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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki daya tarik
ekonomi di berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perikanan jasa,
maupun manufaktur. Hal inilah yang membuat perusahaan-perusahaan tertarik
untuk menginvestasikan modalnya di berbagai sektor perekonomian di Yogyakarta.
Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya berkewajiban untuk mencari
keuntungan bagi para pemegang saham (shareholders), tetapi juga diminta untuk
memenuhi kewajiban pada stakeholders yang lain, yaitu pemerintah, karyawan
maupun masyarakat. Kewajiban ini disebut sebagai CSR (Corporate Social
Responsibility).
CSR saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai
respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan
tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup
masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong
perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.
Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada
memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial,
dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang
berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum,
penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk
berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.
CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep
yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai
bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana
perusahaan itu berada. Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana
suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal
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kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai
kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).
Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa
hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap
kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya
sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merajuk pada semua
hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan
(employers), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (supplier)
serta kompetitornya sendiri-sendiri.
Di Indonesia, istilah CSR semakin popular digunakan sejak tahun 1990-an.
Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social
Activity) atau "aktivitas social perusahaan". Walaupun tidak menamainya sebagai
CSR, secara factual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan
bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan terhadap aspek social dan
lingkungan.
Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas
maupun kualitas. Selain kegiatan dan pengelolaannya yang semakin bervariasi,
dilihat dari kontribusi finansial, jumlah dana yang dialokasikan dalam penerapan
CSR juga semakin besar. Walaupun penerapan CSR mulai berkembang, tetapi
sampai saat ini, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki regulasi tentang
penerapan CSR yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan. Dalam hal ini, realisasi regulasi tersebut harus
dievaluasi secara berkala agar penerapannya sudah sesuai dengan tujuan utama
dibentuknya Perda tersebut.
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B. Tujuan
1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah
daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP/CSR
di DIY yang telah dilaksanakan.
2. Merumuskan model kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan standar
pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY.
3. Menerapkan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi
daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di
DIY.
C. Metode Evaluasi
Metode evaluasi yang dilakukan adalah kajian Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui audiensi dengan pihak terkait
dalam hal ini BAPEDA Provinsi dan Kabupaten untuk dengar pendapat. Dari
audiensi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan penerapan Perda,
kepatuhan perusahaan pada pelaksanaan Perda, laporan perusahaan kepada
pemerintah, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dampak dari penerapan
Perda serta manfaat dari penerapan Perda.
D. Sistematika Penulisan
Dalam evaluasi Perda ini, penyusun membagi pembahasan dalam 5 bab
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab Pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,
tujuan, metode evaluasi dan sistematika penulisan.
Bab Kedua berisi, tinjauan umum tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan.
Bab Ketiga berisi atas konteks kewilayahan dalam penyusunan peraturan
daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
Bab Keempat berisi analisis Perbandingan Ketentuan Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaandalam PP No. 47 Tahun 2012
dengan Perda NO. 6 Tahun 2016
Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi dan
daftar pustaka.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Konsep social sustainability muncul sebagai kelanjutan konsep economic
sustainability dan environmental sustainability yang telah dicetuskan sebelumnya.
Konsep ini muncul dalam pertemuan di Yohannesberg pada tahun 2002 yang
dilatarbelakangi oleh alasan-alasan: 1) konsep economic sustainability dan
environmental sustainability yang dikembangkan sebelumnya belum dapat
mengangkat kesejahteraan komunitas di negara-negara di dunia; 2) perlunya suatu
tatanan aturan untuk menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan baik di negaranegara selatan maupun negara-negara utara.1
Dengan latar belakang tersebut dirumuskan suatu visi yang sama dalam dunia
usaha yang makin mengglobal dan mengarah pada liberalisasi untuk mewujudkan
kebersamaan aturan bagi tingkat kesejahteraan umat manusia yaitu konsep social
sustainability. Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan
bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan
konsep corporate social responsibility (CSR). CSR merupakan komitmen usaha
untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk
meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan
komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara
pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif
dan dinamis.2
B. Corporate Social Responsibility (CSR): Konsep dan Mekanisme Kerja
Dunia usaha merupakan bagian dari komunitas masyarakat dan memiliki
tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak
dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian

1Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009, hlm.
1.
2Ibid.
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dukungan dana secara sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philanthropy)
sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat. Hal ini memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah
akan minimnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial dan adanya
kecenderungan bahwa pelaksanaan CSR hanya sekedar untuk di mata masyarakat
atau bahkan hanya di mata konsumen mereka.
Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan pemerintah selaku
pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat.
Peran pemerintah dalam hubungan dengan perusahaan diperlukan bukan sebagai
pihak pengatur atau pengendali tetapi lebih merupakan pihak yang berperan sebagai
mitra. Peran pemerintah diperlukan bukan hanya sebagai pembuat kebijakan,
melainkan juga sebagai fasilitator dan dinamisator bagi dunia usaha dalam
melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Peran pemerintah
sebagai pembuat kebijakan akan dibahas lebih detail pada pembahasan
selanjutnya.3
The World Business Council for Sustainable Development sebagaimana
dikutip oleh Lina Anatan mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para
karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara
keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.4 Sankat dan Clement
(2002) dalam Rudito dan Famiola (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen
usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk
meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan
komunitas luas. Secara umum, CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan
kemampuan manusia sebagai individu untuk beradaptasi dengan keadaan sosial
yang ada, menikmati, memanfaatkan, dan memelihara lingkungan hidup yang ada.
5.

3Ibid,

hlm. 3
hlm. 4
5Ibid, hlm. 6
4Ibid,
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CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam
pembangunan

berkelanjutan

untuk

mengembangkan

program

kepedulian

perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan
keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan
lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, CSR dikembangkan dengan koridor Tri
Bottom Line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh sederhana
pelaksanaan CSR adalah dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya
bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan, penyaluran limbah
dengan baik dan pembatasan penggunaan AC dan listrik.

Ernst and Young

mengemukakan bahwa perusahaan memiliki empat tanggung jawab utama yaitu
terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Keempat hal tersebut
bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan program inti
dalam melaksanakan CSR secara spesifik. Terdapat sembilan program kerja yang
dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu:
1. Employee Programs
Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga tidak
mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan
kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian terhadap kesejahteraan
karyawan perlu diperluas bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan
keselamatan tetapi perlu adanya perluasan program seperti work life balance
program dan decision making empowerment program.
2. Community and Broader Society
Menurut Shardlow, mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam
area ini, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya
adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol
kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan
sesuai dengan keinginan mereka. Implementasi pemberdayaan masyarakat
melalui:
a. Proyek-proyek

pembangunan

yang

memungkinkan

anggota

masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan.
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b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhankebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang
bertanggung jawab.
3. Environtment Programs
Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan misalnya
dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan,
dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; dan penyaluran limbah
dengan baik.
4. Reporting and Communications Programs
Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSRnya
melalui annual CSR report sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan
dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
5. Governance or Code of Conduct Programs
Perusahaan

menitikberatkan

kegiatan

sosial

yang

dilakukan

berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus
diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama
untuk mengefektifkan program CSR. Hal ini berarti diperlukan UU untuk
mengatur CSR pada level makro seperti sasaran program CSR, standar
penilaian keberhasilan program, dan koordinasi dengan pihak terkait.
6. Stakeholder Engagement Programs
Upaya menciptakan “effective engagement program” sebagai kunci
utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan sustainability strategy.
7. Supplier Programs
Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen,
pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya
melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis.
8. Customer/Product Stewardship Programs Perlunya perhatian perusahaan
terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan
perusahaan.
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9. Shareholder Programs
Program peningkatan “share value” bagi shareholder, karena
shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan. 6
Penerapan CSR harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk
mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. Pengembangan CSR memerlukan
tahapan yang sistematis dan kompleks. Tahap pertama, dimulai dengan upaya
melihat dan menilai kebutuhan masyarakat dengan cara mengidentifikasi masalah
yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Tahap kedua, perlu dibuat rencana aksi
beserta anggaran, jadwal, indikator evaluasi, dan sumber daya yang diperlukan bagi
perusahaan. Tahap ketiga, melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan
langsung atau melalui survey. Tahap keempat, melakukan evaluasi secara regular
dan melakukan pelaporan untuk dijadikan panduan strategi dan pengembangan
program selanjutnya. Evaluasi dilakukan pula dengan membandingkan hasil
evaluasi dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan.7
C. Motivasi Dunia Bisnis Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)
Makin meningkatnya perhatian akan implementasi CSR menandai era
kebangkitan masyarakat sehingga sudah seharusnya CSR tidak hanya menekankan
pada aspek philantropy (dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan
etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial)
maupun level strategi, melainkan harus makin diperluas pada tingkat kebijakan
yang lebih makro dan riil (Korhenen, 2006). Untuk menjamin keberhasilan CSR,
pengalaman dan pengetahuan khusus sangat diperlukan, sehingga perusahaan harus
dapat belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan
program CSR sebagai salah satu kebijakan manajemen perusahaan.
Zaidi mengemukakan bahwa dalam perkembangannya telah terjadi
pergeseran paradigma pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang
meliputi corporate charity, corporate philantrophy, dan corporate citizenship.
6J. Ambadar, 2008. Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia. Edisi 1,
Penerbit Elex Media Computindo
7Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009, hlm.
7.
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Tahap pertama, corporate charity merupakan dorongan amal berdasarkan motivasi
keagamaan. Tahap kedua adalah corporate philantrophy, yakni dorongan
kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk
menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah
corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial
berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Tabel 1 berikut menjelaskan perbedaan
karakteristik pada masing-masing tahapan dalam tanggung jawab sosial
perusahaan.8
CSR menjadi isu penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha
saat ini. Dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi dan
kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan sehingga pelaksanaan CSR menjadi
suatu keharusan bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya, bukan
hanya sekedar pelaksanaan tanggung jawab tetapi menjadi suatu kewajiban bagi
dunia usaha. Implementasi CSR harus menjadi suatu bagian dalam peran bisnis dan
termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya
merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal
tetapi juga menjadi suatu organisasi pembelajaran, dimana setiap individu yang
terlibat didalamnya memiliki kesadaran sosial dan rasa memiliki tidak hanya pada
lingkungan organisasi saja melainkan juga pada lingkungan sosial dimana
perusahaan berada.
CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang didasari tiga prinsip dasar yang meliputi profit, people dan planet
(3P). Profit, sebagai lembaga usaha dengan profit oriented, perusahaan tetap harus
berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi untuk menjamin kelangsungan
hidup perusahaan sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang.
People, untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan daya saing
perusahaan, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan
karyawan dan manusia yang merupakan aset berharga dalam organisasi maupun
negara. Wujud program CSR yang berorientasi sosial atau people adalah pemberian
8Ibid.
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beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan
kesehatan. Planet, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan
keragaman hayati bisa dilakukan melalui pelaksanaan program penghijauan
lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman,
pengembangan pariwisata.
Tabel 1
Karakteristik Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Paradigma9
Karakteristik

Charity

Philanthropy

Tahap-Tahap

Corporate
Citizenship

Kedermawanan
Sosial Paradigma

Motivasi

Agama,

tradisi,

adaptasi

Norma, etika, dan

Pencerahan diri dan

hukum universal

rekonsiliasi dengan
ketertiban sosial

Misi

Pengelolaan

Pengorganisasian

Penerima Manfaat

Mengatasi masalah

Mencari

dan

Memberikan

setempat

mengatasi

akar

kontribusi

kepada

masalah

masyarakat

pendek,

Terencana,

Terinternalisasi

mengatasi masalah

teorganisir,

sesaat

terprogram

Kepanitiaan

Yayasan/

Jangka

Orang miskin

dan

dalam

kebijakan

perusahaan
dana

Keterlibatan

baik

abadi/

dana

maupun

profesionalitas

sumber daya lain

Masyarakat luas

Masyarakat

luas

dan perusahaan
Kontribusi

Hibah sosial

Hibah

Hibah

pembangunan

(pembangunan serta
keterlibatan sosial)

Inspirasi

Kewajiban

Kepentingan

Kepentingan

Bersama

Bersama

Sumber: Zaidi (2003) dalam Ambadar (2008)

9J. Ambadar, J., 2008. Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia. Edisi 1,
Penerbit Elex Media Computindo
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Hamann dan Acutt

mengemukakan dua motivasi utama dunia bisnis

memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu terkait dengan masalah
akomodasi dan legitimasi. Alasan akomodasi terkait dengan kebijakan bisnis yang
hanya bersifat superfisial dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai
korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa
realisasi CSR cenderung bersifat akomodatif dan tidak melibatkan perubahan
mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya. Alasan kedua masalah
legitimisasi, yaitu upaya untuk mempengaruhi wacana yang terkait dengan
pertanyaan-pertanyaan absah apakah yang dapat diajukan terhadap perilaku
korporasi, serta jawaban-jawaban apa yang mungkin diberikan dan terbuka untuk
diskusi. Hal ini melahirkan argumentasi bahwa CSR dapat memenuhi fungsi utama
yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dimana tanpa kita sadari bangsa
Indonesia mulai mengarah pada sistem kapitalis.
Ambadar sebagaimana dikutip oleh Lina Anatan mengemukakan beberapa
motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung
jawab sosial perusahaan meliputi:10
1. Perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya
mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari
perilaku buruk perusahaan.
2. Kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan
karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di
lingkungan dimana perusahaan bekerja.
3. Perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang
membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan
lapangan pekerjaan.
4. Perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga
dapat beroperasi secara lancar.

10 Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009.
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D. Fakta Kurangnya Kepedulian Implementasi CSR di Indonesia
Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi,
dan kesejahteraan sosial masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab
perusahaan besar saja, meskipun pada dasarnya mayoritas perusahaan yang
melakukan CSR adalah perusahaan besar. Dengan perkataan lain, perusahaan kecil
pun harus bertanggung jawab melakukan CSR. Di Indonesia, pelaksanaan CSR
sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan Chief Executive Officer (CEO) sehingga
kebijakan CSR tidak secara otomatis akan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Hal ini memberikan makna bahwa jika CEO memiliki kesadaran akan tanggung
jawab sosial yang tinggi, maka kemungkinan besar CSR akan dapat dilaksanakan
dengan baik, sebaliknya jika CEO tidak memiliki kesadaran tentang hal tersebut
pelaksanaan CSR hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan mendongkrak citra
perusahaan di mata karyawan dan di mata masyarakat.11
Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia
mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi dan mengakibatkan
kerusakan lingkungan hidup yang ada. Sebagai contoh UU Nomor 23 tahun 1997
Pasal 41 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan “Barang siapa
yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara
paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.”
Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsung mengikat sebagai
tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan jera bagi para pelaku
tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan
lingkungan.12
Kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensional di
pantai Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah pihak yang
bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kegiatan penambangan
dilakukan oleh penambangan rakyat tak berizin yang mengejar setoran pada PT.
11 Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009, hlm.
6.
12 Ibid.
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Timah. Tbk. Sebagai akibat penambangan inkonvensional tersebut terjadi
pencemaran air permukaan laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, terjadi
abrasi pantai, dan kerusakan laut.13
Rudito dan Famiola (2007) memberikan contoh lain konflik antara PT
Freeport Indonesia dengan rakyat Papua. Penggunaan lahan tanah adapt, perusakan
dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengikaran
eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diteima
rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia.
Bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah
jebolnya Danau Wanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei
2000) akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan
daya dukung lingkungan.14

Kedua contoh tersebut hanya merupakan sebagian kecil gambaran fenomena
kegagalan CSR yang muncul di Indonesia, dan masih banyak lagi contoh kasus
seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo yang
diakibatkan kelalaian PT Lapindo Brantas, kasus perusahaan tambang minyak dan
gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PT Kelian Equatorial
Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak dengan perusahaan tambang
emas milik Australia (Aurora Gold), dan kasus pencemaran air raksa yang
mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang
merupakan kasus suku Dayak vs “Minamata.”
Hal terpenting yang harus dilakukan adalah membangkitkan kesadaran
perusahaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Hal ini
menuntut perlunya perhatian stakeholder, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
dalam membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama antara pihakpihak yang terlibat untuk mencapai keefektifan program CSR. Tidak dapat
dipungkiri peran UU sebagai bentuk legalitas untuk mengatur pelaksanaan CSR
13Isnaini Muallidin, “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.22 No. 1 Tahun 2015, hlm. 130.
14 Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009, hlm.
6.
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sangat diperlukan. Disamping itu, untuk meningkatkan keseriusan perhatian dan
tingkat kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat, diperlukan adanya suatu alat evaluasi untuk menilai
tingkat keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program CSR. Hasil dari
penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai independen dapat dijadikan sebagai
dasar untuk pemberian penghargaan dalam bentuk award atas peran serta
perusahaan terhadap komunitas sekitar. Pada bagian selanjutnya akan dibahas
beberapa kisah sukses implementasi CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan
domestik dan bentuk-bentuk partisipasi perusahaan tersebut dalam pengembangan
masyarakat, ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.15
E. Kisah Sukses Implementasi Program CSR di Indonesia
Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan melalui berbagai
bentuk aktivitas perusahaan seperti program pembangunan/pengembangan
komunitas, pelayanan komunitas, dan pemberdayaan komunitas. Meskipun
kegiatan tampak sederhana dan cakupan masalah sempit tetapi dampak positif yang
dirasakan masyarakat binaan sangat besar. Program pembinaan tukang roti dan
pedagang martabak gerobak yang dilakukan oleh PT. Bogasari merupakan program
pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada strategi jitu dan sebagai media
promosi yang efektif bagi para produsen bahan baku. Program ini merupakan wujud
nyata kepedulian dan peran perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan
kemampuan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui
pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan.
PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. adalah salah satu contoh perusahaan
yang sangat peduli pada kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan
CSR perusahaan melakukan kegiatan Program Clean Development Mechanism
(CDM). Program ini merupakan program kerjasama antara Negara maju dan
Negara berkembang dalam penandatanganan Protokol Kyoto untuk menurunkan
emisi gas rumah kaca untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. PT.
Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. menerapkan Program CDM dengan melakukan

15Ibid.
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Proyek Pemanfaatan Bahan Bakar dan Material Alternatif (BBMA). Proyek ini
melibatkan beberapa pihak seperti kementrian lingkungan hidup yang bertanggung
jawab dalam pengadaan aturan untuk pemanfaatan BBMA, pihak akademisi dari
Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagai pihak yang bertanggung
jawab memantau efek proses dengan pemanfaatan BBMA secara berkelanjutan,
pihak industri semen lain sebagai penghasil limbah yang dapat dimanfaatkan
sebagai BBMA, dan komunitas sekitar perusahaan sebagai masyarakat binaan
untuk mensosialisasikan proyek pemanfaatan BBMA sehingga tidak menimbulkan
efek negatif.
Contoh kisah sukses implementasi CSR lain adalah Program Mitra Produksi
Sampoerna (MPS) adalah PT. HM Sampoerna. Program kemitraan ini dilakukan
dengan perusahaan kecil dan menengah, koperasi, dan pondok pesantren untuk
menjadi mitra produksi perusahaan sejak 1994 dan telah melahirkan sebanyak 25
MPS. MPS dirancang dengan pendekatan saling menguntungkan (win-win
approach). Melalui kegiatan kemitraan ini perusahaan memperoleh beberapa
manfaat seperti: 1) peningkatan kapasitas produksi secara signifikan tanpa investasi
untuk perluasan lahan dan pembangunan pabrik, 2) masalah tenaga kerja menjadi
urusan mitra produksi Sampoerna, demikian halnya dengan masalah dana pensiun
dan hak-hak tenaga kerja lain, 3) ongkos pengangkutan lebih murah dibandingkan
jika perusahaan harus mengangkut barang jadi ke sentra produksi, 4) dengan model
kerjasama kemitraan nama Djie Sam Soe dan HM Sampoerna akan tersosialisasi
dengan sendirinya di lingkungan kemitraan, 5) tenaga kerja di MPS dapat menjadi
panutan sehingga konsumen lain menikmati rokok-rokok produksi PT. HM
Sampoerna. Manfaat utama yang dirasakan komunitas adalah penyerapan tenaga
kerja, transfer teknologi, dan menghidupkan ekonomi pedesaan (de-urbanisasi).
PT Kaltim Prima Coal menunjukkan citranya sebagai perusahaan yang peduli
terhadap komunitas sekitarnya melalui kesuksesannya dalam menjalankan program
baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial sehingga menerima
penghargaan sebagai The Most Outstanding Recognition Awards dalam CSR
Awards 2005 yang diselenggarakan oleh Surindo bekerjasama dengan CFD
(Corporate Forum For Community Development, majalah SWA dan Mark Plus).
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Salah satu prinsip utama dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan CSR adalah
adanya komunikasi yang benar. Hal ini memberikan makna bahwa setiap kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial
harus disosialisasikan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan umpan balik
dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.16
F. Peran Sistem Pengaturan Dalam Implementasi CSR
Rees, sebagaimana dikutip oleh untuk mendukung dan menjamin tercapainya
tujuan pelaksanaan CSR dan mencapai keseimbangan yang efektif antara
lingkungan dan pembangunan diperlukan pengaturan yang baik (good governance)
yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan.17
Pelaku-pelaku lain melibatkan individu dalam setiap tingkatan pemerintah yang
merupakan bagian dari civil society. Good governance didefinisikan sebagai sebuah
acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.
Dalam pelaksanaannya, good governance memiliki tiga bidang fokus yang saling
terkait satu sama lain yaitu bidang ekonomi, politik, dan administrasi.18
Bidang ekonomi mencakup semua proses pengambilan keputusan yang
mempengaruhi kegiatan ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya seperti isu
keadilan, kemiskinan, dan kualitas hidup. Bidang politik mencakup semua proses
pengambilan keputusan dalam bentuk penyusunan kebijakan, sedangkan bidang
administratif mencakup sistem implementasi kebijakan di tingkat nasional dan
regional. Untuk menyatukan ketiga konsep tersebut diperlukan sistem
pemerintahan bottom up, yaitu proses pengambilan keputusan diambil pada tingkat
serendah mungkin yang diikuti dengan pengambilan tindakan yang efektif. Sistem
pengaturan dapat dikatakan baik dan efektif jika terdapat sinergi diantara
pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi.19

16Ibid
17Ibid.
18Hendrik

Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

31.
19 Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009.
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Pengaturan yang baik memiliki karakteristik utama yang meliputi partisipasi,
pandangan konsensus, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, responsif, efektif
dan efisien, adil dan menyeluruh, serta mengikuti aturan dan hukum. Partisipasi
menitikberatkan pada keterlibatan aktif setiap masyarakat dalam proses
pembangunan, bukan hanya keterlibatan komunitas tertentu. Partisipasi ini dapat
ditingkatkan melalui peningkatan hubungan antara sektor swasta dan masyarakat
khususnya melalui hubungan sosial ekonomi yang dapat menguntungkan semua
pihak, memberdayakan pemerintah lokal dalam pelaksanaan proyek daerah, dan
memberdayakan lembaga swadaya komunitas sebagai sarana untuk memobilisasi
dan meraih kemanfaatan suatu proyek.20
Orientasi konsensus memiliki makna bahwa pada dasarnya pengaturan yang
baik merupakan mediator dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas
untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai gambaran
kepentingan komunitas secara keseluruhan dan berbagai upaya yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tersebut. Pertanggungjawaban
merupakan karakteristik penting dalam sistem pengaturan yang baik, hal ini
memiliki makna bahwa sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan, serta
pemerintah harus bertanggung jawab terhadap komunitas dan institusi mereka
sebagai stakeholder. Transparansi memiliki makna bahwa keputusan diambil dan
dilakukan sesuai aturan yang diikuti secara benar dan terbuka pada hal-hal yang
memang harus bersifat terbuka, dengan kata lain informasi cukup disediakan oleh
yang berwenang dan mudah diperoleh serta dimengerti oleh semua anggota
komunitas.
Responsif memiliki makna cepat tanggap dalam menyediakan dan
memberikan suatu kesempatan yang luas kepada komunitas untuk dapat
memanfaatkan struktur pengaturan sebagai sarana dalam mengemukakan masalahmasalah yang ada di dalam komunitas intern yang ada. Responsif menjadi tolok
ukur apakah kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh komunitas sudah
terakomodasi dengan baik atau belum. Efektif dan efisien memiliki makna bahwa
20Philip Kotler dan Nancy Lee, 2005, Corporate Social Responsibility : Doing the Most
Good for Your Company and Your Causes, John Wiley and Sons, New Jersey, hlm. 205.
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suatu proses dan kelembagaan yang mempertemukan kebutuhan antar komunitas
dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen menjadi berguna
bagi elemen yang lain.
Adil dan umum memiliki makna moralitas yang seimbang dan hanya dapat
dicapai jika terdapat sistem pengaturan yang baik dalam hubungan sosial antara
satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain yang berlandaskan pada etika
yang dianut secara bersama sebagai suatu komunitas yang besar dan bukan
berdasarkan pada satu kelompok sosial tertentu. Sedangkan aturan hukum mengacu
pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas, dan
keadilan penerapan yang konsisten. Melalui sistem pengaturan yang baik
diharapkan proses pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan
dapat dilaksanakan dengan baik sehingga keseimbangan antara pembangunan
dengan pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat
tercapai. 21
G. CSR dalam Perundang-undangan di Indonesia
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL) merupakan padanan kata
yangdigunakan dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas untuk
menyebutistilah Corporate Social Responsibility(CSR). CSR atau TJSL sebagai
suatu konsep,berkembang pesat sejak tahun 1980-an hingga1990-an sebagaireaksi
dan keprihatinan dariorganisasi-organisasi masyarakat sipil danjaringan tingkat
global untuk meningkatkanperilaku etis, fairness dan responsibilitaskorporasi yang
tidak hanya terbatas padakorporasi, tetapi juga stakeholder dankomunitas serta
masyarakat serta wilayahkerja dan operasinya.22
Riana Susmayanti menyatakan bahwa agar dapat sepenuhnyaberkontribusi
kepada masyarakat, perusahaan harus efisien, menguntungkan, dan memiliki
tanggung jawab sosial, di Indonesia, sifat voluntarily (sukarela) dari CSR/TJSL
berubah menjadi mandatory (kewajiban hukum yang menimbulkan sanksi) sebagai
akibat diundangkannya UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
21 Lina Anatan, Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teoritis dan Praktik di
Indonesia, Jurnal Manajemen, Maranatha Christian University, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2009,
22Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 53/PUU-VI/2008 terhadap
permohonan pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm. 4.
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Mahkamah Konstitusi pun melalui Putusan No. 53/PUU-VI/2008 menolak judicial
review terhadap UU No. 40 Tahun 2007, bahkan menyatakan Pasal 74 dan
PenjelasanPasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.23 Secara teoritis,
pertanggungjawabansuatu badan hukum (rechtsperson) dapat dibedakan menjadi 2
(dua) makna, yaitu liability (tanggungjawab yuridis/hukum) dan responsibility
(tanggungjawab moral/etis).
Menurut Busyra Azheri, liability adalah tanggungjawab secara yuridis,
sedangkan responsibility merupakan pertanggungjawaban sosial atau publik.
Perbedaan prinsip diantara keduanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika
secara yuridis terbit pertanggungjawaban karena kesalahan atas tindakannya
sendiriatau orang lain, maka itu merupakan liability. Namun jika kesalahan tersebut
tidak atau belum diatur secara yuridis, maka itu adalah pertanggungjawaban secara
responsibility.24

23 Pasal

74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa
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.
Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas:
1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah
Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi
kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2) Cukup jelas.
3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang terkait.
4) Cukup jelas.
24Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Vol 7 Nomor 3 Desember 2014, hlm. 303-471.

23

Kajian Evaluasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNo. 6 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Menurut Pinto, liability menunjuk pada akibat kegagalan memenuhi standar
tertentu, sedangkan bentuk tanggung jawabnyadiwujudkan dalam bentuk ganti rugi
danpemulihan terhadap kerusakan atau kerugian. Sedangkan responsibility
ditegaskan sebagai kewajiban penghakiman kemampuan dankapasitas. Kewajiban
dalam hal tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki atau
memberikan ganti rugi terhadap setiapkerusakan yang mungkin disebabkan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
mengamanahkan bahwa tanggung jawab (responsibility) pada perusahaan melalui
CSR berubah menjadi liability dalam TJSL. Perubahan tersebut menimbulkan
pertentangan makna antara responsibility dan liability dalam TJSL. Responsibility
yang bersifat sukarela sebagai tanggung jawab etis, berubah menjadi liability
sebagai tanggung jawab yuridis (akibat dari kegiatan perusahaan yang merugikan,
misalnya pencemaran). Pengertian TJSL menjadi sangat luas, yaitu mencakup
pertanggungjawaban perusahaan secara etis maupun yuridis. Konsep TJSL dapat
ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, secara normatif dan
teoritis, pembentukan TJSL disandarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (ajaran Hans
Kelsen), yaitu norma hukum berjenjang (stufenbau des recht), di mana norma
hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan

tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Sebuah norma absah
karena diciptakan dengan cara tertentu yaitu cara yang ditentukan oleh norma lain
di atasnya. Lebih jauh Jazim Hamidi menjelaskan, dalam hal tata susunan/hierarki
sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat
bergantungnya norma-norma yang di bawahnya. Apabila norma dasar itu berubah,
maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.25

25Norma dasar yang dimaksud Jazim Hamidi sama dengan apa yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen dan Hans Nawiasky yaitu grundnorm. Jadi, esensi dari teori stufenbau des rech atau teori
jenjang norma hukum Kelsen ini, ingin melihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma
yang berbentuk piramidal (stupa). Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang
lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin
rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkrit suatu norma tersebut. Disarikan dari Jazim
Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi
17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm. 55-57.
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Dalam kerangka demikian pemeringkatan peraturan perundang-undangan
pemeringkatan peraturan perundang-undangan (stufenbau theorie) dapat dijadikan
pijakan untuk melakukan judicial review. Mahkamah Agung sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman dapat berperan obyektif dalam melakukan kontrol terhadap
tindakan hukum eksekutif dan legislatif dalam upaya menerapkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (stufenbau theorie) dalam pengujian Perda.
H. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Hierarki
Peraturan Perundang-undangandi Indonesia
Hierarki peraturan perundang-undangan umumnya dibuat untuk
menyelaraskan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, di samping
menyelaraskan pemeringkatan juga sebagai bentuk mendisiplinkan pembentukan
peraturan dalam menguraikan peraturan yang dibentuknya dengan peraturan yang
mendelegasikan/mengatribusikannya. Proses penyelarasan dan pendisiplinan ini
mungkin akan mudah dilakukan jika jumlah peraturan yang ada tidak banyak.
Namun, dalam kasus Indonesia, jumlah peraturannya sangat banyak dan cenderung
sudah over regulated sehingga proses tersebut tidak mudah untuk dilakukan.26
Menurut Maria Farida, norma hukum mempunyai dua wajah (das doppelte
rechtsantlitz). menurut konsep tersebut, norma hukum itu ke atas bersumber dan
berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah menjadi sumber dan menjadi
dasar bagi norma hukum di bawahnya. Hans Kelsen, kemudian memunculkan
stufentheorie melalui teorinya “stufenbau des rechts” atau “the hierarchy of law”.
Teori yang disampaikan oleh Kelsen dikembangkan lebih lanjut oleh Hans
Nawiasky melalui Die Theorie Vom Stufentordnung.27 Berdasarkan kedua teori
tersebut, Indonesia kemudian mulai menetapkan pemeringkatan peraturan
perundang-undangannya pada tahun 1966 melalui ketetapan MPRS Nomor
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum
RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan MPRS ini adalah
26Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah
Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam
Membatalkan Perda di Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
27Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah..., hlm. 148-149.
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untuk menyelaraskan dan mendisiplinkan berbagai produk hukum yang kacau pada
saat itu karena presiden sangat dominan. Meskipun bertujuan untuk menyelaraskan
dan mendisiplinkan berbagai produk hukum, sampai dengan dibatalkannya Tap
MPRS dan diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tetap saja cita-cita
terbentuknya sistem produk hukum yang selaras dan harmonis tidak pernah
terwujud. Bahkan sampai penerusnya Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 juga belum
berhasil mewujudkan cita-cita tersebut.28
Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara
hirarkis atau berjenjang. Pengaturan secara hirarkis ini membawa implikasi pada
kekuatan hukumnya. Semakin tinggi tingkatan peraturannya, maka kaekuatan
hukumnya juga semakin tinggi. Selain itu, peraturan yang ada di bawahnya tidak
boleh menyimpang dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Peraturan Daerah
merupakan hirarki yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.
Peraturan daerah yang ada dalam hirarki tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu
peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.29
Sistem Peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Pancasila
sebagai sumber dari sumber hukum negara. Dalam kerangka pemikiran Hans
Nawiasky, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam jenjang norma hukum
sebagai staatsfundamentalnorm, sedangkan dalam teori stufenbau des recht dari
Hans Kelsen sebagai groundnorm. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.30 Sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, jenis dan susunan hierarki peraturan
perundang-undangan adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”..., hlm.1-7.
teori berjenjang (stufentheorie) tidak dapat dipisahkan dari tiga nama ahli
hukum yaitu Adolf Merkl (1836-1896), Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Berbagai literatur
menyebutkan Adolf Merkl merupakan pemikiran yang mencetuskan teori berjenjang atau
setidaknya Adolf Merkl menulis terlebih dahulu tentang teori berjenjang (stufentheorie). Teori
hukum berjenjang dari Kelsen dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl yaitu teori tentang tahapan
hukum (die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung). Dalam teori ini, Adolf Merkl menjelaskan
bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hierarki. Norma yang mengkondisikan dan
dikondisikan dari tindakan hukum. Disarikan dari Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan
Retribusi Daerah..., hlm.147-148.
30Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah..., hlm. 177.
28Andi

29Berkembangnya
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2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Sebagai sebuah sistem, hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan
adanya kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di bawah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai
dengan hierarki yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan Kekuatan
hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut sesuai
dengan asas lex superior derogat legi inferiori yaitu suatu peraturan dapat juga
dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyatanya bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi. Ditinjau dari die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnorm dari
Nawiasky, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:31
1. Staatsfundamentalnorm /Pancasila.
2. Staatsgrundgesets/Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Formal gesets/Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung/Mulai dari Peraturan Pemerintah
hingga Perda.
Untuk menjaga dan mendisiplinkan hirarki peraturan perundang-undangan
tersebut, maka perlu mekanisme pengujian yang diberikan hak kepada lembaga
untuk menguji atau yang lazim dikenal dengan toetsingrecht. Di Indonesia hak
menguji (toetsingrecht) di berikan kepada tiga lembaga yaitu legislative review,
executive review dan judicial review. Legislative review merupakan hak menguji
diberikan kepada lembaga lembaga legislatif dan lembaga yang bersangkutan
mengadakan kegiatan pengujian peraturan perundang-undangan. Executive review
31Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum
Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 ..., hlm. 58-60.

27

Kajian Evaluasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNo. 6 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

adalah merupakan hak menguji diberikan kepada lembaga lembaga eksekutif dan
lembaga yang bersangkutan mengadakan kegiatan pengujian peraturan perundangundangan.32 Judicial review diberikan kepada Mahkamah Konstitusi33 untuk
undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Mahkamah
Agung untuk produk hukum hukum di bawah undang-undang yang bertentangan
dengan undang-undang.34
I. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam

UUDNRI Tahun 1945
Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 merupakan kaidah negara yang
fundamental (staatsfundamentalnorm) atau asas kerohaniannegara. Pada Alinea
keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 terkandung normadasar (grundnorm)
yaitu Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menempatkandiri sebagai
genetivus subjectivus, yaitusubyek yang memberi penilaian terhadap segala sesuatu
yang menyangkut kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai satu
sistem filsafat yang utuh,kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Antara silayang satu dengan sila yang lain berhubungan secara
hirarkis piramidal.35 Sila pertama meliputi dan menjiwai Sila selanjutnya.
Secara tersirat, konsep TJSL dalam Pancasila yaitu tercermin dalam sila
pertama yaitu TJSL ditafsirkan sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama
yang diakui oleh agama dan keyakinan apapun, adapun sila kedua sebagai cermin
kepedulian terhadap sesama manusia (kemanusiaan) secara adil dan beradab
merupakan etika dalam TJSL. Sila ketiga mencerminkan implementasi TJSL dapat
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan sila keempat
mencerminkan kepedulian terhadap sesama lingkungan melalui pemanfaatan hasil
lingkungan

sebesar-besarnya

untuk

kepentingan

rakyat.

Sila

terakhir

mencerminkan etika dalam TJSL. Kelima sila dalam Pancasila tersebutdiuraikan
lebih lanjut dalam UUDNRI Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan
32Refly Harun, “Memahami Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Tiga Puluh Putusan
Pertama”, Bahan Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Program Magister Hukum
Universitas Gadjah Mada, Tahun Akademik 2014/2015, hlm. 1-5.
33Lihat Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
34Lihat Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
35 Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang -Undangan: Proses dan Teknik
Penyusunannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm.1 -7.
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bahwa perekonomian nasionaldiselenggarakan berdasar atas demokrasiekonomi
dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan
lingkungan,

kemandirian,

sertadengan

menjaga

keseimbangan

kemajuan

dankesatuan ekonomi nasional.
J. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UndangUndang.
Secara horisontal, konsep TJSL dapat ditemukan dalam berbagai undangundang. Konsep TJSL tidak dimaknai sebatas tanggung jawab etis yang bersifat
sukarela (voluntarily), namun juga sebagaikewajiban hukum yang menimbulkan
sanksi(mandatory), hal ini dapat dilihat dalam undang-undang dibawah ini:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
menyebutkan bahwa setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik
dan sehat.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan
bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya
kebakaran hutan di areal kerjanya.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
yang menyatakan bahwa kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan oleh
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama
dengan Badan Pelaksana, wajib memuat paling sedikit ketentuanketentuan pokok yaitu: pengelolaanlingkungan hidup dan pengembangan
masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. BadanUsaha
atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyakdan
Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan
danmasyarakat setempat.
5. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara: Proses
privatisasijuga dilakukan dengan berkonsultasisecara intensif dengan
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pihak-pihak

terkaitsehingga

proses

dan

pelaksanaannya

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air: Setiap orang atau badan
usahadilarang melakukan kegiatan yang dapatmengakibatkan terjadinya
daya rusakair.
7. UU No. 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal: “Setiap penanam
modal berkewajiban: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik; b) melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; c) membuat
laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada
BadanKoordinasi Penanaman Modal; d)menghormati tradisi budaya
masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e)
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap
penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social
perusahaan.36 Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman
modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan Business Impact bahwa “...

a current analysis of CSR would involve meeting the needs of all
stakeholders and not just shareholders against some form of ethical
basis.” Dasar-dasar etik ini dijabarkan dalam prinsip-prinsip sebagai
berikut: 1) To treat employees fairly and equitably (memperlakukan tenaga
kerja dengan adil dan seimbang); 2) To operate ethically and with integrity
(mengedepankan etis dan integritas); 3) To respect basic human
rights(menghormati HAM); 4) To sustain the environment for future
generations(keberlangsungan lingkungan untuk generasi masa depan);
dan 5)To be a caring neighbour in their communities(kepedulian terhadap
masyarakat dan komunitas).
8. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagai
penyempurnaan bidang hukum korporasi yang sebelumnya diatur dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1995) memuat: “Kewajiban Perseroan
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adalah melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan. 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.”.
9. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: “Pengurangan
sampah meliputi kegiatan: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran
ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah.41 Pelaku usaha
dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang
menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur
ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.”
10. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
“DuniaUsaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu
menumbuhkan Iklim Usaha. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta
secara aktif melakukan pengembangan. Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia

Usaha,

menstimulasi

dan

masyarakat

kegiatan

memfasilitasi,

kemitraan,

yang

mendukung,

saling

dan

membutuhkan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.”
11. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
“Pemberdayaan

Masyarakat

adalah

usaha

untuk

meningkatkan

kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar
menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
12. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiba a) memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat,
terbuka, dan tepat waktu; b)menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup; dan c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
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13. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: “Pelaku usaha
berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat
sebagai pewujudan dari tanggung jawab social terhadap penanganan fakir
miskin.”
Berdasarkan berbagai perundangundangan diatas, konsep TJSL dimaknai
sebagai tanggung jawab etis sekaligus yuridis dari subyek hukum yang dapat
berbentuk pelaku usaha, setiap orang, pemegang hak/ izin, badan usaha/bentuk
usaha, pelaksana, penanam modal, perseroan, maupun dunia usaha dan masyarakat
K. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam

Peraturan Pemerintah
1. PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan
Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan
kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap: a) kondisi biofisik;
atau b) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan yang
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan
sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang
akan datang. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
biofisik serta dampak social dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua)
kategori yaitu: a) berpengaruh; atau b) tidak berpengaruh. Perubahan yang
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan
ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.
2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan ini memberikan pengertian terhadap kegiatan yang mempunyai
tujuan strategis yaitu kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
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3. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan ini memberikan batasan pengaturan terhadap pemrakarsa
sebagai orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.56 Pemanfaatan sumber
daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan
berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable),
diterima secara social (socially acceptable), dan ramah lingkungan
(environmentally sound).
4. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007).
Peraturan ini memberikan pengertian terhadap kegiatan Perseroan
Terbatas (Perseroan) sebagai 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 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
serta peraturan pelaksanaannya. Setiap Perseroan selaku subyek hukum
mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara garis besar, PP ini
mengatur mengenai:
1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang.
2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di
dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi
berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana
kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya,
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan.
4) Pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan disusun dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.64 Yang dimaksud dengan
“kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang
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disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi
resiko yang mengakibatkan tanggung jawab social dan lingkungan
yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan
usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5) Pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan wajib dimuat
dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan
kepada RUPS.
6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi
yang berwenang. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya
maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan
untuk:
a. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab
social dan lingkungan di Indonesia.
b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan.
c. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang
kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.Konsep TJSL dalam berbagai
Peraturan

Pemerintah

tersebut

diatas

meliputi

tanggung

jawab
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etis(responsibility) dan yuridis(liability), karena Perseroan tetap dapat
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi
kewajibannya.

Meskipun terdapat variasi dalam formulasi pengaturan mengenai TSLP pada
beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, namun, berdasarkan kajian
melalui model Regulatory Impact Assessment (RIA) yang melihat dari sudut dampak
pengaturan dari berbagai produk hukum tersebut di atas, TSLP diperlukan untuk berbagai
tujuan kemanfaatan berikut:
1. Perwujudan komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan
Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat
sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.
2. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha
dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

secara

melembaga

dan

berkelanjutan.
3. Pemberdayaan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta
lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pengaturan mengenai TSLP tersebut pada level Pemerintahan Daerah
diperlukan untuk memastikan kesesuaian kemanfaatan dari TSLP tersebut dengan
kebutuhan daerah sejalan dengan desentralisasi kekuasaan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi interaksi positif di antara aktor-aktor
pemerintahan yang dapat mewujudkan otonomi daerah yang mampu mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam UU No. 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan DIY diatur sebagai daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
dan ketenteraman masyarakat (Pasal 5 ayat 1 huruf b). Pelaksanaan tujuan tersebut
kiranya sejalan dengan arah dari pengaturan mengenai TSLP sebagaimana tujuan
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kemanfaatan TSLP yang menjadi dampak dari pengaturan berbagai peraturan
perundang-undangan terkait sebagaimana telah diuraikan di atas.
Guna mengatur pengelolaan (governance) dalam pemanfaatan TSLP di DIY,
diperlukan sebuah kerangka produk hukum lokal melalui sebuah Peraturan Daerah
DIY yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai program TSLP di
DIY agar dapat diselaraskan dengan berbagai program dan kegiatan Pemda DIY
maupun seluruh Pemda Kabupaten/Kota se-DIY. Perda DIY mengenai TSLP
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi daerah-daerah dalam pengelolaan danadana yang bersumber dari TSLP dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemda
DIY. Adapun visi DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter,
berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera menyongsong peradaban baru. Sedangkan
misi DIY sendiri yang sejalan dengan tujuan pengaturan TSLP antara lain adalah
menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas
rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan
mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi
tingkat

kemiskinan,

mengurangi

ketimpangan

pendapatan

dan

tingkat

pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.
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BAB III
KONTEKS KEWILAYAHAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Isu Stratejik Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Isu stratejik penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan,
Wisata dan Budaya tentunya berimplikasi pada corak pergerakan lalu
lintas di jalan. Pelajar dan wisatawan yang tinggal dan berkunjung di DI
Yogyakarta tentunya tidak memerlukan kecepatan perjalanan maupun
waktu tempuh yang singkat untuk menuju kampus ataupun obyek wisata
yang cepat. Sebaliknya, karakteristik pergerakan pelajar dan wisatawan di
Yogyakarta cenderung lamban dan bersifat leisure, sehingga memberikan
kesan pelajar dan wisatawan ingin menikmati suasana Yogyakarta.
Kondisi ini diperkuat oleh local wisdom yang terkandung dalam spirit
alon-alon waton kelakon. Spirit ini seharusnya juga menjadi karakteristik
pergerakan lalu lintas di DIY, yang tidak mengutamakan kecepatan dan
waktu tempuh perjalanan.
2. Secara sosiologis, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota
yang nyaman untuk melakukan investasi. Hal ini merupakan landasan
sosiologis yang penting bagi tersedianya ruang bagi terselenggaranya
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara efektif. Cukup
banyak investasi yang ditanamkan dalam bidang pariwisata, perdagangan,
transportasi, dan kegiatan jasa lainnya. Kemudahan berinvestasi juga
didukung oleh pembentukan dinas perijinan di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bentuk pelayanan terpadu satu pintu.
Pelayanan perijinan tersebut telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana
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yang memadai, yaitu didukung oleh fasilitas teknologi informasi dan
terjaminnya kepastian waktu dan biaya
3. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak perusahaan, baik itu
perusahaan milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Akan tetapi
tatakelola CSR belum maksimal dan terkoordinir dengan baik, khususnya
ditinjau dari aspek sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
Istimewa.
4. Potret situasi DIY kekinian menunjukkan bahwa secara gamblang 10
tahun

terakhir

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

belum

mampu

mengkonsolidasikan potensi pembangunan DIY yang tersebar luas,
bahkan sampai ke luar teritorial DIY. Sedangkan potensi kalangan
perusahaan di DIY dan enclave kemiskinan di wilayah ini telah menjadi
petanda bahwa pemerintah harus membuka diri terhadap partisipasi aktor
pembangunan secara luas, seperti kalangan pengusaha dalam bentuk dana
CSR. Masalah tersebut misalnya adalah masalah kemiskinan di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
tentang RPJMD 2012 – 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan
Daerah Istimewa Yogyakarta masih di atas rata-rata nasional, di mana
tahun 2010 sebesar 13,33 persen; tahun 2011 sebesar 12,36 persen dan
2012 adalah 11,96 persen sedangkan tingkat kemiskinan DIY tahun 2010
adalah 16,83 persen ; tahun 2011 sebesar 16,08 persen dan Tahun 2012
adalah 16,05 persen berdasarkan sumber data BPS DIY tahun 2012.
Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan
tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pemerintah
daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun
upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah
dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
5. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul berdasarkan Hasil Data
Keluarga Miskin Kabupaten Bantul sampai Desember 2013 terdapat
39.424 KK miskin dengan jumlah jiwa miskin sebesar 122.021 jiwa.
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Persentasenya adalah 14,24 % KK miskin dan 13,48 % jiwa miskin.
Jumlah penduduk miskin Kulonprogo Tahun 2013 sebanyak 91.965 jiwa.
Jika dilihat dari tingkat kemiskinan maka Kabupaten Kulonprogo tingkat
kemiskinannya tertinggi mencapai 23,32 dan terendah Kota Yogyakarta
9,38. Sementara itu tingkat kemiskinan DIY tahun 2012 sebesar 15,88.
Kondisi kemiskinan ini berbanding lurus dengan persoalan akses dan
partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan maupun gender
minoritas dalam pembangunan. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin,
maka ketimpangan gender juga semakin jauh. Untuk mengetahui dan
mengkaji lebih jauh tentang apa saja kebijakan, program, kegiatan,
dukungan anggaran, keberhasilan, dan tantangan yang ada, tulisan ini akan
mencoba menelaah kondisi tersebut.
Kelima isu stratejik di atas tentunya mempengaruhi bentuk penyelenggaraan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan
lingkungan perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial.
Perubahan-perubahan sosial yang besar dan fundamental selalu diikuti dengan
penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya. Jika hukum tidak memberikan
tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, maka hukum hanya
mempertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup.36 Menurut Northop
sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, bahwa hukum memang tidak dapat
dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai “hukum
yang hidup”, Eugen Erlich memaknainya sebagai hukum yang menguasai hidup itu
sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.37
Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil
baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat Undangundang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial,

36Esmi Warassih, 2015, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister,
Semarang, hlm. 8.
37Esmi Warassih, 2015, Pranata Hukum Sebuah Telaah..., hlm. 8.

39

Kajian Evaluasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNo. 6 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.38 Pengaruh faktor-faktor dan
kekuatan sosial terjadi mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya,
dan sampai kepada peran yang diharapkan. Dengan kata lain, pembuatan undangundang tidak pernah bersifat otonom dan steril, melainkan sarat dengan
kepentingan-kepentingan kelompok, atau kekuatan-kekuatan potensial dalam suatu
negara

yang

menginginkan

kepentingan-kepentingannya

dilegalisasi

atau

diproteksi dalam undang-undang,39 atau dalam pandangan Karl Marx disebutnya
sebagai representasi dari kekuatan-kekuatan kapitalis.40
Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai
kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia mendukung atau menyandang
kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan
sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal
dunia kepentingannya berkembang. Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak
mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena
kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam
melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di
dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.41
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di antara
masyarakat sangat besar, maka perlu adanya pembentukan hukum untuk
menegakkan hukum di tengah konflik kepentingan tersebut. Untuk itu perlu hukum
yang responsif dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Dalam penegakan
hukum (law enforcement) menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus
selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.42

38Esmi

Warassih, 2015, Pranata Hukum Sebuah Telaah..., hlm. 9.
Marzuki, 2011, Tragedi Politik Hukum HAM, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

39Suparman

12.
40A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku
Teks Sosiologi Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.141.
41Sudikno Mertokusumo, 2000, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty , Yogyakarta,
hlm.26.
42Esmi Warassih, 2015, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister,
Semarang, hlm. 11.
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B. Analisis Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Menurut Enny Nurbaningsih Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
dalam menyatakan bahwa beberapa permasalahan hukum penyelenggaraan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
diantaranya: Pertama, Perda belum sepenuhnya bertujuan memecahkan masalah
dan sering bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi. Kedua,
Perda sering tidak aspiratif dan partisipatif, substansinya

sering membebani

masyarakat/dunia usaha. Ketiga, Penyusunan Raperda belum mendasarkan pada
perencanaan yang jelas, terpadu dan sistematis, serta seringkali tidak terkait dengan
RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD (Kerangka Regulasi Daerah). Apalagi terkait
dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional (Kerangka Regulasi
nasional). Keempat, Pembentukan Perda belum didukung oleh kompetensi legal
drafter dan/atau minimnya jumlah ahli perancangan yang memahami substansi
secara komprehensif.43
Akar permasalahan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan di DIY adalah Perda belum sepenuhnya bertujuan memecahkan
masalah dan sering bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi.
Akar masalah ini menyebabkan munculnya masalah sebagai berikut:
a. Sekedar basa basi atau keterpaksaan, di mana perusahaan
mempraktekan TSLP hanya karena faktor eksternal (external
driven),

environmental

driven

(karena

terjadi

masalah

lingkungan), serta reputation driven (karena ingin mendongkrak
citra perusahaan).

43Enny Nurbaningsih, “Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi”,
Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam
Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Pada Hari Jum’at
12 Agustus 2016.
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b. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance), dimana
TSLP yang dilakukan karena terdapat regulasi, hukum, dan
aturan yang memaksanya.
c. TSLP diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari
dalam (internal driven), perusahaan telah menyadari bahwa
tanggung jawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk
menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga
tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ketiga masalah di atas menyebabkan munculnya permasalahan
berikut:
a. Pertumbuhan

Jumlah

Perusahaan

tidak

sebanding

dengan

pertumbuhan angka kemiskinan.
b. Pembangunan terpusat di Perkotaan Yogyakarta
c. Kesenjangan Antar Wilayah
Pelaksanaan TSLP di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya
diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam
(internal driven) yaitu karena perusahaan telah menyadari bahwa
tanggung jawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk
menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Memang, pada awalnya
keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai TSLP ini
dilakukan sebagai dorongan agar pengusaha di Daerah Istimewa
Yogyakarta memenuhi kewajiban (compliance). Namun, secara bertahap
diharapkan hal ini bisa menumbuhkan adanya suatu dorongan dari dalam
(internal driven) bagi para pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara sosiologis, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah
satu kota yang nyaman untuk melakukan investasi. Hal ini merupakan
landasan sosiologis yang penting bagi tersedianya ruang bagi
terselenggaranya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara
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efektif. Cukup banyak investasi yang ditanamkan dalam bidang
pariwisata, perdagangan, transportasi, dan kegiatan jasa lainnya.
Kemudahan berinvestasi juga didukung oleh pembentukan dinas perijinan
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bentuk pelayanan
terpadu satu pintu. Pelayanan perijinan tersebut telah dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai, yaitu didukung oleh fasilitas
teknologi informasi dan terjaminnya kepastian waktu dan biaya.
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DALAM PP NO. 47 TAHUN 2012 DENGAN PERDA NO. 6 TAHUN 2016

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan
Dasar hukum penyelenggaraan tanggung jawab sosial

dan lingkungan

perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perseroan.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2007
B. Analisis Perbandingan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Hukum
Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
a. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat
UUPLH) menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hiudp yang meliputi
kebijakasanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Pengelolaan
lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pelastarian lingkungan
hidup dengan pendekatan terpadu dengan penataan ruang maupun
perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.44

44I

Hal ini sejalan dengan

Made Arya Utama, 2008, Hukum Lingkungan, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 54.
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Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, dan Deklarasi Johannesburg. Bila
prinsip ini dikaitkan dengan prinsip CSR dalam UUPLH dapat diinventarisir
sebagai berikut:45
1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan
lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (2) UUPLH jo Keputusan Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000
tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam
Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ketentuan ini
sejalan dengan prinsip “access to information”. Ketentuan ini
sejalan dengan prinsip keterbukaan (diclosure) dalam CSR.
2. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Pasal
15 ayat (1) UUPLH jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa
Dampak Lingkungan Hidup). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip
“environmental impact assessment and imformes decision making”.
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip disclosure dalam CSR.
3. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan
pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 ayat (1)
UUPLH jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air jo
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut).
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dalam CSR.

45Harry Supriyono, “Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011, hlm. 126.
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4. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat (1)
UUPLH jo PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip
“prevention of environmental harms”. Ketentuan ini sejalan dengan
prinsip pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam CSR.
5. Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan,
pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk melakukan audit lingkungan hidup (Pasal 28 UUPLH jo
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001
tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang
Diwajibkan). Audit lingkungan ini sendiri berkaitan dengan prinsip
akuntabilitas dalam CSR.
b. Undang-Undang Ketenagakerjaan
Masalah ketenagakerjaan telah diatur sedemikian rupa dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), terutama
berkaitan dengan hak-hak pekerja pada satu sisi dan kewajibannya serta
tanggung jawab pengusaha pada sisi lain. Semua itu mempunyai korelasi
dengan prinsip CSR yang dapat dilihat pada beberapa pasal seberikut:
1. Pasal 12 ayat 1 UUK menegaskan bahwa “pengusaha bertanggung
jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja”. Ketentuan pelatihan ini sejalan
dengan prinsip pendidikan dan human capital yang dikenal dalam
prinsip CSR.
2. Pasal 80 UUK yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha untuk
memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh
untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam makna religi dalam CSR.
3. Pasal 91 ayat 1 UUK bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan
atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
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pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan
pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketentuan

ini

mengarah

pada

penerapan

prinsip

transparansi dalam CSR.
4. Pasal 100 ayat (1) UUK menekankan bahwa untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib
menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ketentuan ini sejalan dengan
prinsip human capital dalam CSR.
5. Pasal 109 UUK yang berkaitan dengan peraturan perusahaan yang
disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan.
ketentuan ini sejalan dengan prinsip GCG dalam CSR.
6. Pasal 151 ayat (3) UUK menekankan bahwa pemutusan hubungan
Kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh baru dapat dilakukan
setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip taat
hukum dalam CSR. Menurut Pasal 151 ayat (1) UUK bahwa
pemutusan hubungan kerja merupakan upaya hukum terakhir,
setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian sebelumnya antara
pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.
c. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara
Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) salah satu tujuan
dibentuknya BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan
dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan
masyarakat”. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai
upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, maka
melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan sumber dana dari Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan
Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut :
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(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%.
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito
dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah
dikurangi beban opeasional.
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika
ada.
(2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua
persen);
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program
BL.
Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN
ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva
tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana
kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan
berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan
usaha Mitra Binaan.
c. Beban Pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk

membiayai

pendidikan,

pelatihan,

pemagangan,

pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut
peningkatan

produktivitas

pengkajian/penelitian

yang

Mitra

Binaan

berkaitan

serta

dengan

untuk
Program

Kemitraan.
2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20%
(dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan
pada tahun berjalan.
Sedangkan ruang lingkup Program BL meliputi:
a. Bantuan korban bencana alam.
b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan.
d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
e. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.
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Atas dasar ketentuan tersebut, terlihat bahwa prinsip CSR yang terdapat
dalam ketentuan BUMN ini lebih menekankan pada prinsip taat hukum.
d. Undang-Undang Penanaman Modal
Landasan filosofis pembentukan peraturan di bidang ekonomi termasuk
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional”. Prinsip demokrasi ekonomi ini pada dasarnya
mengandung makna bagaimana menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara
yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini oleh founding fathers
disebutnya dengan negara kesejahteraan (welfare state).
Konsep negara kesejahteraan 46 yang di anut Indonesia sendiri pada
prinsipnya adalah merujuk pada demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai
serangkaian aktivitas terencana dan melembaga yang ditujukan untuk
meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Semua itu terlihat dari
konsep social welfare, dan economic development yang oleh James Midgley
disebut sebagai ”antithetical nation”.47 Social welfare berkaitan dengan
mementingkan kepentingan orang lain (altruisme), hak-hak sosial, dan
retribusi aset. Dengan kata lain, konsep social welfare lebih menonjolkan
aspek sosialnya. Sedangkan economic development berkaitan dengan
pertumbuhan akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi (konsep kapitalis).
Oleh karena itu, CSR sebagai perpaduan antara konsep sosialis dan kapitalis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanaman modal.

46Pada beberapa Negara, konsep welfare state mencakup segenap proses dan aktivitas
mensejahterakan warga negara dan menerapkan soistem pelayanan sosial dan skema perlindungan
sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan
Reinventing Depsos, makalah, Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan
Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM, tanggal 25 Juli 2006, hlm. 5.
47James Midgley, 2003, Growth, Redistribution, and Welfare, Towar Social Invesment,
dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanman Modal, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 67.
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Dilihat dari substansi UUPM terdapat beberapa pasal yang secara
esensial berkaitan dengan CSR yaitu :
a. Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal yang
terdiri atas asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas
akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas
berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan
asas Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas
penamanan modal ini sejalan dengan prinsip CSR yaitu keterbukaan
(disclosure), akuntabilitas, non diskriminatif, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan.
b. Pasal 10 UUPM yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang
menegaskan adanya keharusan mengutamakan tenaga kerja WNI,
kewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui
pelatihan kerja dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih
teknologi kepada tenaga kerja WNI. Ketentuan ini lebih
mengedepankan prinsip CSR dalam bentuk human capital dan
pendidikan.
c. Pasal 15 UUPM berkaitan dengan kewajiban penanaman modal,
dimana setiap penanam modal berkewajiban:
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman .
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan
sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UUPM telah
meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari
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voluntary menjadi mandatory. Namun demikian ketentuan Pasal 15
UUPM ini mengandung beberapa prisip CSR yaitu Good Corporate
Governance (GCG), disclosur, prilaku etis, dan taat hukum.
d. Pasal 17 UUPM berkaitan dengan kewajiban setiap penanam modal
yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya
alam yang tidak terbarukan untuk mengalokasikan sebagian dananya
untuk pemulihan lokasi usahanya sehingga memenuhi standar
lingkungan hidup. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip berwawasan
lingkungan dalam CSR.
e. Pasal 34 UUPM berkaitan dengan sanksi bagi badan usaha atau
perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk
CSR. Dengan adanya ketentuan sanksi, semakin menguatkan bahwa
CSR itu tidak lagi bersifat voluntary, tetapi merupakan kewajiban
hukum (legal responsibility) bagi semua badan usaha dan
perseorangan, sehingga mencerminkan prinsip taat hukum.
e. Undang-undang Perseroan Terbatas
CSR yang dimaksud dalam UUPT secara terminologi ada perbedaan
dengan CSR yang

ada di UUPM, karena dalam UUPT mengunakan

terminologi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Ketentuan ini
dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 angka 3 UUPT dan judul Bab V yang
hanya terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu Pasal 74 yang terdiri dari 4 (empat) ayat
yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 74 ayat (1) UUPT Perseroan menegaskan bahwa perusahaan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini lebih mengedepankan prinsip
berwawasan lingkungan dalam CSR. Hal terlihat dari pembebanan
kewajiban TJSL hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga secara
makna gramatikal perusahaan yang tidak menjalankan dan/atau
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berkaitan dengan sumber daya alam tidak wajib menerapkan TJSL
dalam aktivitas usahanya.
b. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa TJSL merupakan
kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran. Kata-kata “kepatutan” dan “kewajaran” merupakan
terminologi yang bermakna pada asas hukum yang perlu penafsiran
yang tegas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam
CSR.
c. Pasal 74 ayat (3) UUPT Perseroan menegaskan bahwa perusahaan
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa TJSL telah
dinyatakan sebagai kewajiban dalam makna liability karena diikuti
sanksi bagi perseroan yang tidak menerapkannya. Ketentuan ini
sejalan dengan prinsip taat hukum dalam CSR.
f. UU Minerba
Filosofi pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terlepas dari Pasal 33
ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang berkaitan dengan konsep penguasaan oleh
negara dan prinsip demokrasi ekonomi dalam pengelolaannya. Sehingga pada
bagian mengingat UU Minerba ditegaskan bahwa mineral
yang

terkandung

dalam

wilayah

dan

batubara

hukum pertambangan Indonesia

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang
banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk
memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Penjelasan UU Minerba secara implisit juga mengisyaratkan bahwa
pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam sesuai dengan konsep
hukum “kausalitas”, dimana keberlajutan perusahaan yang bergerak di bidang
pertambangan tergantung pada pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri.
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Sebaliknya, jika daya dukung sumber daya alam rusak, musnah, dan atau
tidak ada lagi, maka akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat,
sehingga mereka akan menganggap perusahaan sebagai penyebabnya.48
Untuk lebih prinsip CSR dalam UU Minerba dapat di lihat dari ketentuan
sebagai berikut :
a. Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada 4 (empat) asas
yaitu:
1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
4. Kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Asas ini mencerminkan prinsip CSR yang mencakup prinsip
human

capital,

transparansi,

akuntabilitas,

kerkelanjutan

dan

berwawasan lingkungan.
b. Pasal 65 ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan setiap usaha
pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,
persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan
kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip CSR
dalam persyaratan izin (Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79). Ketentuan ini
lebih mengarah pada penerapan prinsip GCG.
c. Pasal 96 berkaitan dengan penerapan kaedah teknik pertambangan yang
baik, dimana pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan. Ketentuan
ini sejalan dengan Prinsip GCG dalam CSR.
d. Pasal 97 berkaitan dengan penegasakan bahwa “pemegang IUP dan
IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan
sesuai dengan karakteristik suatu daerah”. Penerapan prinsip
standarisasi dapat diukur berdasarkan AMDAL dan/atau UKL/UPL

48 Wilian Wordworth, 2008, Kata Pengantar dalam “Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam praktek di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, halaman X
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yang dibuat oleh pemohon IUP dan IUPK. Ketentuan ini sejalan dengan
prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR.
e. Pasal 99 dan Pasal 100 berkaitan dengan rencana reklamasi dan rencana
pasca. Kedua ketentuan itu mensyaratkan pengelolaan pasca tambang
yang didasarkan atas prinsip disclosure dan prinsip penerapan teknologi
ramah lingkungan.
f. Pasal 106 menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus
mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa
dalam negeri. Ketentuan ini berkaitan dengan penerapan prinsip human
capital.
g. Pasal 107 UU Minerba yang menekankan agar dalam kegiatan operasi
produksi,

badan

usaha

pemegang

IUP

dan

IUPK

wajib

mengikutsertakan pengusaha lokal. Ketentuan ini marah pada
penerapan prinsip kemitraan dengan UKM dalam CSR.
h. Pasal 108 UU Minerba yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK
menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
dengan berkonsultasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ketentuan ini
berkaitan dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf n,
Pasal 78 huruf j, dan Pasal 79 huruf m UU Minerba, sekaligus
merupakan ketentuan “esensial” dalam UU Minerba yaitu CSR yang
dimaknai dalam bentuk community develoment. Ketentuan ini sejalan
dengan prinsip disclosure dan akuntabilitas dalam CSR.
i. Pasal 145 ayat (1) UU Minerba berkaitan dengan hak masyarakat yang
terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan
yaitu berupa ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip stakeholder concept dalam CSR.
Ke 14 (empat belas) prinsip CSR yang terdapat dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan di bidang pertambangan
mengacu pada prinsip-prinsip CSR baik menurut Alyson Warhurst, Organization
for Economic Coperation and Development (OECD), ISO 26000, dan Global
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Compact (GC) yang didasarkan atas interpretasi gramatikal dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel
Perbandingan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perusahaan
No

Ketentuan

1

UU Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2

Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Pasal

Kewajiban memberikan informasi
Pembuatan AMDAL
Pengelolaan limbah hasil usaha
dan/atau kegiatan
Pengelolaan B3
Audit lingkungan

Pasal 12 ayat (1)

Pelatihan kerja

Pasal 80

Waktu ibadah
Pengaturan pengupahan ditetapkan
atas kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh
Pengusaha wajib menyediakan
fasilitas kesejahteraan
Tanggung jawab pembuatan
peraturan perusahaan
Pemutusan hubungan kerja baru bisa
dilakukan setelah penetapan oleh
lembaga PPHI
Turut aktif memberikan bimbingan
dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi,
dan masyarakat

Pasal 91 ayat (1)

Pasal 100 ayat (1)
Pasal 109
Pasal 151 ayat (3)
3

4

UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1)
tentang Badan Usaha Milik huruf e
Negara
UU Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal

Pasal 3 ayat (1)

Asas penanaman modal

Pasal 10 ayat (1),
(3) dan (4)

Berkaitan dengan ketenagakerjaan

Pasal 15

Kewajiban penanam modal

Pasal 16

Tanggung jawab penanam modal

Pasal 34

Kewajiban mengalokasikan dana
untuk pemulihan lingkungan
Sanksi

Pasal 74 ayat (1),
(2), (3), dan (4)

Pengaturan tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan

Pasal 65 ayat (1)

Kewajiban pemegang izin
pertambangan untuk memenuhi
berbagai persyaratan

Pasal 17

5

6

UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas

UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan
Batubara

Substansi

Pasal 6 ayat (2)
Pasal 15 ayat (1)
Pasal 16 ayat (1)
dan
Pasal 17 ayat (1)
Pasal 28

Prinsip CSR
Keterbukaan (disclosure)
Keterbukaan (disclosure)
Mengembangkan teknologi
ramah lingkungan
Teknologi ramah lingkungan
Akuntabilitas
Pendidikan dan Human
Capital
Hak Asasi Manusia (HAM)
Transparansi

Human Capital
GCG
Taat hukum

Taat hukum
Keterbukaan (disclosure),
akuntabilitas, nondiskriminasi, berkelanjutan
(sustainabelity), berwawasan
lingkungan
Human capital, pendidikan
dan pelatihan
GCG, perilaku etis, taat
hukum
Akuntabilitas, perilaku etis,
berwawasan lingkungan, dan
taat hukum
Berwawasan lingkungan
Taat hukum

Berwawasan lingkungan,
akuntabilitas dan taat hukum
Human capital, disclosure,
akuntabilitas, keberlanjutan,
dan berwawasan lingkungan
GCG
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GCG

Pasal 107

Penerapan kaedah pertambangan
yang baik
Penerapan standar dan baku mutu
lingkungan
Kewajiban melakukan dan
menyediakan dana reklamasi
mengutamakan pemanfaatan tenaga
kerja setempat, barang, dan jasa
dalam negeri
Mengikut sertakan UKM

Pasal 108

Community development

Disclosure dan akuntabilitas

Pasal 145 ayat (1)

Hak masyarakat menuntut ganti rugi

Pasal 96
Pasal 97
Pasal 99 dan 100
Pasal 106

Berwawasan lingkungan
Disclosure dan teknologi
ramah lingkungan.
Human capital

Kemitraan

Kegiatan CSR baru marak dilakukan pada beberapa tahun belakangan, dan
kegiatan itu dilaksanakan atas motif kemurahan hati (charity) dan kedermawanan
(philanthropy) yang bersifat voluntary. Namun pada saat DPR mengulirkan wacana
CSR dalam pembahasan RUUPT, maka kalangan dunia usaha mulai terusik karena
paradigma CSR yang semula bersifat voluntary bergeser menjadi mandatory,
sehinga penolakan dari berbagai kalangan dunia termasuk KADIN dengan beberapa
asosiasi dunia usaha melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)
terhadap ketentuan Pasal 74 UUPT dengan gugatan Nomor 53/PUU-VI/2008.
Gugatannya sendiri didasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat
(2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan putusan MK
tanggal 15 Arip 2009 menyatakan menolak gugatan tersebut.
Bila dilihat dalam risalah proses lahirnya terminologi Pasal 1 angka 3 UUPT,
terjadinya perdepadan yang sangat alot antar fraksi maupun dengan pemerintah,
akhirnya diselesaikan melalui lobby pada masa sidang IV tahun sidang 2006-2007
dalam rapat panitia kerja Komisi VI DPR RI. Dalam risalah tersebut, secara jelas
terungkap bahwa RUUPT yang diberikan oleh pemerintah ke DPR tidak ditemukan
satu pasal pun yang berkaitan dengan CSR. Atas inisiatif Fraksi Kebangkitan
Bangsa (FKB) diusulkanlah dalam RUUPT juga dimasukkan tentang CSR agar
sejalan dengan landasan filosofis demokrasi ekonomi yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD.
Atas dasar filosofi tersebut dapat ditarik benang merah mengapa hanya perseroan
yang bergerakdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan
menerapkan CSR atau TJSL yaitu sebagai berikut :
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a. Berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability), dimana prinsip ini
bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya untuk
dinikmati oleh satu generasi atau generasi tertentu saja, tetapi
pengelolaannya harus bisa diwariskan dan dinikmati oleh generasi akan
datang.
b. Berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan, dimana prinsip ini bermakna
bahwa dalam pembangunan perekonomian nasional aspek lingkungan
harus menjadi perhatian setiap pelaku usaha, sehingga setiap aktivitas
usaha dapat diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan.
Namun bila dilihat dari law making proces-nya, konsep mengenai CSR dalam
UUPT tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan LSM dengan alasan
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan pada sisi lain fakta menunjukkan, bahwa
banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi
kurang sekali memberikan perhatian terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat
di sekitarnya, seperti konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia,
konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun,
pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya.
Di samping itu, perkembangan global menunjukkan adanya perubahan
pardigma perusahaan, yaitu kalau selama ini perusahaan hanya dipandang sebagai
instrumen ekonomi, namun sejalan dengan tuntutan global perusahaan harus
dipandang sebagai institusi sosial. Dan perusahaan tidak hanya mengakomodasi
kepentingan shareholder, tetapi juga kepentingan stakeholder. Oleh karena itu,
pengelolaan perusahaan tidak bisa semata-mata mengedepankan keuntungan
melainkan mengedepankan 3BL.
Bila dilihat penerapan CSR pada beberapa negara maju, seperti Inggris,
Belanda, kanada, dan Amerika Serikat dimana CSR telah menjadi suatu penilaian
hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk public report, di
samping penilaian dari publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan
CSR dalam aktivitas usahanya mendapatkan reward berupa keuntungan kompetitif
(competive advantage), sehingga harga sahamnya menguat di bursa dibanding
perusahaan yang telah berprilaku etis. Atas dasar argumentasi tersebut, sudah
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seyogianya CSR yang semula adalah tanggung jawab non-hukum (responsibility)
diubah menjadi tanggung jawab hukum (liability).
Mengingat amanat konstitusi dan berdasarkan fakta empiris dari dampak
pembangunan selama ini sebagaimana diakui pemerintah dalam RPJMN 20042009, maka sangat rasional sekali CSR diatur dalam sistem perundang-undangan di
bidang hukum perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan
pembangunan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas pertimbangan itu, dirumuskanlah
ketentuan CSR dalam UUPT sebagai bagian dari kewajiban perseroan di Indonesia.
Kemudian dalam penjelasan UUPT ditegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR ini
dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Sedangkan dari kajian teoritis, perubahan paradigma CSR dari voluntary
manjadi mandatory sejalan dengan ungkapan Roberto Mangabeira Unger
sebagaimana dikutip Eka Wenast yang menyatakan bahwa dalam masyarakat
“paska-liberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang
sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, pada hal menurut doktrin tradisional
kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Kaum neo-liberal tidak
menerapkan kritik atas pemerintah, tapi justru memusatkan diri pada kekuatan
pemerintah itu sendiri. Dimana perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk
menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial secara sistematis dan
sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah”.49 Sehingga
secara filosofis, teori tanggung jawab sosial yang bersifat radikal dan konservatif
dari segi programnya, tetapi memiliki pandangan liberal terhadap hak-hak publik.
Dan dalam masyarakat yang demokratis masyarakatlah yang memerintah, untuk itu
perusahaan yang demokratis harus mendengarkan suara stakeholders (market place
of ideas).

49

Ibid.
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Bila dikaitkan CSR dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan
bahwa CSR lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan
stakeholders dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka.
Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung
jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada
orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut
melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan
harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak
negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal
ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya
sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan
sejahtera.
Begitu pula halnya bila merujuk pada konsep negara hukum modern, selain
mengharuskan

setiap

tindakan

negara/pemerintah

berdasarkan

hukum,

negara/pemerintah juga diserahi peran, tugas dan tanggung jawab yang luas untuk
mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma CSR
dari voluntary menjadi mandatory dalam pengelolaan kekayaan mineral dan
batubara di Indonesia, sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang
dituangkan dalam UU Minerba. Kebijakan ini tidak terlepas dari fungsi negara di
bidang ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh W. Friedman yaitu mencakup 4
(empat) hal yaitu: 50
a. Sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat.
b. Sebagai pengatur (regulator).
c. Sebagai pengusaha (entrepreneur).
d. Sebagai pengawas (umpire).
Dari ke empat fungsi negara di bidang perekonomian ini, fungsi yang paling
esensial terletak pada fungsi pengatur (regulator). Apabila fungsi sebagai pengatur
salah atau keliru menempatkannya, maka akan berdampak pada ketiga fungsi yang

50W. Friedmann, 1971, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, Stevens and
Sons, London, page 3. Bandingkan dengan Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press,
Yogyakarta, hlm.16.
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lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemerintah harus
memperhatikan norma moral yang akan dipositivakasikan ke dalam bentuk norma
hukum dengan memposisikan kebebasan positif yang bersifat accountable kepada
stakeholders-nya.
Dengan melihat beberapa catatan di atas, sudah barang tentu perlu segera
dilakukan penyesuaian bagi Perda Pemerintah DIY No 6 tahun 2016 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan agar penyelenggaraan CSR di
DI Yogyakarta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang baru dan
telah berlaku.
C. Analisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
Membentuk Peraturan Daerah terkait Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
Otonomi

daerah

berfungsi

untuk

menciptakan

keanekaragaman

penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat serta
mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur
politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.51 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pengertian lain, otonomi
daerah dipandang sebagai suatu hak untuk mengatur dan memerintah daerah
sendiri. Hak tersebut sumbernya dari desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai refleksi komitmen

51Murtir Jeddawi, 2008, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan,
Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah), Total Media, Yogyakarta, hlm.
117-130. Baca juga Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang
Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PKHKD FH UNSOED & UII Press, Yogyakarta,
hlm. 1-7.
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bersama yang harus senantiasa dijadikan sebagai landasan utama pelaksanaan
pemerintahan.52
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi,53 sedangkan dekonsentrasi adalah
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum 54 dan tugas pembantuan adalah
penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.55
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan
urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun urusan
pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional dan agama. Penyelenggaraan urusan absolut
dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau melimpahkannya kepada instansi
vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

52Samsul Wahidin, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari
Masa ke Masa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-6.
53Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
54Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
55Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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berdasarkan asas dekonsentrasi. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyebutkan urusan pemerintahan konkuren
yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah
daerah dalam membuat dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda).56 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan
kewenangan tersebut melalui Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Pasca reformasi,
pada Tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2014
Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di tahun yang sama juga, dikeluarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.57
Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah. Sejak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah-daerah memperoleh
kewenangan yang cukup luas untuk membentuk peraturan-peraturan daerah secara

56Enny Nurbaningsih, 2011, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah
Dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya)”, Disertasi, Program Doktor
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 138.
57Samsul Wahidin, 2013, Op Cit, hlm. 135-757.
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otonom, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal maupun tatanan hidup
masyarakat lokal. Di sisi lain, keberadaan Perda merupakan implementasi sistem
representasi dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. 58
Peraturan Daerah merupakan peraturan dengan urutan terendah dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Kepala Daerah. Muatan59 dan pembuatannya tidak dapat menyimpang
dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.60
Adanya muatan dengan ciri khas kedaerahan (muatan lokal) tidak berarti
Perda dapat mengasampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan secara formal dan materinya. Sekalipun ada faktor semangat otonomi
daerah dalam pembentukan Perda, tetapi pembuatan Perda tidak dapat dipisahkan
dan tetap dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional.
Kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam
pembuatan Perda. Dasar pemikiran di atas menempatkan Perda mempunyai posisi
yang kuat dalam sistem hukum nasional. Materi muatan Perda sebagai peraturan
yang menjabarkan peratuan perundang-undangan lebih tinggi menjadikan Perda
pada posisi subordinat dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
Subtansi yang di atur dalam Perda berkaitan erat dengan peraturan di atasnya.61

58M Nur Sholikin, dkk, 2011, Laporan Kajian tentang Implementasi Pengawasan Perdaoleh
Pemerintah dan Mahkamah Agung, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 7.
59 Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
60Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan .
61Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, materi muatan Perda adalah seluruh
muatan dalam rangka penyelenggaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung
kondisi khusus daerah. Disarikan dari Imam Soebechi, 2012, Judicial Review Perda Pajak dan
Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.
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Sumber kekuasaan dalam pembentukan Perda tidak dapat dilepaskan dari
pembagian kekuasaan untuk mengatur di dalam suatu negara. Kekuasaan
mengatur

dilakukan

secara atributif dan delegatif. Kedua cara perolehan

kekuasaan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Perolehan secara atributif akan menyebabkan terjadinya
pembentukan kekuasaan karena kekuasaan itu berasal dari keadaan yang belum ada
menjadi ada. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan
yang dimaksud adalah pemberian kewenangan membentuk

peraturan

oleh

grondwet (Undang-Undang Dasar) atau oleh Wet (Undang-Undang) kepada suatu
lembaga negara atau lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.62
Terkait dengan pengertian delegasi kewenangan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk
peraturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ciri yang melekat dalam
delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang, pendelegasian
menyebabkan hilangnya wewenang bagi delegant dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, delegataris (penerima delegasi wewenang) harus bertindak atas nama
sendiri, dan oleh karen itu seorang delegataris bertanggung jawab secara eksternal
terhadap segala pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan
itu dan sub delegasi hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari delegant.63

62 Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang -Undangan: Proses dan Teknik
Penyusunannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm.1 -7.
63Muchsan, 1988, Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Liberty, Yogyakarta,
hlm. 1-7. Baca juga Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 1-5. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.
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Setiap wewenang dibatasi oleh isi atau materi wewenang, wilayah wewenang
dan waktu. Jika wewenang yang dilaksanakan melampui batas-batas tersebut maka
yang timbul adalah kondisi-kondisi berikut:64
1. Ketidakwenangan karena materi (onbevoegdheid ratione materiae) yaitu
pemerintah

oleh

peraturan

perundang-undangan

tidak

diberikan

wewenang untuk melakukan tindakan yang dilakukannya. Misalnya,
seorang walikota tidak berwenang mencabut Peraturan Daerah karena
Peraturan Daerah hanya dicabut oleh Peraturan Daerah yang dibuat
bersama-sama oleh walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ketidakwenangan karena pemerintah tidak berwenang untuk melakukan
tindakan pemerintahan di wilayah tersebut (onbevoegdheid ratione loci).
Misalnya, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak berhak untuk membuat
Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah yang cakupan
wilayahnya termasuk wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Ketidakwenangan

pemerintah

karena

terlampaunya

batas

waktu

(onbevoegdheid ratione temporis). Misalnya, tindakan pemerintah
dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
tidak berlaku lagi.
Wewenang memang memiliki batas, tetapi bisa terjadi suatu kondisi tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan padahal tindakan pemerintah
diperlukan dalam kondisi tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak mungkin
semua kondisi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disinilah pentingnya
konsep diskresi. Menurut Muchsan menyatakan bahwa diskresi dapat didefinisikan
sebagai bentuk wewenang pada badan atau pejabat pemerintah yang
memungkinkan mereka untuk melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil
tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam lingkup tindakan pemerintah.
Diskresi dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah pemerintah harus aktif
berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat (public
service) yang mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil
64 Muchsan, 2016, Materi Kuliah Politik Hukum, Program Studi Magister Hukum Pada
Tanggal 17 Februari 2017 di Ruang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
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keputusan ataupun bertindak dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum.
Pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam lapangan kehidupan
masyarakat dan pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika
kehidupan masyarakat.65
Menurut Hadjon, untuk memahami konsep diskresi dapat dengan melihat
ruang lingkupnya. Ruang lingkup diskresi antara lain pertama, kewenangan untuk
memutus sendiri, Kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.
Pendapat Hadjon tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Prof. Dr. Muchsan,
S.H., guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa.
Diskresi bukan berarti bebas tanpa batas sama sekali. Black’s Law Dictionary
menjelaskan discretion sebagai:66
Wise conduct and management, cautious discernment, prudence or individual
judgement, the power of free decision making. Administrative discretion is a
public official or agency’s power to exercise judgement in the discharge of
its duties.
Pengertian diskresi menurut Black Law Dictionary ini menunjukkan bahwa
di balik kebebasan untuk membuat keputusan/produk hukum terdapat juga aspek
kehati-hatian yang perlu diperhatikan. Kebebasan bertindak yang ada dalam konsep
diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar bebas. Kebebasan bertindak
dalam diskresi tidak juga menunjukkan bahwa administrasi negara bebas dari
undang-undang. Menurut Kranenburg, sebagaimana dikutip Hadjon, kebebasan
yang dimaksud dalam diskresi adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan.
Diskresi perlu dilakukan karena perundang-undangan tidak merinci apa yang terjadi
secara konkrit dan hal itulah yang dicari sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu
tetap ada keterkaitan antara peraturan perundang-undangan

saat tindakan

pemerintah dilakukan atas dasar diskresi.
Dasar konsep diskresi yang penting untuk diingat adalah ketika diskresi
digunakan dalam pemerintahan maka berlaku perlindungan hukum kepada badan

65 Muchsan, 2016, Materi Kuliah Politik Hukum, Program Studi Magister Hukum Pada
Tanggal 17 Februari 2017 di Ruang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
66Victor Imanual W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil
Peraturan Kebijakan di Indonesia, Setara Press, Malang,21-26.
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atau pejabat yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi badan atau pejabat yang
melakukan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakan uji materi oleh hakim.
Hal ini terkenal dengan adigium “kebijakan tidak dapat diadili”.67 Pengertian lain
dari Harry Supriyono, Dosen dan Pakar Hukum Lingkungan Universitas Gadjah
Mada menjelaskan bahwa68 asas diskresi (freies ermessen), yaitu kebebasan dari
seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan
pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas.
Jadi penggunaannya tidak terlepas sendiri dari asas-asas yang lainnya. Sehingga,
pejabat administrasi negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan, bila
ada seorang warga masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat
administrasi negara.
Asas yuridikitas (rechmatigeheid) menuntut setiap tindakan pejabat
administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai
dengan rasa keadilan dan kepatutan). Sebaliknya asas legalitas (wetmatigeheid)
menuntut agar setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar
hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Lebih jauh Phillips and
Jachson yang dikutip oleh Harry Supriyono membagi diskresi menjadi dua macam
yaitu:
a) Diskresi terikat, yaitu kebebasan seorang pejabat administrasi negara
untuk mengambil keputusan dengan memilih pilihan yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan;
b) Diskresi bebas, yaitu kebebasan seorang pejabat administrasi negara
untuk mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena
tidak ditentukan (diatur) dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Harry Supriyono Penggunaan kewenangan diskresi dalam konteks
penaatan dan penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan, di samping
permasalahan di lapangan begitu kompleks dan beragam, juga persoalan teknis dan
ilmiah akan banyak dihadapi oleh aparatur penegak hukum lingkungan
67Ibid.
68Harry Supriyono, “Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011, hlm. 126.
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administratif. Secara konseptual kewenangan diskresi oleh aparatur (pejabat
administrasi negara) dalam praktek penyelenggaran pemerintahan khususnya
dalam upaya penaatan dan penegakan hukum lingkungan administratif adalah
mengenai hal-hal sebagai berikut:
a) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat pejabat
administrasi negara memberikan kebebasan sepenuhnya atau kebebasan
terbatas. Misalnya adanya kewenangan Menteri Lingkungan Hidup untuk
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau
kegiatan yang dianggap telah terjadi pelanggaran yang serius, sekalipun
kewenangan izinnya berada pada pemerintah daerah. Dalam hubungan ini,
Menteri mempunyai kebebasan untuk menafsirkan “pelanggaran yang
serius”. Demikian pula misalnya dalam penetapan sanksi administrasi
yang sudah diatur, maka terdapat kebebasan untuk menafsirkan tingkat
pelanggaran dan jenis sanksi yang dianggap memadai sesuai dengan
pertimbangan obyektif dan subyektif.
b) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyelesaian inkonkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah
tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi
suatu bencana lingkungan (karena sebab faktor alam maupun karena sebab
perbuatan manusia) yang menimbulkan dampak lingkungan yang meluas
dan cepat, sehingga diperlukan langkahlangkah segera oleh Pemerintah
agar menguntungkan bagi negara maupun rakyat. Tindakan pemerintah
yang demikian semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. c) Adanya
delegasi perundang-undangan kepada badan atau pejabat administrasi
negara untuk mengatur sendiri ataupun untuk mengambil keputusan, yang
sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi
tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah,
maka Pemerintah Daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumbersumber itu merupakan sumber yang sah.
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D. Analisa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Konsideran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan

menjelaskan bahwa Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan dasar
hukum dari muatan pengaturan dalam perda ini. Memperhatikan hal tersebut,
analisis terhadap muatan pengaturan pada Perda No.6/2016 menggunakan acuan
beberpa peraturan perundang-undangan diatasnya. Analisis Perda No.6/2016
disajikan pada tabel berikut.

69

dan

Lingkungan

1 angka 1 Perda No.6 Tahun 2016
70Pasal 1 angka 4 Perda No.6 Tahun 2016

69Pasal

Perusahaan

Sosial

Perusahaan adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, budaya masyarakat, untuk
berperan
serta
dalam
pelaksanaan
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, bagi
perusahaan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.69

Pengertian Tanggung Jawab

Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

- Kesejahteraan

yang menjalankan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, dan
koperasi.70

- Perusahaan adalah perorangan atau badan

1.

Muatan Pengaturan

Pokok Pengaturan

-

-

No

subyek pergerakan; dan

Tiga aspek dalam terminologi TJSLP menurut
Perda 6/2016 yaitu:

Analisis

Pengertian tersebut hanya menuntut perusahaan sebatas
untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat tetapi
tidak memberi manfaat langsung bagi kehidupan
masyarakat seperti peningkatan ekonomi masyarakat
setempat. Harusnya TJSLP menuntut komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

huruf b UUPM menyebutkan “setiap penanam modal
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan”. Dalam penjelasan pasal tersebut
dinyatakan yang dimaksud dengan tanggung jawab
sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat
pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat.

Terminologi pengertian TJSLP menurut Perda
6/2016 mirip dengan definisi TJSLP dalam Pasal 15

Perusahaan sebagai keterangan tempat.

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Analisis Muatan Pengaturan Penyelenggaraan Perda No.6/2016
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Komunitas, orang, dan masyarakat sebagai
Tanggung Jawab sebagai predikat

-

70

2.

maupun

Lingkungan Perusahaan bertujuan:72

masyarakat, Perda ini hanya konsen pada protect

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Tujuan perda ini tidak memberikan ruang terhadap

Jadi, dilihat dari definisi CSR tersebut, Perda ini mirip
dengan UUPT,
harusnya pengertian
TJSLP
mengkombinasikan UUPM dan UUPT, karena
kedudukan Perda adalah sub-ordinat dari peraturan
yang diatasnya. Perda TJSLP harus mengkombinasikan
UUPM dan UUPT supaya lebih mempunyai manfaat
langsung bagi kehidupan masyarakat dengan berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak
sekedar perusahaan penanam modal hanya dituntut
sebatas untuk menjaga hubungan baik dengan
masyarakat tetapi tidak memberi manfaat langsung bagi
kehidupan masyarakat seperti peningkatan ekonomi
masyarakat setempat.

perseroan sendiri, komunitas setempat,
masyarakat pada umumnya.

1 angka 5 Perda No.6 Tahun 2016
72Pasal 3 Perda No.6 Tahun 2016

71Pasal

perusahaan beserta pihak–pihak yang menjadi
pelakunya.
b. Terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang
serasi, seimbang dan bersinergi dengan
program pembangunan di daerah dan
kabupaten/kota.
c. Melindungi perusahaan agar terhindar dari
pungutan yang dilakukan pihakpihak yang tidak
berwenang.

masyarakat, karena penetapan suatu negara sebagai
negara hukum yang berkesejahteraan memberikan
konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan
memberikan jaminan terhadap segenap bangsa,
segenap individu dari perlakuan tidak adil dan
perbuatan
sewenang-wenang.
Hukum
harus
mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya
sebagai warga negara dan hak asasi manusianya
terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan
jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan. Program
perlindungan bukan saja merupakan masalah yang

Tanggung Jawab Sosial dan a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang terhadap perusahaan, padahal dalam Pasal 42 dan
Pasal 43 UU UPLH 2009 menyebutkan secara jelas
tanggungjawab
sosial
dan lingkungan
Lingkungan Perusahaan
the polluter pays prinsciple untuk melindungi

Tujuan

dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.71
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-

71

5 ayat 1 Perda No.6 Tahun 2016
74 Pasal 5 ayat 2 Perda No.6 Tahun 2016

Tugas Forum TSLP

4.

73Pasal

Ruang Lingkup TSLP

3.

Tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 meliputi:
a. menyusun tata tertib Forum TSLP.
b. menyusun program TSLP secara terencana,
terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan
pembiayaan
program
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan,
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan
fungsi lingkungan hidup dan bantuan
pembiayaan program peningkatan pertumbuhan
ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang
selaras dengan program-program Pemerintah
Daerah.73
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara
langsung maupun tidak langsung menerima
dampak kegiatan operasional perusahaan74

memberikan apresiasi kepada perusahaan yang
telah menyelenggarakan program TSLP.

d. Sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk

dihadapi oleh perusahaan saja, melainkan sudah
merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali
masyarakat. Salah satu materi yang diatur dalam
Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah mengenai
jaminan terhadap perlindungan (To Protect) hak asasi
manusia warga negara. Masalah HAM harus menjadi
salah satu materi yang dimuat di dalam Konstitusi atau
Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dikarenakan
negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk
menyalahgunakan kekuasaan tersebut.
Pasal ini merupakan celah dan kompromi antara
perusahaan dengan Pemerintah Daerah untuk tidak
memberikan
bantuan
pembiayaan
program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan
kemiskinan,
kompensasi pemulihan
dan/atau
peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan
pembiayaan program peningkatan pertumbuhan
ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan jika tidak
selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
Frase selaras ini membuka ruang untuk kompromi dan
menegasikan
asas Penyelenggaraan TSLP yang
transparan dan akuntabel. Bahkan pengaturan
mengenai program yang selaras harus dipertegas dan
diperinci supaya memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
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pengawasan, Pengawasan pada dasarnya diarahkan
sepenuhnya
untuk
menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan

- Tugas Forum yang besar ini tidak diikuti dengan
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Sanksi

Pasal 8
(1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib
menjadi anggota Forum TSLP
(2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan
yang : a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit

dari

TSLP idealnya harus melakukan
pertanggungjawaban
terhadap
Pemerintahan
Daerah untuk menunjukkan sampai di mana
terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan
menemukan penyebab
ketidakcocokan yang
muncul. Dalam konteks membangun manajemen
pemerintahan publik yang bercirikan good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
pengawasan merupakan aspek penting untuk
menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi
sama pentingnya dengan penerapan good
governance itu sendiri.

pertanggungjawaban

Prinsciple dalam Pasal 42 dan 43 UUPLH belum
mencerminkan The Polluter Pays Prinsciple. Hal
ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3)
yang mewajibkan perusahaan untuk menjadi
anggota
TSLP
dan
jika
perusahaan
menyimpanginya
akan
dikenakan
sanksi

Ketentuan ini menegasikan The Polluter Pays

Keanggotaan Forum TSLP dan

diikuti
dengan
Pemerintah Daerah.

-

5.

diharapkan dapat membantu
melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan
efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu
aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau
evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan
dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan
yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

- Forum

yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui
Sekretariat Forum TSLP.
c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan
program TSLP dengan program Pemerintah
Daerah.
d. melaporkan
pelaksanaan
TSLP
yang
disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada
Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada
Pimpinan DPRD.
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- Forum TSLP hanya melaporkan programnya tanpa
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pelaksana yang berada di wilayah DIY; c. lokasi
usahanya
berada
di
lintas
wilayah
Kabupaten/Kota; dan/atau d. memberikan
manfaat dan dampak negatif lintas wilayah
kabupaten/kota.
(3) Perusahaan
yang tidak
melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi administratif berupa : a.
teguran tertulis; dan b. publikasi di media cetak.
sesuai dengan asas asas contrarius actus. alam
Hukum Administrasi Negara asas contrarius actus
adalah ketika suatu badan atau pejabat Tata Usaha
Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara (“TUN”) dengan sendirinya juga
(otomatis), Badan atau Pejabat TUN yang
bersangkutan yang berwenang membatalkannya.
Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri
Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum
(2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi
Chakim dalam tulisannya Contrarius Actus yang
dimuat dalam Majalah Konstitusi (hal.78), asas
contrarius actus dalam hukum administrasi
negara adalah asas yang menyatakan Badan atau
Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN
dengan sendirinya juga berwenang untuk
membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun
dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula
pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari
ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

administratif berupa teguran tertulis dan publikasi
media cetak. Idealnya pemerintahan daerah
mengembangkan dan menerapkan instrumen
ekonomi lingkungan hidup, sesuai ketentuan The
Polluter Pays Prinsciple menyatakan bahwa asas
pencemar membayar” adalah setiap penanggung
jawab yang usaha dan/atau kegiatannya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
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- Sanksi yang ideal adalah pencabutan izin usaha
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E. Sintesis Keberadaan Perda No.6/2016 sebagai Dasar Hukum
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan
Berdasarkan hasil Analisis Perda No.6/2016 tentang Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sebagai Landasan Hukum Perda Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kewenangan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,
Analisis Kebutuhan Pengaturan Berdasarkan Tujuan Pembangunan, Karakteristik
DI Yogyakarta dan Program Nasional dapat disintesiskan sebagai berikut:
1. Ada perbedaan yang sangat mendasar dan signifikan antara isi dan definisi
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang
dijadikan dasar acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Berdasarka kewenangan pemerintah daerah, Audit dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Forum TSLP untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai harus menjadi pokok aturan yang diakomodir dalam perda
penyelenggaraan lalu lintas jalan.
3. Perda No.6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan tidak memberikan ruang terhadap perlindungan
hukum kepada masyarakat, Perda ini hanya konsen pada protect terhadap
perusahaan, padahal dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU UPLH 2009
menyebutkan secara jelas the polluter pays prinsciple untuk melindungi
masyarakat, karena penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang
berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku
akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari

75

Kajian Evaluasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNo. 6 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus
mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara
dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat
dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Program perlindungan bukan saja

merupakan masalah yang dihadapi oleh perusahaan saja, melainkan sudah
merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali masyarakat. Salah
satu materi yang diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah
mengenai jaminan terhadap perlindungan (To Protect) hak asasi manusia
warga negara.
4. Perda No.6/2016 memberikan celah dan kompromi antara perusahaan
dengan Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan bantuan pembiayaan
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan,
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan
bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi
berkualitas berbasis kerakyatan jika tidak selaras dengan programprogram Pemerintah Daerah. Frase selaras ini membuka ruang untuk
kompromi dan menegasikan asas Penyelenggaraan TSLP yang transparan
dan akuntabel. Bahkan pengaturan mengenai program yang selaras harus
dipertegas dan diperinci supaya memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
5. Perda No.6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan tidak mengatur beberapa ruang lingkup
penyelenggaraan tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam dalam
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara. Muatan pengaturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
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a.

Pertanggungjawaban Forum TSLP.

b.

Penggunaan Sanksi Denda.

c.

Pengaturan Mengenai the polluter pays prinsciple.

d.

Pencabutan Izin Usaha.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan tidak sinkron dengan peraturan yang diatasnya, apalagi
terminologi pengertian TJSLP menurut Perda 6/2016 mirip dengan definisi TJSLP
dalam Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam penjelasan pasal tersebut
dinyatakan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk
tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Jadi, dilihat dari definisi CSR
tersebut, Perda ini mirip dengan UUPT, harusnya pengertian TJSLP
mengkombinasikan UUPM dan UUPT, karena kedudukan Perda adalah sub-ordinat
dari peraturan yang diatasnya. Perda TJSLP harus mengkombinasikan UUPM dan
UUPT supaya lebih mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat
dengan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak sekedar
perusahaan penanam modal hanya dituntut sebatas untuk menjaga hubungan baik
dengan masyarakat tetapi tidak memberi manfaat langsung bagi kehidupan
masyarakat seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Memperhatikan hal
tersebut, Perda No.6/2016 perlu direvisi agar muatan pengaturannya sesuai dengan
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berikut adalah beberapa poin kesimpulan yang dapat dirangkum dari
kajian ini
1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan sudah berusia lebih dari 2 tahun. Seiring dengan itu
regulasi yang mendasari dari penyusunan perda tersebut sudah
“banyak” berubah, karenanya pengaturan mengenai penyelenggaraan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diperbaiki sesuai dengan
perkembangan dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang
besar dan fundamental selalu diikuti dengan penyesuaian pada segi
kehidupan hukumnya. Jika hukum tidak memberikan tanggapan terhadap
perubahan-perubahan sosial yang terjadi, maka hukum hanya
mempertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup. Menurut Northop
sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, bahwa hukum memang tidak
dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial
sebagai “hukum yang hidup”, Eugen Erlich memaknainya sebagai hukum
yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam
peraturan-peraturan hukum.
2. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mendukung
penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang
merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun
2009 tentang Mineral dan Batubara telah lengkap dan dapat menjadi
acuan untuk penyusunan peraturan daerah.
3. Berdasarkan

hierarki

peraturan

perundang-undangan

terkait

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terdapat perbedaan
yang sangat mendasar dan signifikan antara isi dan definisi Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang
dijadikan dasar acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
6. Berdasarka kewenangan pemerintah daerah, Audit dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Forum TSLP untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai harus menjadi pokok aturan yang diakomodir dalam perda
penyelenggaraan lalu lintas jalan.
7. Perda No.6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan tidak memberikan ruang terhadap perlindungan
hukum kepada masyarakat, Perda ini hanya konsen pada protect terhadap
perusahaan, padahal dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU UPLH 2009
menyebutkan secara jelas the polluter pays prinsciple untuk melindungi
masyarakat, karena penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang
berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku
akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari
perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus
mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara
dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat
dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Program perlindungan bukan saja

merupakan masalah yang dihadapi oleh perusahaan saja, melainkan sudah
merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali masyarakat. Salah
satu materi yang diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah
mengenai jaminan terhadap perlindungan (To Protect) hak asasi manusia
warga negara.
8. Perda No.6/2016 memberikan celah dan kompromi antara perusahaan
dengan Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan bantuan pembiayaan
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program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan,
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan
bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi
berkualitas berbasis kerakyatan jika tidak selaras dengan programprogram Pemerintah Daerah. Frase selaras ini membuka ruang untuk
kompromi dan menegasikan asas Penyelenggaraan TSLP yang transparan
dan akuntabel. Bahkan pengaturan mengenai program yang selaras harus
dipertegas dan diperinci supaya memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
9. Perda No.6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan tidak mengatur beberapa ruang lingkup
penyelenggaraan tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam dalam
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara. Muatan pengaturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a.

Pertanggungjawaban Forum TSLP.

b.

Penggunaan Sanksi Denda.

c.

Pengaturan Mengenai the polluter pays prinsciple.

d.

Pencabutan Izin Usaha.

B. Rekomendasi
Memperhatikan poin-poin kesimpulan dari kajian ini, berikut adalah beberapa
rekomendasi yang menjadi tindaklanjut dari kajian ini.
1. DI Yogyakarta, membutuhkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana yaitu Induk Penyelenggaraan CSR (Corporate
Social Responsibility) dan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan di DI Yogyakarta.
2. Perlu tindak lanjut sesegera mungkin untuk, menyusun perda baru sebagai
pengganti Perda No. 6/2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan, karena sudah tidak relevan dengan
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regulasi yang ada dan harus mampu mengakomodir perkembangan
pembangunan.
3. Dalam menyusun revisi terhadap Perda No. 6/2016 ini, selain harus
memperhatikan regulasi terbaru, juga harus memperhatikan cita-cita
pembangunan daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal, kondisi
kekinian, serta isu-isu kedepan khususnya terkait dengan perkembangan
teknologi.
4. Penyusunan perda ini seyogyanya harus terintegrasi secara menyeluruh
dengan perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial.
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