT); 

Badan Usaha Milik Negara; Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR).  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi analisa normatif 

mengenai kesesuai pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

BUMN; kesesuaian pelaksanaan Corporate Social Responsibility(CSR) di PT 

WIKA dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 

(PLTMG).  

BAB IV PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

                                                             
34

 Mundiri,2000, Logika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 14 


