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ABSTRAK 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)  

Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

Oleh : 

Ramon Anggoman 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan CSR 

yang sesuai dengan visi korporasi dan amanat pasal 74 Undang-undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja proses 

pelaksanaan CSR dan manfaat yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data 

sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan 

peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, 

observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang undang, teori 

dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang 

pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam 

mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Semen Baturaja (Persero) 

Tbk, melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan tahapan-tahapan seperti tahap 

perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan, berupa kegiatan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang di berikan dalam rangka layanan 

ke masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa manfaat bagi 

perusahaan dalam rangka menjalankan proses produksi diperusahaan, selain 

sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang muncul atas dasar dorongan yang tulus 

dari dalam juga sebagai bentuk pelaksanaan peraturan yang ada. 

Kata kunci : CSR (Corporate Social Responsibility), UU No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, Global Rating Initiative. 
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ABSTRACT 

 

Implementation of Corporate Social  Responsibility  

at PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

by 

Ramon Anggoman 

 

This research aims to analyze and find out the implementation of corporate 

social responsibility at PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., in relation to the vision 

and message of Articel 74 Undang-undang No: 40 year 2007. Processes of the 

implementation were identified. The primary data were colected from interviews, 

observation, and field study. The secondary data were taken from theory, 

definitions and their substances, and literature of study. They were  all analyzed 

qualitatively as they were related to regulations and experts opinions. 

The research results show that PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., had 

implemented its CSR well, and did correct steps, such  as planning, 

implementation, evaluation, and reporting. The CSR program was called  

partnership and enviromental supervision program in which public services were 

provided, a form of social responsibility. This program also provided  some 

benefits to the company which had applied the set regulations. 

Keywords: CSR, UU No.40 Tahun 2007 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berkembangnya ilmu akuntansi yang dituntut dengan kesesuaian 

peradaban yang menimbulkan banyaknya tuntutan untuk menyesuaikan diri 

terhadap kebutuhan publik sehingga muncullah ilmu-ilmu terapan mengenai 

akuntansi dan pelaporannya sesuai dengan kebutuhan yang lebih terperinci. 

Tanggungjawab sosial adalah salah satu bentuk dari tuntutan kebutuhan publik 

akan sebuah perusahaan, instansi atau lembaga dan lainnya, dimana 

tanggungjawab ini tidak   hanya dikeluarkan begitu saja melainkan dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dilakukan secara kontinu. 

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR-disclosure) merupakan 

sebuah informasi yang diungkapkan oleh manajemen, sebagai sinyal kepada 

stakeholder tentang aktifitas yang berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan 

terhadap sosial dan lingkungan. Menurut Chariri (2008), bahwa CSR-disclosure 

sangat besar peranannya bagi perusahaan, salah satunya digunakan untuk menarik 

dana investasi bagi masyarakat.  

Menurut konsep Triple-P Bottom Line yang terdiri dari 3 bagian profit 

(keuntungan), planet (bumi), dan people (masyarakat). Sebaiknya ketiga hal ini 

berhubungan secara garis lurus, profit yang tinggi dapat dihasilkan dengan tetap 

menjaga bumi dan tidak mengeksploitasi masyarakat atau sumber daya manusia 

yang bekerja dalam perusahaan secara berlebihan. Konsep Triple-P Bottom Line 
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ini seringkali dikaitkan dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat 

CSR. 

Berdasarkan Globlal Reporting Initiative (GRI), pengungkapan CSR 

dikelompokan menjadi 3 dimensi yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan 

mempunyai dampak yang sangat luas yaitu bagi perekonomian, lingkungan 

bahkan kehidupan sosial. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki 

responsibility terhadap ketiga dampak tersebut. 

Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. yang bersinggungan secara 

langsung dengan alam dimana industri ini bergerak di bidang eksplorasi alam 

yang bahan bakunya berasal dari alam dengan tingkat perusakan alam cukup 

tinggi tetapi dengan nilai jual yang tinggi pula. Sehingga menarik untuk diteliti 

bagaimana pengaruh ketika perusahaan tersebut menerapkan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan terencana untuk sampai kepada 

tujuan yang telah mereka tentukan. Pencapaian tujuan tersebut dapat melewati 

berbagai proses pelaksanaan kegiatan dimana tidak hanya mengikut sertakan satu 

pihak saja, tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan 

pihak luar. Pihak luar tersebut misalnya pemerintah, negara asing, masyarakat dan 

lembaga-lembaga sosial. Tak lepas dari pihak luar tersebut, maka perusahaan-

perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang mendukung pada 

mencapaian tujuan, khususnya menyangkut kepentingan perusahaan. 
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Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memiliki kendala 

yang dapat disebabkan oleh kekurangsigapan perusahaan dalam menangani 

permasalahannya. Perusahaan-perusahaan tersebut harus mampu menjaga 

keseimbangannya dengan memperhatikan pihak lain yang dapat mempengaruhi 

perkembangan perusahaan yang salah satunya yaitu masyarakat. Masyarakat 

merupakan salah satu pihak yang terkait dengan berbagai kegiatan pembangunan, 

termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Masyarakat (dalam hal ini 

komunitas lokal), memegang peranan sebagai pihak yang dapat terkena dampak 

sosial, politik, ekonomi maupun dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. 

Untuk itu pentingnya dilakukan CSR untuk menjaga keharmonisan antar 

stakeholder maupun meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Salah satu permasalahan perusahaan yang menyangkut tanggung jawab 

sosialnya yaitu masalah yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat 

sekitar sebagai komunitas lokal. Komunitas lokal merasa bahwa kedatangan 

perusahaan ke wilayah mereka tidak memberikan kompensasi yang berarti atau 

bahkan merugikan masyarakat (misalnya dengan terjadinya kerusakan alam dan 

pencemaran lingkungan tempat tinggal komunitas lokal akibat kegiatan operasi 

perusahaan). Alasan yang memicu terjadinya masalah yaitu tidak terdapatnya 

wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang mampu membangun kondisi sosial 

yang harmonis antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan. 

Sebagai pelaku bisnis dalam dunia usaha, maka terdapat hal menarik yang 

dapat mendukung penelitian mengenai CSR atau dalam istilah di Indonesia 

dikenal dengan tangung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan data yang didapat 
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melalui penelusuran dari berbagai sumber tertulis dapat diketahui bahwa terdapat 

perusahaan di Indonesia pada saat ini telah melakukan tanggung jawab sosialnya, 

bahkan terdapat beberapa perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas 

program CSR yang dilakukannya. Salah satu contohnya yaitu perusahaan yang 

berproduksi di bidang kimia yang memperoleh penghargaan CSR (CSR Award) 

karena dianggap telah memiliki komitmen CSR yang kuat yang akan berdampak 

pada lancarnya operasional perusahaan, serta perolehan citra dan reputasi yang 

positif (Wibisono, 2007). Selain itu terdapat pula salah satu perusahaan 

pertambangan di Indonesia yang berhasil memperoleh lima penghargaan sekaligus 

memperoleh nilai tertinggi untuk semua kategori dari seluruh program. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan mengembangkan 

hubungan pengungkapan CSR dengan reaksi atas pengungkapan tersebut dengan 

laporan keuangan sebagai laporan keadaan perusahaan serta untuk mengetahui 

sejauh mana penerapan CSR diperusahaan ini. Pengembangan yang dilakukan 

adalah dalam hal : (1) analisis penerapan CSR dimulai dari  perencanaan awal 

mengenai CSR, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasinya dan (2) CSR-disclosure 

tidak diukur berdasarkan indeks pengungkapan CSR secara keseluruhan, namun 

dilihat berdasarkan pengungkapan CSR perdimensi yaitu dimensi Ekonomi, 

Lingkungan dan Sosial. Dari uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah : 

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA 

PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Atas dasar uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

1.2.1. Bagaimana perusahaan membuat perencanaan tentang CSR 

diperusahaannya, dan bagaimana pelaksanaan CSR yang telah 

direncanakan serta bagaimana pula evaluasi terhadap program CSR 

perusahaan tersebut? 

1.2.2. Bagaimana implementasi/penerapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. pada masyarakat sekitar 

perusahaan? terutama pada masyarakat wilayah Ring I daerah peledakan 

dan sekitarnya? 

1.2.3. Apa manfaat yang diperoleh  PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, dalam 

implementasi Corporate Social Responsibility tersebut?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya melihat tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 

hingga evaluasi terhadap program CSR yang dibuat oleh perusahaan sebagai 

pertanggung jawaban sosial perusahaan pada PT. Semen Baturaja (PERSERO).      

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk  menguji dan 

memperoleh bukti tentang : 
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1.4.1. Untuk  menganalisis tahapan pada program CSR yang dilakukan dimulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi terhadap 

tahapan sebelumnya. 

1.4.2. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi perusahaan dalam 

menerapkan CSR diperusahaannya serta manfaat yang dirasakan oleh 

pihak perusahaan sebagai penyelenggara serta masyarakat sebagai sasaran 

penerima program. 

1.4.3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CSR terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan. 

 

1.5. Manfaat penelitian 

1.5.1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan akan membuktikan secara empiris mengenai berbagai 

tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi terhadap 

program CSR perusahaan PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO). 

1.5.2. Bagi pembaca dan masyarakat 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai wacana tentang Corporate 

Social Responsibility dan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan 

apresiasi lebih pada perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik dan menilai 

sejauh mana perusahaan ini menerapkan CSR terhadap lingkungan sekitar 

perusahaan. 
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1.5.3. Bagi Manager Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan CSR dengan baik dan 

memahami betapa pentingnya penerapan CSR untuk perusahaan dan demi 

kebaikan perusahaan. 

1.5.4. Bagi Lingkungan Kampus (Pengajar, karyawan, mahasiswa)  

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan dapat menjadi 

wacana serta pengetahuan tentang tahapan dalam penerapan Corporate Social 

Responsibility pada sebuah perusahaan, yang dikaji melalui teori dan fakta 

dilapangan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB  I    PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang 

menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk 

dilakukan. Selain itu, pada bab ini diuraikan perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan dan kerangka pemikiran. 

Selain itu, teori-teori digunakan sebagai landasan pemecah 

permasalahan yang terdapat dalam objek penelitian, yaitu: : 
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Corporate Social Responsibility (CSR) dan CSR-

disclosure, implementasi CSR, Tahapan implementasi 

CSR, Tujuh aspek ruang lingkup CSR dan brand image dan 

reputasion. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai 

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.  

BAB IV   HASIL dan PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan 

argumentasi terhadap hasil penelitian.  

BAB V   PENUTUP 

Bab terakhir penulisan skripsi yang memuat simpulan, 

keterbatasan dan saran bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah. 

Dengan harapan CSR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, akan di akui 

oleh lembaga pemerintah atau lembaga penilai lainnya sebagai 

pengelolah program-program CSR terbaik di kanca nasional dan 

internasional, yang berdampak pula bagi going concern perusahaan 

dalam menjalankan aktivitas perusahaan.  

13. Pihak PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, terus melakukan pemantauan, 

serta pembinaan kepada bina mitraannya, agar apa yang dicitakan 

tercapai yaitu menjadi usaha yang mandiri dan maju setelah tidak 

menjadi bina mitraannya kembali. Inisiatif yang lebih dari pihak PT 

Semen Baturaja (Persero) Tbk, dibutuhkan dalam hal pemantauan lebih 

lanjut untuk mengembangkan usaha-usahanya, baik itu dalam bentuk 

pemberian pelatihan (manajemen keuangan, pemasaran, dan lain 

sebagainya), maupun mengikutsertakan bina mitraan dalam acara-acara 

yang bisa memberikan pemasaran dan promosi produk bina mitraan ke 

masyarakat luas. 
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