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1. Sekilas RUU PT: Konsideran & Gagasan

1. Konsideran RUU PT: Penyempurnaan UU No. 1/1995 ttg PT, 
khususnya untuk

“… meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang 
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam 
menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada 
masa mendatang …” (Menimbang, butir (a))

2. UU No. 1/1995 
“… dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat 
dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan 
informasi sudah berkembang khususnya di era globalisasi. Di samping 
itu, meningkatknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, 
kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik 
… ” (Penjelasan Umum, angka I)

3. Kebutuhan akan regulasi yang baru …



1. Sekilas RUU PT: Kekurangan

1. RUU PT tidak menjelaskan apa yang mau direspon fenomena 
dan tantangan bisnis global saat ini. 

2. RUU PT ini berangkat dari perspektif lama: perusahaan dipandang 
semata-mata sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan membuat 
pemilik dan pengelola bisa memupuk laba, yang dalam prakteknya 
banyak dilakukan dengan mengorbankan kepentingan umum. 

3. RUU PT saat ini hanya mengakomodasi kepentingan pemegang 
saham (shareholder)



2. Bisnis di era global

1. “Wajah lain” dari perusahaan: bukan hanya sebagai instrumen 
ekonomi, namun perusahaan juga dipandang sebagai institusi 
sosial yang harus berkontribusi pada kemajuan hidup bersama 
melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Selain mengakomodasi kepentingan pemegang saham 
(shareholder), perusahaan seharusnya ia juga mengakomodasi 
kepentingan parapihak (stakeholder) seperti: pekerja, konsumen 
dan masyarakat lokal

3. Pengelolaan perusahaan tidak lagi dapat dilandaskan semata-mata 
pada kepentingan finansial semata, melainkan juga pada 
kepentingan sosial dan lingkungan (tripple botom line)

4. Kerangka: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau 
Corporate Social Responsibility (CSR)



3. Mengapa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

1. Praktik dan bentuk TSP/CSR di Indonesia
a. TSP/CSR sudah ada dan dipraktikkan, namun baru oleh perusahaan besar
b. Tampilan dan formatnya sebagian besar berupa aktivitas Community Development, 

sebagian lain sertifikasi
c. Praktik TSP/CSR karena persaingan global atau orientasi ekspor
d. Pelaksanaan TSP tidak ‘diikat’ dalam aturan internal perusahaan tergantung 

kebijakan CEO
e. Berbagai pengalaman praktik TSP/CSR (lihat Lampiran 1)

• Rata-rata dana yang dikeluarkan oleh BUMN untuk PKBL berkisar antara Rp. 
100 juta sampai Rp. 95 milyar. Dana terbesar dikeluarkan oleh PT BNI (Rp. 
92,68 milyar, 2005). Dana terendah oleh PT Petrokimia Gresik (Rp. 257,96 juta, 
2005).

• Jumlah PAD Kabupaten Bontang Rp. 15,27 milyar (2003). Jumlah guliran dana 
PKBL oleh PT Pupuk Kaltim Tbk sebesar Rp. 2,83 milyar (18.53%) di tahun 
yang sama

• Jumlah PAD Kabupaten Situbondo Rp. 10,47 milyar (2002). Dana PKBL yang 
disalurkan PT PN XI sebesar Rp. 3,705 milyar (35,38%) di tahun yang sama

• Dst …



3. Mengapa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

2. Regulasi TSP/CSR di negara-negara lain
a. TSP/CSR Diatur dalam perangkat regulasi dan hukum (law, 

bill, acts, resolution, dll.)
b. Menyangkut kewajiban yang mengikat perusahaan untuk:

a. Mempunyai kode etik yang berkaitan dengan tanggungjawab 
sosial dan lingkungan serta pemenuhan hak-hak pekerja

b. Melaksanakan kode etik tersebut
c. Memberikan laporan terbuka mengenai sumber modal, 

pelaksanaan tanggungjawab sosial, lingkungan dan pemenuhan 
hak dan kepentingan parapihak (stakeholder)

c. Lihat Lampiran 2. Regulasi CSR di negara lain



3. Mengapa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

3. Beberapa kasus bisnis akibat absennya TSP/CSR
a. Diabaikannya tanggung jawab sosial dan lingkungan baik 

oleh perusahaan swasta maupun BUMN dalam bentuk 
eksploitasi berlebihan, pencemaran, tidak dipenuhinya hak-
hak pekerja, hak-hak konsumen, dll.

b. Akibatnya citra perusahaan menjadi buruk dan kinerja serta 
produktivitas menurun kerugian dalam persaingan usaha di 
era global (mis. Penurunan harga saham, nama buruk, dll.).

c. Beberapa kasus perusahaan swasta, BUMN, peringkat Proper
d. Lihat Lampiran 3. Beberapa Kasus Bisnis …



3. Mengapa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

4. Equator Principles – contoh adopsi TSP di sektor finansial 
a. Bisnis pembiayaan “terpisah jauh” dari aktivitas bisnis 

produksi atau eksplorasi, namun tanggung jawabnya tetap 
melekat

b. IFC dan Bank Dunia mengambil inisiatif untuk menyertakan 
tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam skema 
pembiayaan Equator Principles.

c. Adopsi EP memberikan keuntungan (profit) dan manfaat 
(benefit) yang signifikan tak hanya bagi perusahaan namun 
juga parapihak (stakeholder): konsumen, pekerja, 
masyarakat lokal. 

d. Prinsip-prinsip EP memungkinkan para pelaku bisnis untuk 
melakukan pengelolaan risiko (risk management) …

e. Lihat Lampiran 4. Equator Principles…



4. Adopsi TSP/CSR dalam RUU PT: Butir Pokok

1. Perlu adanya ketentuan yang menyatakan tentang kewajiban bagi 
perusahaan untuk menyusun dan mencantumkan nilai serta kebijakan
sosial dan lingkungan mereka di dalam visi-misi perusahaan atau 
AnggaranDasar-nya.

2. Nilai serta kebijakan ini perlu diikuti atau dijabarkan dalam sebuah kode-
perilaku atau kode-etik perusahaan yang dapat diukur dan dievaluasi. Kode 
perilaku ini setidaknya perlu memuat beberapa isu: 

1. anti korupsi/penyuapan, 
2. pemenuhan hak-hak konsumen dan pekerja, 
3. sistem manahemen dan pengelolaan dampak lingkungan dan 

kesehatan publik.
3. Implikasi:

1. Perlu adanya ketentuan tentang pelaporan kinerja sosial dan lingkungan yang 
menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan mereka

2. Perlunya skema audit sosial dan lingkungan selain audit finansial
3. Audit sosial dan lingkungan ini perlu diawasi/dikelola oleh sebuah badan publik 

yang diberi otoritas untuk melakukan hal tersebut



4. Adopsi TSP/CSR dalam RUU PT: Dua Skenario

1. Skenario 1: Elaborasi dalam Bab/Bagian yang sudah ada:
1. Kode perilaku yang mencerminkan tanggungjawab sosial dan lingkungan 

harus dimasukkan dalam AD-ART perusahaan (Bab II, bagian 2) – Mengapa? 
Karena tanggungjawab sosial dan lingkungan tak bisa semata mengandalkan 
niat baik CEO, melainkan harus menjadi kebijakan perusahaan yang
independen terhadap pengelolanya.

2. Pelaksanaan kode perilaku mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan 
ini dicantumkan secara jelas dalam Rencana kerja (Bab IV, bagian 1) dan 
pelaksanaannya. Perlu dicakup di dalamnya konsultasi dengan parapihak 
(stakeholder)

3. Laporan atas pelaksanaan rencana kerja ini menjadi bagian tak terpisah dari 
laporan tahunan (Bab IV, bagian 2) – yang harus memuat kinerja 
tanggungjawab sosial dan lingkungan yang terukur dan dapat dievaluasi

4. Audit sosial dan lingkungan harus diintegrasikan dengan audit finansial (Bab 
VII) – yang mencakup audit atas rencana kerja dan pelaksanaan 
tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut

2. Skenario 2: Elaborasi dalam satu bab terpisah mengenai TSP/CSR



Diskusi / Catatan / Tanya Jawab
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