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Kata Kunci : Implementasi, Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) sering dianggap inti dari etika bisnis, 

yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga 

kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak ain yang berkepentingan (stakeholder) 

yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). 

Bagi PT Sidomuncul, perhatian terhadap perkembangan sosial perusahaan dengan 

penduduk lokal, masyarakat, serta karyawan semakin penting. Timbulnya 

masalah-masalah sosial memiliki potensi terhentinya operasi dan tingginya biaya 

transaksi yang akan menjadi beban keuangan sekaligus reputasi dan citra buruk. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pelaksanaan 

CSR di PT Sidomuncul Semarang? Bagaimana bentuk-bentuk CSR yang telah 

dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang? Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mendiskripsikan implementasi CSR, mengetahui implementasi bentuk-bentuk 

CSR yang telah dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, dimana penulis meneliti data primer di lapangan dan data sekunder.  

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, karena 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan CSR sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan. Pengambilan sampel di lakukan dengan teknik 

purpose sampling, dimana pertimbangan terhadap responden yang diteliti adalah 

karyawan  PT Sidomuncul  Semarang  dan kuisioner serta wawancara yang 

mendalam dengan Manager Operasional PT Sidomuncul Semarang.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa bagi lingkungan dan masyarakat yakni 

bidang pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa.  

Perbaikan kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa, pemberian 

suplai peralatan, penyediaan staff medis dan kendaraan yang beroperasi 

memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar. Pendidikan Kejuruan dan 

Pengembangan Bisnis, mendukung prakarsa dan pendanaan bagi UMKM. Bagi 

Karyawan Implementasi program CSR diarahkan pada tercapainya peningkatan 

kesejahteraan hidup Karyawan seperti pemberian tunjangan, pemberian fasilitas 

pendidikan,pelayanan bantuan hukum, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CSR terhadap 

karyawan belum sepenuhnya semua karyawan memperoleh program CSR, ke 

depannya diharapkan semua karyawan PT. Sidomuncul memperoleh program 

CSR. Untuk CSR terhadap masyarakat sudah baik dalam pelaksanaan nya, perlu 

ditingkatkan lagi program CSR nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri dan masyarakat harus menciptakan suatu bentuk hubungan yang 

bersifat simbiosis mutualisme. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena 

banyak terjadi kasus bahwa keberadaan industri memberikan dampak negatif pada 

kehidupan masyarakat. Contohnya adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan 

oleh industri-industri di Surabaya. Pembuangan limbah industri-industri tersebut 

ke sungai berdampak pada kehidupan masyarakat. Akibat sungai yang telah 

tercemari limbah pabrik, maka kualitas air sumur masyarakat menjadi tidak sehat. 

Hal ini membuat masyarakat sering terkena penyakit kulit bila mandi dengan air 

yang berasal dari sumur tersebut.  

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya industri 

semakin menyengsarakan masyarakat. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus-

menerus, karena akan mengganggu hubungan antara industri dan masyarakat. 

Padahal, kemampuan industri untuk beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya 

menjadi salah satu prasyarat eksistensi industri. Sebuah konsep yang akhir-akhir 

ini sering dibicarakan dalam usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara 

industri dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga 

Corporate Social Responsibility (CSR). 
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Selain perusahaan harus bertanggung jawab sosial terhadap masyarakat, 

Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan juga sudah mencakup 

aspek-aspek karyawan. Corporate Social Responsibility (CSR) harus juga 

menyoroti aspek karyawan, mengingat sumber daya manusia merupakan salah 

satu yang terpenting dalam pengembangan suatu perusahaan dalam hal ini 

yakni karyawan. Karyawan itu salah satu stakeholders terpenting di 

perusahaan, eksistensi dari perusahaan itu sendiri selain karena diterimanya 

keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat juga tergantung pada 

karyawan perusahaan. Apabila perusahaan tidak memperhatikan tanggung 

jawab sosialnya terhadap karyawan, dikhawatirkan akan terjadi konflik-

konflik internal seperti aksi pemogokan yang mengganggu kegiatan 

operasional perusahaan, bahkan adanya pemboikotan dari produk yang 

dihasilkannya. Seperti kasus Nike di tahun 90-an yang terjadi di Amerika 

Serikat, aktivis menyoroti dan memprotes tentang pengeksploitasian buruh 

serta penggunaan tenaga kerja anak-anak. Pada akhirnya, reputasi Nike 

tercoreng dan sempat membuat penjualan Nike terganggu. Bahkan, nyaris ada 

pemboikotan atas produk Nike. 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, bahwa 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal 

(artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-

kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang 

jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal).    
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Tanggung jawab sosial  perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan 

semua stakeholder, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau 

investor, pemerintah, distributor, bahkan juga kompetitor. Pengembangan 

program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan 

kesehatan, pembangunan masyarakat, beasiswa dan sebagainya. Untuk setiap 

program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan dilaksanakan oleh 

perusahaan, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu disepakati: (1) siapa 

kelompok sasarannya, (2) apa indikator keberhasilannya, dan (3) bagaimana 

tindak lanjutnya. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang Tbk dan Rio Tinto yang 

menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam 

skala prioritasnya.  

Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produsen produk 

konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para pelanggannya. 

Pemberlakuan Corporate Social Responsibility (CSR) sesungguhnya 

memperkuat posisi perusahaan di sebuah kawasan, melalui jalinan kerjasama 

antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan 

berbagai program pengembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, 

kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan 

stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun 

global, karena pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) ke depan 

mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability 

development).  
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Secara perlahan dalam dunia usaha di Indonesia mulai muncul spektrum 

baru berkaitan dengan pentingnya dunia usaha mempertajam kesadaran 

mereka tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Korporasi harus 

memandang bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diupayakan 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Di lingkup internal 

perusahaan, implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

keputusan strategis perusahaan yang secara sadar didesain sejak awal untuk 

dapat menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, 

aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek 

dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktik-praktik jahat. Di 

lingkup eksternal perusahaan, arah implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) harus dapat memperbaiki dalam aspek sosial dan 

ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan 

masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban 

bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

lewat pembangunan yang berkelanjutan.  

Praktik CSR di Indonesia sudah banyak ditemui, contohnya PT Coca 

Cola Indonesia melalui Coca Cola foundation melakukan serangkaian 

aktivitas yang terfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, infrastruktur 

masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga 

pemberian bantuan bagi korban bencana alam. Sampoerna dan Djarum juga 

dikenal konsisten dengan program beasiswa yang mutunya dijaga ketat. Selain 

itu juga terus meningkatkan prestasi bidang keolahragaan. Selanjutnya 
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Unilever memperkenalkan nilai-nilai kejujuran, empati kepada sesama, dan 

pentingnya kebersihan dalam hidup sehari-hari. Sedangkan praktik Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang dilakukan Nokia Mobile Phone Indonesia 

yakni telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada 

lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini 

berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam 

proyek perlindungan orangutan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa 

ini terancam punah. Pemberlakuan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sesungguhnya memperkuat posisi perusahaan di sebuah kawasan, melalui 

jalinan kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui 

penyusunan berbagai program pengembangan masyarakat sekitar yang bisa 

juga disebut dengan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, 

komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, 

nasional maupun global.  

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia baru 

dimulai pada awal tahun 2000. PT Sidomuncul sudah melaksanakan CSR 

sejak berdirinya perusahaan tetapi setelah ada perundang-undangan yang 

mengatur Corporate Social Responsibility (CSR), yakni di tahun 2007 maka 

PT Sidomuncul semakin giat melaksanakan program Corporate Social 

Responsibility (CSR). Ada dua hal yang melatarbelakangi PT Sidomuncul 

melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), antara lain faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal, yaitu untuk mendapatkan citra positif, 

nama baik, mendapat tempat di hati masyarakat. Hal ini dilakukan supaya 
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masyarakat mengenal produk dari PT Sidomuncul yang akhirnya produk dari 

PT Sidomuncul laku di pasaran serta untuk mencegah terjadinya konflik sosial 

yang kebanyakan dapat mengganggu kegiatan operasional PT Sidomuncul 

Semarang.  

Faktor  internal, perusahaan melaksanakan CSR untuk dapat masuk di 

bursa pasar saham (BEI) karena syarat untuk dapat masuk dalam bursa pasar 

saham, suatu perusahaan harus melaksanakan kegiatan CSR walaupun baru 

satu aspek saja dari keseluruhan aspek yang ada dalam pengungkapan 

kegiatan CSR yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM LK. Apabila perusahaan 

tidak melaksanakan CSR berarti tidak dapat masuk dalam bursa pasar saham, 

tidak dapat menyertakan saham mereka di bursa saham, yang dapat berakibat 

tidak ada investor yang mau menanamkan investasinya di PT Sidomuncul 

Semarang. 

Bagi perusahaan perdagangan kelas dunia seperti PT Sidomuncul, 

perhatian terhadap perkembangan sosial perusahaan dengan penduduk lokal 

dan masyarakat setempat semakin penting. Timbulnya masalah-masalah sosial 

memiliki potensi berhentinya operasi dan tingginya biaya transaksi yang akan 

menjadi beban keuangan sekaligus reputasi buruk. PT Sidomuncul memiliki 

tujuan perusahaan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan di sekitar daerah operasinya serta bekerja sama 

dengan pemerintah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.  
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Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini bukan lagi bersifat sukarela 

atau komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggung 

jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi 

kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya.  

Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan 

pembangunan berkelanjutan, sehingga ada argumentasi bahwa suatu 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka. Seperti 

halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan 

konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka 

panjang. Salah satu pendorongnya adalah perubahan dan pergeseran 

paradigma dunia usaha, untuk tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi 

turut pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. 

Kelaziman yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan berupa 

karitatif, bantuan-bantuan, dan menyelenggarakan program pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Tampak jelas bahwa dalam Corporate Social Responsibility (CSR) terkait 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang 

baik dikaitkan dengan masalah keterbukaan, transparasi dan akuntabilitas, 

masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, mengenai lingkungan hidup yang 

harus dijaga dan dipelihara kelestarianya, serta keterlibatan masyarakat secara 

langsung bagi jalannya usaha perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk penulisan skripsi yang 

berjudul: “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Perusahaan  (Studi Di PT. Sidomuncul Semarang)” 

1.1. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT 

Sidomuncul Semarang? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang telah dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, 

yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mendeskripsikan implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

b) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab sosial atau 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilakukan oleh PT 

Sidomuncul Semarang. 
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1.2.2. Tujuan Subyektif 

a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

b) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis khususnya 

mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). 

1.3. Manfaat Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi diri penulis maupun bagi masyarakat pada 

umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pelaksanaan  

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab 

perusahaan. 

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak 

yang berkepentingan pada khususnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Implementasi 

2.1.1. Pengertian Implementasi 

Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:70) 

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin dan Usman 

2002:70). 

2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum di 

mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang kerjasama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang dicapai (Wahab 

2004:10). Ada lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna 

(Parsons 2006 : 467), yaitu: 

1. Bahwa implementasi ideal adalah produk dari organisasi yang padu.  

2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan. 

3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan. 
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4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna diantara organisasi. 

5. Bahwa tidak ada tekanan waktu. 

Selanjutnya, menurut Parson (2004:14) ada enam syarat yang mesti ada 

untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yakni: 

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar 

evaluasi legal dan sumber daya. 

2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu 

mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan 

perubahan. 

3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu 

pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-

kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. 

4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang 

menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan. 

5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan 

eksekutif. 

6. Perubahan dalam kondisi sosio ekonomi yang tidak melemahkan 

dukungan kelompok dan pennguasa atau tidak meruntuhkan teori 

kausal yang medasari kebijakan. 
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Wahab (2004:16) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi 

penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu: 

1. Informasi, kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran 

yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para 

pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya. 

2. Isi kebijakan, implementasi dapat gagal karena samarnya isi atau tujuan 

kebijakan atau tidak tegasnya internal, eksternal atau kebijakan itu sendiri, 

menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. 

3. Dukungan, berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada 

pelaksananya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka 

implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. 

 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan dan Etika Bisnis 

2.2.1. Pengertian Perusahaan 

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya 

(UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT). 

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa perusahaan 

adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang 
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berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), untuk tujuan memperoleh keuntungan  atau laba.  

Dalam hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, perusahaan adalah 

setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 

menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang 

diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

2.2.2. Unsur-Unsur Perusahaan 

Berdasarkan definisi-definisi tentang perusahaan yang telah 

dikemukakan di atas, Abdulkadir (2002:10-12) menyebutkan bahwa yang 

menjadi unsur-unsur dalam perusahaan yaitu: 

1) Badan usaha 

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu 

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), 

Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), 

Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan 

Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan 

yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya 

dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. 
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2) Kegiatan dalam bidang perekonomian 

Menurut Abdulkadir (2007:47) kegiatan ini meliputi bidang 

perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci 

sebagai berikut:  

a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan 

pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang 

kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan 

bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. 

b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli, ekspor impor, 

bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa 

menyewa. 

c) Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, 

perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. 

3) Terus-menerus 

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus 

menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan 

pekerjaan sambilan. 

4) Bersifat tetap 

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti 

dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka 

waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat 

ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua 

puluh) tahun. 
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5) Terang-terangan 

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh 

umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan 

oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan 

ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek 

perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta 

pendaftaran perusahaan. 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility 

2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) 

Corporate Social Responsibility (CSR) 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 (UU Nomor 40 tentang PT). 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan 

dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial dan lingkungan (Untung 2007:1). 
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Definisi CSR menurut Petkoski dan Twose (2003) yaitu sebagai 

komitmen bisnis untuk berperan dalam mendukung pembangunan 

ekonomi, bekerja sama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat 

lokal dan masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka 

dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan. 

World bank mendefinisikan CSR sebagai “ is commitment of business 

to contribute to sustainable economic development working with 

employees and their representatives, the local community and society at 

large to improve quality of live, in ways that are both good for business 

and good for development”.  

Schermerhon (1993) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian 

organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam 

melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR 

adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka 

dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip 

kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana 2005). 

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Pearce II dan 

Robinson (2008) adalah gagasan bahwa suatu perusahaan memiliki tugas 

untuk melayani masyarakat sekaligus kepentingan keuangan pemegang 

sahamnya. Setiap perusahaan, tanpa memperhatikan ukurannya, harus 

menentukan bagaiman mereka akan memenuhi tanggung jawab sosial 

yang diminta. Setiap perusahaan juga menggunakan pendekatan yang 
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berbeda-beda untuk mencerminkan perbedaan dalam posisi kompetetif, 

industri, negara, tekanan lingkungan dan ekologi, dan sejumlah faktor 

lainnya.  

Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke 

dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Anggraini 2006). CSR adalah 

komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis 

dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sekaligus 

meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta 

komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Majalah Bisnis & 

CSR 2007). 

Sementara versi Uni Eropa dalam Amaeshi dan Adi (2006) 

mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para 

pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif 

dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan. UUPT juga mengatur ketentuan mengenai 

CSR.  

Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal 

ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) 

yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 
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pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Mengenai pelaksanaan CSR ini harus dimuat di dalam laporan 

tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan 

komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT). Dalam hal 

ini, UUPT mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan 

usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menyatakan 

bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan.  

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan 

kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT). Selanjutnya, 

dinyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 

ayat (3) UUPT).  
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Tanggung jawab sosial merupakan pasal yang tidak dapat 

dipisahkan dari good corporate governance karena pelaksanaan CSR 

merupakan pasal dari salah satu prinsip yang berpengaruh dalam good 

corporate governance. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam good 

corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Prinsip yang berkaitan erat 

dengan CSR adalah responsibilitas yang merupakan aspek pertanggung 

jawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip CSR 

karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari 

masyarakat sekitar, ditekankan juga pada signifikasi filantrofik yang 

diberikan dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana 

perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholder 

perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa, 

dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.  

Diluar itu, lewat prinsip responsibility diharapkan membantu 

pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan 

kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari 

mekanisme pasar. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sebuah 

gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang 

berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan 

dalam kondisi keuangannya (financial saja) tetapi harus berpijak pada 

triple bottom lines, di mana bottom lines selain financial juga adalah sosial 
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dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).  

Konsep piramida CSR yang dikembangkan Carrol dalam Saidi dan 

Abidin (2004) memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah 

perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat 

terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis yakni: 

1) Tanggung jawab ekonomis, perusahaan harus memiliki nilai tambah 

ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan 

berkembang. 

2) Tanggung jawab legal, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan 

dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 

3) Tanggung jawab etis, perusahaan memiliki kewajiban untuk 

menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil. 

4) Tanggung jawab filantropis, perusahaan dituntut agar dapat memberi 

kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. 

Para pemilik dan pegawai yang bekerja diperusahaan memiliki 

tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik. 

Menurut Gray et al (2007:102) perusahaan bertanggung jawab 

secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja 

operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan tetapi 
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juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang 

ada disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:  

(1) Basic Responsibility adalah tanggung jawab yang muncul karena 

keberadaan perusahaan, seperti kewajiban membayar pajak, mentaati 

hukum, memenuhi standar pekerjaan, memuaskan pemegang saham. 

(2) Organizational Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan 

untuk memenuhi kepentingan stakeholder (karyawan, konsumen, 

pemegang saham dan masyarakat). 

(3) Societal Responsibility adalah tanggung jawab yang menjelaskan 

tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. 

Lebih dari itu ketika pembangunan perusahaan telah sesuai dengan 

kawasan peruntukannya, maka pengusaha perlu melaksanakan berbagai 

kewajiban untuk meminimalisir kerugian yang dialami konsumen, 

karyawan, investor, maupun kerusakan kualitas lingkungan hidup antara 

lain : 

1. Kewajiban terhadap konsumen 

a) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman. 

b) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang. 

spesifikasi produk yang dijual perusahaan, antara lain dengan 

mencantumkan label yang benar. 
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c) Konsumen memiliki hak untuk didengarkan, perusahaan dapat 

membuka kontak pelanggan melalui kotak pos atau nomor telepon. 

d) Konsumen memiliki hak untuk dapat dapat memilih barang yang 

mereka beli. 

e) Kolusi dalam penetapan harga yang merugikan konsumen tidak 

dilakukan. 

f) Kampanye iklan tidak dilakukan secara berlebihan. 

g) Kampanye iklan diikuti oleh produksi dan distribusi produk sesuai 

dengan pesan-pesan iklan. 

h) Kampanye iklan perlu memperhatikan faktor berikut ini: tidak 

menayangkan materi iklan yang menonjolkan anak-anak sedang 

merokok, mencantumkan kandungan kalori lemah kolesterol dalam 

makanan, komponen vitamin, dan unsur-unsur minuman kesehatan, 

menayangkan dengan gencar produk konsumsi yang tidak layak 

dan tidak halal untuk dikonsumsi. 

2. Kewajiban terhadap karyawan 

a) Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara 

transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar 

komunitas untuk berpartisipasi. 

b) Memberikan posisi jabatan dan balas jasa gaji dan pengupahan, 

serta promosi jabatan tanpa memandang agama, jenis kelamin, 

suku bangsa, senioritas dan asal negara. 
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c) Mematuhi peraturan dan UU ketenagakerjaan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah. 

Secara garis besar CSR dilihat sebagai program berdampak positif 

yang berlandaskan etika dan memajukan perekonomian bangsa dengan 

meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarga perusahaan itu. 

Selain itu CSR secara tidak langsung merupakan pertanggung jawaban 

perusahaan terhadap dampak lingkungan yang mereka hasilkan. Selama 

perusahaan itu berproduksi baik jasa maupun barang, pastilah mereka ikut 

memberikan dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan 

diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, 

menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi 

stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah 

yang diciptakannya.  

Dari beberapa definisi yang ada diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep 

mengintegrasikan kegiatan bisnis perusahaan untuk berkontribusi dalam 

peningkatan kualiatas hidup stakeholders perusahaan dan juga lingkungan 

hidup melalui pembangunan berkelanjutan. 

2.3.2. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan wajah 

baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan 

bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak 
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for better or worse bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar 

perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan 

hanya shareholders (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) 

yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua 

pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan 

terhadap eksistensi perusahaan.  

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di 

dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, 

dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Menurut 

Wheeler dan Sillanpaa dalam (Wijaya dan Pratama 2008:49), 

menggolongkan stakeholders dalam dua kategori yaitu, stakeholders 

primer dan stakeholders sekunder. 

1. Stakeholders primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan, 

pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis. Stakeholders 

primer memiliki kepentingan langsung dalam sebuah perusahaan dan 

sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya perusahaan tersebut. 

2. Stakeholders sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, 

pesaing usaha, asosiasi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. 

Stakeholders sekunder juga dapat menjadi sangat berpengaruh, terutama 

dalam hal yang menyangkut reputasi perusahaan dan dukungan 

masyarakat terhadap perusahaan dan dukungan masyarakat terhadap 
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perusahaan, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kepentingan 

langsung dalam kegiatan inti perusahaan. 

Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

berhasil menurut Pearce II dan Robinson (2008: 92) sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan misi jangka panjang yang tahan lama 

Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika 

mengidentifikasikan tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung 

lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang. 

2. Mengontribusikan yang telah dilakukan 

Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaanya jika 

perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta 

mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang 

digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya. 

3. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar 

Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan 

memberikan kontribusi  khusus kepada usaha kooperasi berskala besar. 

4. Menimbang pengaruh pemerintah 

Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau 

paling tidak kerelaanya untuk menghilangkan hambatan sehingga 

dapat memberikan pengaruh positif yang penting. 

5. Menyusun dan menilai total paket manfaat 
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Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya 

jika memberikan harga pada total paket manfaat. Penilaian ini 

sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak 

reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di mata 

para konstituennya. 

Menurut Princes of wales foundation dalam (Untung 2007:9), ada 

lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi (CSR) yakni: 

a) Human Capital 

Salah satu tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, 

bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan 

mengkreasikan masyarakat mandiri. 

b) Environments 

Perusahaan harus bisa berupaya supaya limbah dari pabrik tidak 

dibuang di lingkungan sekitar yang dapat mencemari lingkungan 

sekitar dari keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. 

c) Good Corporate Governance 

Mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan 

menurut aturan hak dan kewajiban. 

d) Social cohesion 

Dalam hal melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan 

kecemburuan sosial. 
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e) Economic strength 

Memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang 

ekonomi. 

Manfaat CSR menurut Untung (2007:3) bagi perusahaan yaitu: 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

5) Membuka peluang pasar yang lebih besar. 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10) Peluang mendapatkan penghargaan. 

Menurut A.B Susanto (2007), CSR dapat dipandang sebagai aset 

strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang 

makin sarat kompetisi. CSR dapat memberi banyak keuntungan yaitu :  

(1) Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial lebih 

baik. Banyak perusahaan besar yang mengimplementasikan program 

CSR menunjukan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai 

saham. 
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(2) Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar,   

karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka 

memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, 

dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang 

difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program 

pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan 

perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas 

dan stakeholders yang terkait. 

(3) Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang 

sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga 

merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (corporate 

image building). Social marketing akan dapat memberikan manfaat 

dalam pembentukan brand. 

Berkaitan dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR), perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. 

Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini 

menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam 

menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam 

mengembangkan program CSR, dan dapat pula dijadikan cermin dan 

petunjuk untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto 2007). 
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Menurut Untung (2007:7), berdasarkan kategori perusahaan menurut 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dapat digolongkan 

menjadi empat macam perusahaan sebagai berikut: 

a) Kelompok hijau : Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada 

strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai 

keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial. 

b) Kelompok biru : Perusahaan yang menilai praktik CSR akan 

memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan 

investasi, bukan biaya. 

c) Kelompok merah : Perusahaan yang mulai melaksanakan praktik CSR, 

tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan 

mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai 

dipertimbangkan, tetapi dalam keterpaksaan yang biasanya dilakukan 

setelah mendapatkan tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau 

lembaga swadaya masyarakat. 

d) Kelompok hitam : mereka yang tak melakukan praktik CSR sama 

sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-

mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli 

pada aspek lingkungan, sosial sekelilingnya daam menjalankan usaha, 

bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 

2.4. Kerangka Pemikiran  

Perseroan terbatas wajib menyisihkan sebagian laba bersih dalam 

menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial terutama bagi 
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perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber 

daya alam. Perusahaan, khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di 

bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan elemen yang penting dalam kerangka sustainability, yang 

mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan proses penting dalam 

pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik 

secara internal (pekerja, stakeholders, dan penanaman modal) maupun 

eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, 

kelompok masyarakat sipil dan peruahaan lain), dimana tidak hanya terbatas 

pada konsep pemberian bantuan saja, tapi konsepnya  luas dan tidak bersifat 

statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimilki 

bersama antar stakeholders. 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu mengenai 

program peningkatan kesejahteraan karyawannya serta program pembangunan 

masyarakat serta program pembinaan wilayah yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan tersebut ternyata membawa dampak yang cukup 

signifikan. Hal ini terlihat dari citra positif PT Sidomuncul Semarang di mata 

karyawan maupun di mata masyarakat dan tumbuhnya rasa saling memiliki 

antara perusahaan, karyawan serta masyarakat terhadap aset PT Sidomuncul 

Semarang. Di dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
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terhadap karyawan maupun masyarakat ada proses-proses dalam implementasi 

yakni perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.  

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu 

yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang 

unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab 

sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran 

yang berkaitan dengan CSR serta beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam 

hal mengimplementasikan pendekatan CSR.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Hariwijaya (2007:43) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau 

komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan 

aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan 

berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam 

pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan 

argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan 

diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti 

sendiri. 

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Arikunto (2006:12) menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data 

dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian 
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tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali 

tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal-hal tertentu, misalnya 

menyebutkan jumlah pekerja ketika menggambarkan kondisi suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan  

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung 

jawab sosial serta menjelaskan bentuk-bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Sidomuncul Semarang. 

  

3.2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT Sidomuncul 

Semarang. Alasan pengambilan lokasi penelitian di PT Sidomuncul di 

karenakan beberapa faktor. Pertama, PT Sidomuncul bergerak di bidang 

farmasi (jamu herbal), berarti perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

usaha di bidang atau berkaian dengan sumber daya alam. Maka perusahaan 

wajib melaksanakan CSR sesuai Pasal 74 ayat (1) UUPT. Kedua, 

perusahaan melakukan kegiatan produksi yang menyerap banyak tenaga 

kerja bagian produksi yang lebih banyak sehingga harus ada perhatian dari 

perusahaan (yang bisa dikemas dalam CSR) berkaitan dengan banyaknya 

karyawan yang ada supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang 

menimbulkan konflik yang dapat merugikan perusahaan. Ketiga, berkaitan 

dengan limbah dari pabrik PT Sidomuncul yang bersifat kimia sehingga 

memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Terkait 

dengan tiga faktor tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai implementasi 



34 

 

 

 

CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, 

lingkungan dan sosial serta menjelaskan bentuk-bentuk CSR pada PT 

Sidomuncul Semarang. 

3.3. Jenis data dan Sumber Data 

Sarwono (2006:209) menjelaskan pembagian data menurut jenisnya ada 

dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diambil secara langsung dari sumber primer, dengan 

cara melakukan wawancara dan observasi. Data yang diambil secara 

langsung dari sumber primer, dengan cara melakukan wawancara dan 

observasi (Sarwono 2006:209). Data primer ini berupa fakta atau 

keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk 

tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat 

memperoleh hasil yang sebenarnya dari PT Sidomuncul  Semarang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari literatur, 

dokumen, catatan-catatan yang menyebutkan pokok permasalahan dan 

kemudian dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis (Sarwono 

2006:210). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari laporan 

Anggoro selaku Manager Operasional serta beberapa artikel dan 

majalah yang mengupas CSR. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada dua 

instrument ini: wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat 

memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan 

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh 

data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara. 

Menurut Arikunto (2006:227) wawancara atau seringkali dikenal 

dengan istilah interview adalah menanyakan serentetan pertanyaan 

yang sudah terstruktur dengan rapi, kemudian satu per satu diperdalam 

dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban 

yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang 

lengkap dan mendalam. Peneliti mengadakan wawancara kepada 

Anggoro selaku Manager Operasional  dan perwakilan karyawan 

bagian produksi PT Sidomuncul Semarang. 

b. Studi Kepustakaan  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini 

dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan (Khudzaifah dan Kelik 2004). 
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3.5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis 

antar variabel yang sedang diteliti (Sarwono 2006:239).  Analisis data kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Tujuan 

analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan makna hubungan variabel-variabel 

sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT. Sidomuncul Semarang 

PT Sidomuncul adalah pabrik jamu tradisional yang berdiri pada 

tahun 1940 di Yogyakarta dikelola oleh Ny. Rahkmat Sulistio. Pada 

awalnya PT Sidomuncul adalah industri rumahan yang secara perlahan 

berkembang menjadi perusahaan besar, terkenal secara nasional dan 

internasional. Pada tahun 1951, keluarga Ny. Rahkmat Sulistio pindah ke 

Semarang, dan di sana mereka mendirikan pabrik jamu secara sederhana 

tetapi produknya diterima masyarakat secara luas. Karena semakin 

bersarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik juga merupakan 

suatu hal yang mendesak dan perlu direalisasikan. 

Pada 1984 PT Sidomuncul memulai modernisasi pabriknya, dengan 

merelokasi pabrik sederhananya ke pabrik yang representatrif dengan 

mesin-mesin modern. Pada 11 November 2000, PT Sidomuncul kembali 

meresmikan pabrik baru di Ungaran yang lebih luas dan modern. Peresmian 

dilakukan oleh menteri kesehatan waktu itu, dan pada saat itu pula PT 

Sidomuncul memperoleh 2 penghargaan sekaligus, yakni cara pembuatan 

obat tradisional yang baik (CPOTB) dan cara pembuatan obat yang baik 

(CPOB) setara dengan farmasi, dan sertifikat inilah yang menjadikan PT 

Sidomuncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi. Lokasi 
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pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar di daerah 

Ungaran, Semarang. Lahan agrowisata 15 hektar, dan sisanya menjadi 

kawasan pendukung lingkungan pabrik. 

Logo Jamu Sidomuncul yang berupa ibu dan anaknya adalah gambar 

Ny. Rahkmat Sulistio, pendiri Jamu Sidomuncul beserta cucunya, Irwan 

Hidayat, saat itu berusia 4 tahun. Presiden Direktur PT Sidomuncul adalah 

Irwan Hidayat sejak tahun 1972 sampai sekarang. Strategi 3P yaitu product, 

promotion, price (produk berkualitas, promosi gencar dan harga bersaing), 

terbukti menjadi kunci keberhasilan PT Sidomuncul dalam pemasaran dan 

penjualan produk Kuku Bima TL. Sukses tersebut juga tercermin dengan 

kembali diraihnya penghargaan Indonesian Best Brand Award (IBBA) 2004 

untuk kategori Man Sexual Enhancer. Bahkan penghargaan itu merupakan 

yang ketiga kalinya secara berturut-turut (hattrick) diraih oleh Kuku Bima 

TL.  Jamu yang bukan sebuah produk yang harus dikonsumsi setiap orang 

membuat perusahaan ini harus selalu berusaha terus mepertahankan 

eksistensinya di masyarakat selain itu persaingan bisnis yang berkembang 

pesat akhir-akhir ini juga menjadi salah satu alasan PT Sidomuncul untuk 

terus mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Banyak hal 

yang dilakukan mulai dengan melakukan inovasi-inovasi baru di setiap 

produknya sampai melakukan kegiatan komunikasi. 

Penghargaan atas sejumlah kriteria penilaian meliputi brand 

awareness, market share, loyalitas konsumen dan harga. Hasilnya, Kuku 

Bima TL mampu mendulang sukses. Selain meraih penghargaan IBBA, 
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jamu merek Kuku Bima TL juga sebelumnya pernah mengantongi 

penghargaan sebagai merek terpopuler tahun 2000 untuk kategori jamu atau 

obat kuat. Irwan mengungkapkan, pihaknya senantiasa memfokuskan diri 

pada inovasi dan produksi. Salah satu varian Kuku Bima yang telah 

dipasarkan adalah Kuku Bima Ener-G yang merupakan produk minuman 

berenergi (energy drink). Hebatnya, dengan harga yang 20 % lebih murah 

dari produk sejenis lainnya dan di-launching tiga bulan lalu, Kuku Bima 

Ener-G Drink langsung menempati posisi ke-3 di bawah Extra Joss dan 

Hemaviton Jreng. Setiap bulannya sebanyak 8 juta sachet diserap oleh 

pasar. 

4.2. Tahapan implementasi Corporate Sosial Responsibility PT. 

Sidomuncul Semarang  

Dalam menerapkan implementasi CSR di PT Sidomuncul terdapat 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

4.2.1. Tahap Perencanaan 

Beberapa pengertian perencanaan menurut Hadari Nawawi (2005:45): 

a) Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 

dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, proyek, metode, 

sistem (cara), anggaran dan standar (tolok ukur) yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. 
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b) Perencanaan adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan 

sehingga keputusan tentang hal apa saja yang harus dilakukan, kapan dan 

bagaimana melaksanakannya, serta siapa pelaksananya.  

c) Perencanaan adalah penetapan secara sistematik, pengetahuan tepat guna 

untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju 

pada tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam menerapkan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

di PT Sidomuncul Semarang terdapat tahapan dalam perencanaan: 

1. Menentukan masalah, tugas, tujuan dan kebutuhan secara jelas. 

2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan. 

3. Mengorbservasi, meneliti, menganalisis dan mengklasifikasi informasi 

yang sudah terkumpul. 

4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan 

pelaksanaan rencana (memilih rencana yang diajukan atau memantapkan 

perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan 

berbagai kegiatan. 

5. Menetapkan planning alternatif. 

6. Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. 

7. Membuat sintesis (metode atau alternatif penyelesaian). 

8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. 

9. Mengadakan evaluasi (penilaian). 



41 

 

 

 

Perencanaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility 

(CSR) itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai 

entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Secara umum, 

perencanaan yang dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang adalah 

bersifat upgrade. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan Anggoro 

(wawancara: 27 januari 2011), kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT Sidomuncul Semarang disesuaikan dengan peraturan 

pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lingkungan 

dan pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan yang berbasis 

kompetensi, pelatihan, seminar, dan pendidikan lebih lanjut untuk 

menambah dan meningkatkan kualitas masyarakat serta pekerja  

Namun demikian, untuk pengendalian dana pembinaan wilayah 

agar tersalur dengan baik, proporsional dan accountable, maka manajemen 

PT Sidomuncul Semarang telah menetapkan beberapa strategi pembinaan 

wilayah, yaitu sebagai berikut:  

a) Membentuk tim evaluasi yang bertugas untuk mengevaluasi 

kebenaran dan urgensi dari setiap usulan program pembinaan yang 

diajukan oleh masyarakat.  

b) Fokus, yaitu lebih memprioritaskan pembinaan kepada 10 desa yang 

secara formal telah menjadi tanggung jawab binaan PT Sidomuncul 

Semarang. 

c) Terkendali, yaitu memberikan bantuan dengan memperhatikan 

kemampuan dan jumlah anggaran yang tersedia.  
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d) Koordinasi, yaitu melaksanakan pembinaan dengan koordinasi dan 

bekerja sama dengan badan-badan sosial yang ada di PT 

Sidomuncul Semarang serta perusahaan-perusahaan vital lainnya.  

4.2.2. Tahap Implementasi 

 PT Sidomuncul dalam tahap implementasi melakukan langkah: 

a. Melakukan sosialisasi kegiatan atau program yang telah 

direncanakan oleh dewan direksi dengan perwakilan pekerja (sekar). 

b. Menentukan lokasi dari kegiatan yang ingin di laksanakan. 

c. Menentukan penanggung jawab program baik itu perwakilan dari 

perusahaan maupun dari perwakilan pekerja yang diwakili serikat 

pekerja (sekar). 

d. Melakukan pelaksanaan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sebagai 

patokan. 

Di dalam tahap ini perlu adanya keterlibatan antara dewan direksi, sekar 

dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program CSR yang sedang 

dilaksanakan. Keterlibatan tiga pihak ini di maksudkan supaya program CSR 

yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Selain 

itu dengan adanya pelibatan dari pihak karyawan dan masyarakat maka akan 

menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap keberadaan pabrik, sehingga 

dengan adanya kegiatan CSR mempererat hubungan antara dewan direksi, 

karyawan perusahaan, dan masyarakat. 

 

 



43 

 

 

 

4.2.3. Tahap Evaluasi CSR 

Definisi evaluasi menurut Nawawi (2005:50) adalah proses informasi 

untuk membantu pengambil keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan 

mengenai siapa yang di maksudkan dengan mengambil keputusan. Dalam 

tahap ini semua program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah 

dilaksanakan oleh PT Sidomuncul setidak-tidaknya dalam kurun waktu satu 

tahun akan di evaluasi satu per satu dari semua program yang telah 

dilaksanakan selama satu tahun terakhir ini. Proses ini biasanya melibatkan 

dua pihak yakni dari pihak manajemen serta perwakilan dari karyawan yang 

diwakili oleh sekar (serikat pekerja). Evaluator biasanya dipilih salah satu 

dari perwakilan dari perusahaan atau perwakilan dari serikat pekerja 

(sekar).  

Biasanya hal-hal yang dijadikan bahan evaluasi seperti :  

1) Kendala-kendala dalam pelaksanaan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap karyawan dan masyarakat. 

2) Bagaimana pencapaian tujuan yang telah dicapai selama ini. 

3) Mengevaluasi manfaat serta dampak dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

4) Sudah tepatkah program tersebut baik bagi karyawan maupun bagi 

masyarakat. 

5) Mengevaluasi penggunaan dana yang dianggarkan perusahaan. 
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6) Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari kekurangan-kekurangan dari 

program yang ada. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan 

munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan 

menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga 

semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan otonomi daerah, 

yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk 

memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-

perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Kemajuan yang seperti ini 

tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi 

dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan 

tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat 

disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus 

kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga 

melupakan keadaaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya PT 

Sidomuncul Semarang dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian 

lingkungan. 

kesamaan Dalam proses produksi, tenaga kerja mempunyai peranan 

dan kedudukan yang sangat penting. Untuk itu maka diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan 

kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap 
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tenaga kerja tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesempatan dan dan 

perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.  

Salah satu cara yang ditempuh oleh PT Sidomuncul Semarang untuk 

memberikan perlindungan tenaga kerja adalah melalui organisasi serikat 

pekerja karena organisasi pekerja merupakan alat atau sarana perjuangan 

bagi para pekerja, baik dalam perselisihan dengan pimpinan perusahaan 

maupun dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja baik yang sifatnya 

material maupun yang non material.  

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Anggoro (27 januari 2011), 

adapun permasalahan yang muncul di PT Sidomuncul Semarang 

sehubungan dengan tenaga kerja yang dimilikinya biasanya berupa 

permasalahan yang sifatnya  insidentil seperti mutasi karyawan yang 

kadang-kadang menimbulkan perselisihan antara pemimpin barak dengan 

tenaga kerja yang bekerja di barak tersebut dan masalah kriminalitas, 

seperti pencurian, penipuan, penggelapan barang dan uang milik 

perusahaan, dll .  

4.3. Implementasi dan Bentuk-bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada PT Sidomuncul Semarang 

4.3.1 Pada Masyarakat 

Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam bentuk 

rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar, terutama 
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sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan sekolah. 

Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan 

CSR perusahaan pada rekrutmen tenaga kerja yang berpotesi maka dengan 

memiliki suatu kebijakan komprehensif akan menjadi suatu nilai tambah 

perusahaan. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfir 

kerja yang nyaman diantara para staf, terutama apabila mereka dapat 

dilibatkan dalam penyisihan gaji dan aktifitas penggalangan dana atapun 

suka relawan.  

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT 

Sidomuncul Semarang melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan 

masyarakat. Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan 

kualitas hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area pabrik. 

Sasarannya adalah agar manfaat  mengalir kepada masyarakat sekitar, tidak 

hanya dari mempekerjakan mereka secara langsung.  

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh PT Sidomuncul Semarang 

termasuk juga dalam beberapa bidang, antara lain: 

1. Pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa 

2. Perbaikan kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa oleh 

PT Sidomuncul Semarang, pemberian suplai peralatan, penyediaan staf 

medis dan kendaraan yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-

desa sekitar, termasuk juga bantuan bulanan juga diberikan oleh PT 
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Sidomuncul Semarang untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di 

sarana kesehatan. 

3. Pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, mendukung 

pembangunan dan pelatihan personil, dan penggerak lain dari 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Program prakarsa dan pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh PT Sidomuncul 

Semarang meliputi: pembinaan dilakukan PT Sidomuncul Semarang 

melibatkan semua pihak yang terkait, seperti Badan Dakwah Islamiah (BDI 

Al-Muntaha), Lembaga Amil Zakat, Unit Pembinaan Usaha Kecil dan 

Koperasi, serta aparat Pemerintah Daerah. Sedangkan bidang pembinaan 

wilayah yang dilakukan meliputi aspek pendidikan, sosial, kesehatan, 

ekonomi, agama.  

1. Pembinaan wilayah PT Sidomuncul Semarang dalam bidang pendidikan 

dilakukan antara lain dengan mengirim beberapa perwakilan pemuda 

dari desa-desa yang berada dalam lingkungan perusahaan untuk 

mengikuti pelatihan atau pemagangan, memberikan bantuan biaya 

pendidikan kepada pelajar yang berprestasi dari desa-desa lingkungan 

agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PT 

Sidomuncul Semarang juga telah menyelenggarakan loka latihan 

keterampilan (Lolapil) untuk memberi bekal keterampilan kepada para 
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pemuda tersebut agar dapat membuka lapangan usaha sendiri 

berdasarkan keterampilan yang diperoleh.  

2. Pembinaan wilayah dalam bidang sosial antara lain dilakukan dengan 

melibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial di sekitar PT 

Sidomuncul Semarang, seperti kegiatan gotong royong, mendorong 

karyawan yang berdomisili di luar kompleks perumahan PT Sidomuncul 

Semarang untuk aktif dalam kepengurusan pemuda dan memberikan 

bantuan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, misalnya bantuan sound 

system, pembangunan balai pemuda dan bantuan dana gotong royong. 

Dalam aspek kesehatan, PT Sidomuncul Semarang juga telah 

melakukan pembinaan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan 

pertolongan pertama kepada masyarakat di klinik perusahaan, 

menyalurkan bantuan obat-obatan secara periodik kepada masyarakat 

lingkungan melalui Puskesmas dan bantuan ambulan apabila 

dibutuhkan.  

3. Pembinaan dalam bidang ekonomi telah lama dilakukan oleh PT 

Sidomuncul Semarang. Sejak awal pembangunan PT Sidomuncul 

Semarang telah aktif menyalurkan dana kepada masyarakat lingkungan 

dalam bentuk pinjaman modal kerja yang diberikan secara bergulir. 

Penyaluran bantuan dalam bentuk natura juga dilakukan dengan cara 

membangun rumah sangat sederhana kepada masyarakat tidak mampu. 

Sampai dengan saat ini, PT Sidomuncul Semarang telah membangun 

dan menyerahkan sebanyak 118 rumah sangat sederhana kepada 
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masyarakat sekitar. Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam 

masa krisis ekonomi. Pada tahun 2010, PT Sidomuncul Semarang telah 

memberikan kesempatan kepada 107 kepala keluarga untuk 

memanfaatkan lahan tidak produktif milik PT Sidomuncul Semarang 

seluas 23 Ha guna digarap menjadi areal pertambakan dan areal 

tanaman palawija.  

4. Pembinaan dalam bidang keagamaan dilakukan dengan cara 

memberikan bantuan sarana ibadah, balai pengajian, kitab-kitab untuk 

pesantren dan mengirimkan para santri yang berprestasi ke perguruan 

tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2009 PT 

Sidomuncul Semarang telah memberikan bantuan beasiswa kepada tiga 

orang santri untuk melanjutkan studi.  

Program pembinaan wilayah yang telah dilaksanakan secara 

berkesinambungan tersebut ternyata membawa dampak yang cukup 

signifikan. Hal ini terlihat dari citra positif PT Sidomuncul Semarang di 

mata masyarakat dan tumbuhnya rasa saling memiliki terhadap aset PT 

Sidomuncul Semarang. 

PT Sidomuncul Semarang dalam menjalankan tanggung jawab sosial, 

perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (profit), 

masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Perusahaan harus memiliki 

tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi 

perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya 

Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat memberi imbalan 
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yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh 

untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar 

pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang 

diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, 

perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara 

perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan- 

kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan 

kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan 

lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian 

lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka 

panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah 

terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan 

oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, 

perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi 

juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 

lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. 

Menurut The World Bank Institute, salah satu komponen utama CSR 

adalah pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Karena pendidikan 

merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan 

yang berpihak kepada kelompok miskin, maka dunia bisnis dapat 

memberikan kontribusi penting dalam menyediakan akses pendidikan 
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berkualitas. Bahkan, perusahaan pun dapat memberikan dampak yang kritis 

terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan 

kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, 

kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga 

perlu ada kerja sama antara perusahaan, karyawan dan pemerintah, yang 

dikemas melalui program CSR.  

Program ini merupakan salah satu strategi pendidikan dan 

pengembangan SDM yang mengintegrasikan mahasiswa dengan berbagai 

latar belakang ilmu dari bangku kuliah dengan pengalaman kerja yang 

produktif (work-based learning atau work-integrated learning) agar 

mahasiswa dapat menemukan dan mengalami sendiri apa yang disebut 

dunia kerja. 

Kebijakan perusahaan dalam mengembangkan lingkungan strategis 

yaitu melalui CSR akan menjadi landasan dari program-program kolaborasi 

yang terkait dengan pemberdayaan para mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan kewirausahaan melalui program Co-op. Selain dari sasaran 

yang bernuansa kemampuan penguasaan teknologi dan bisnis tersebut, 

program CSR juga ditujukan untuk memberikan akses dalam pemberdayaan 

karyawan baik yang terkait langsung dengan proses bisnis perusahaan 

maupun lingkungan strategis yang lain, misalnya lingkungan dunia 

pendidikan.  
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PT Sidomuncul Semarang bekerjasama dengan DPPK (Dewan 

Pengembangan Program Kemitraan) telah menyelenggarakan Program Co-

op sejak tahun 1998. Sampai tahun 2009, perguruan tinggi yang telah 

berpartisipasi dalam Program Co-op PT Sidomuncul Semarang berjumlah 

32 perguruan tinggi yang tersebar diseluruh Indonesia dan telah merekrut 

dan memberikan kesempatan magang untuk sebanyak 1.170 mahasiswa dan 

dari 1170 mahasiswa yang telah melaksanakan Co-op di PT Sidomuncul 

Semarang sebagian direkomendasikan untuk dapat mengkuti program rekrut 

dan banyak di antara mereka saat ini telah meniti karir di PT Sidomuncul 

Semarang  (Laporan Anggoro, 2010).  

Peer coaching tidak hanya sekedar pelatihan pemanfaatan informasi 

teknologi di sekolah. Modul pelatihan ini merupakan upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme guru secara menyeluruh. Penekanan dalam 

pelatihan ini adalah pada komunikasi dan bagaimana para pesertanya 

berbagi materi ajar yang berbasis TIK. Oleh sebab itu, para peserta modul 

pelatihan peer coaching sudah diasumsikan mampu dan terbiasa dalam 

menggunakan komputer di kelas. Dalam hal ini para peserta dibawa ke 

pemikiran bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya 

karena rekan-rekan sesama pendidik ikut mendukung, dan mereka pun 

diharapkan juga memberi dukungan yang sama dalam pengajaran.  

Kegiatan lain terkait dengan CSR PT. Sidomuncul Semarang di bidang 

pendidikan adalah Partners in Learning oleh Micosoft Indonesia. Kegiatan 

ini dilakukan dengan mendukung berbagai pihak yang memiliki tujuan 
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meningkatkan mutu pengajaran melalui peningkatan kemampuan 

profesional pendidik. Selama empat tahun terakhir, Microsoft telah bermitra 

erat dengan Depdiknas, terutama melalui Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang memiliki 30 Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidik (LPMP) di 30 provinsi. Program pelatihan bagi 

pendidik yang dilakukan secara rutin merupakan satu cara strategis bagi 

Microsoft untuk menawarkan dukungannya dalam berpartispasi di dalam 

kegiatan pendidikan melalui peer coaching. 

 Program yang menjadi salah satu kegiatan CSR unggulan PT  

Sidomuncul yang sukses dan banyak diikuti oleh perusahaan lain yakni 

program mudik gratis. Program ini merupakan kegiatan besar dengan dana 

yang besar pula sehingga diperlukan perencanaan 3-4 bulan setiap 

tahunnya. Program ini tiap tahun selalu diadakan dengan sasaran penjual 

jamu, pedagang asongan maupun penjual dari produk PT Sidomuncul yang 

ada di Jakarta. Program mudik gratis bersama Sidomuncul ini termasuk 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sidomuncul. 

4.3.2   Pada Karyawan 

Berdasarkan statusnya, karyawan di PT Sidomuncul Semarang dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. 

Jaminan akan keberlanjutan pekerjaan bagi karyawan tetap lebih besar bila 

dibandingkan dengan karyawan kontrak. Jika karena sesuatu hal perusahaan 

mengambil kebijakan untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan, 
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maka karyawan kontrak lebih beresiko mengalami pemutusan hubungan 

kerja. Sebagian besar dari karyawan industri yang bekerja di PT 

Sidomuncul Semarang berstatus karyawan tetap yaitu mencapai 81 (81%) 

orang dari 100 karyawan yang ada dipilih sebagai perwakilan dari semua 

jumlah karyawan yang ada, sedangkan sisanya yaitu 19 orang atau 19% 

masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Status karyawan kontrak 

tersebut bila ditinjau lebih lanjut sebagian besar bekerja kurang dari 5 

tahun.  

Menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik 

tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik 

dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka 

memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi 

yang beragam dalam hal kesadaran akan isu berkaitan dengan CSR serta 

beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan 

pendekatan CSR. Pada awal perkembangannya, bentuk CSR PT Sidomuncul 

Semarang yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap 

organisasi-organisasi lokal dan karyawan miskin di negara-negara 

berkembang. 

Pendapatan minimum yang diterima oleh karyawan industri adalah 

sebesar upah minimum Kota Semarang, yaitu sebesar Rp. 961.323.000,00. 

Pendapatan di luar gaji pokok yang diterima oleh karyawan industri adalah 

tunjangan transportasi, uang lembur, dan insentif. Hanya sebagian kecil saja 

karyawan industri yang menerima tunjangan tempat tinggal yaitu sebesar 
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5% dan secara nominal besaran tunjangan tempat tinggal tersebut kurang 

dari Rp. 100.000,00.  

Tunjangan transportasi merupakan tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai kompensasi karena tidak menyediaan tempat tinggal 

atau tidak memberikan tunjangan tempat tinggal yakni: 

1) Sebagian besar karyawan menerima tunjangan transportasi kurang dari 

Rp. 100.000,00 yaitu 44% dari total responden. 

2) Sedangkan 20% dari responden menerima tunjangan transportasi 

antara Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 150.000,00, dan  

3) Sisanya sebanyak 36% tidak menerima tunjangan transportasi. 

Pelaksanaan CSR, PT Sidomuncul Semarang juga memberikan 

program kesejahteraan kepada karyawannya, seperti : 

1. Bersifat ekonomis, seperti uang pensiun, tunjangan hari raya, bonus, 

tunjangan kematian, tunjangan kesehatan. 

2.  Pemberian fasilitas, seperti mushola, kafetaria fasilitas olahraga,  

pendidikan atau seminar, cuti hamil, melahirkan, koperasi karyawan. 

3.  Pelayanan, seperti poliklinik, asuransi, bantuan hukum, kredit rumah.  

Pemberian kesejahteraan ini perlu diprogram dengan sebaik-baiknya 

agar bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, tenaga kerja dan 

masyarakat. Program ini harus diinformasikan secara terbuka dan jelas, 

waktu pemberiannya tepat dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 
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Implementasi CSR yang dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang 

sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta 

kondisi operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan 

menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-

praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan CSR, namun 

kerangka kerja (framework) yang luas dalam pengimplemantasian CSR 

masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga 

pengetahuan dalam bidang seperti manajemen dan lingkungan.  

Program-program CSR PT Sidomuncul Semarang dilakukan 

sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur dan periodik. Kegiatan yang 

dilakukan senantiasa mengedepankan persoalan-persoalan vital yang 

dihadapi karyawan dalam peningkatan kesejahteraannya, seperti bidang 

agama, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berbagai kegiatan tersebut 

dapat dilaksanakan manakala perusahaan telah memiliki visi, misi, strategi 

kebijakan dan program yang jelas dan terarah dalam pelaksanaannya. 

Seperti telah diuraikan di atas visi CSR PT Sidomuncul Semarang adalah 

mampu mewujudkan PT Sidomuncul Semarang sebagai perusahaan yang 

beroperasi secara excellent bertumpu kepada harmoni antara kepentingan 

bisnis, peningkatan kualitas sosial serta kelestarian lingkungan (triple 

bottom line). Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya atau langkah 

yang tersaji dalam rumusan misi CSR perusahaan, yakni dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan entitas sosial budaya, 
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dapat meningkatkan kapasitas sosial yang sangat dibutuhkan bagi 

terbentuknya kemandirian karyawan dan mengembangkan sumber daya 

alam dan lingkungan. 

Corporate Social Reponsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 

Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Undang-undang ini 

disahkan dalam sidang paripurna DPR.  Dengan adanya undang-undang 

tersebut  industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, 

tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. 

Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah dan industri saja, melainkan setiap insan manusia berperan 

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup 

karyawan, industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan 

hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan 

perusahaan semata (single bottom line), tetapi sudah meliputi keuangan, 

sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (triple bottom line) sinergi tiga 

elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.  

Arah implementasi CSR yang mulai menitikberatkan pada aspek 

pendidikan semakin terasa diwujudkan oleh PT Sidomuncul Semarang. 

yang memfokuskan pengucuran dana CSR nya kepada dunia pendidikan. 

Alasan manajemen perusahaan itu memfokuskan ke dunia pendidikan, 

karena selain melihat fakta bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih 
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memprihatinkan, juga dengan pemikiran diperlukannya SDM handal yang 

lahir dari pendidikan yang memadai.  

PT Sidomuncul Semarang salah satu perusahaan jamu besar di negeri 

ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun 

mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT Sidomuncul Semarang, 

beasiswa tersebut juga diberikan kepada karyawan umum. Selain itu, 

melalui program bimbingan anak Sidomuncul, perusahaan ini terlibat 

sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan.  

Implementasi CSR untuk meningkatkan peranan pendidikan dalam 

pengembangan karyawan tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan-

perusaaan multinasional, atau perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-

perusahaan yang memiliki omzet tidak terlalu besar juga dapat 

melakukannya. Inti dari CSR bukanlah kepada besar kecilnya dana yang 

dikeluarkan, melainkan komitmen yang diberikan perusahaan kepada 

masalah-masalah yang terjadi di karyawan sekitarnya, khususnya bidang 

pendidikan. Berkaitan dengan keuntungan, CSR tentu menguntungkan, 

tetapi keuntungan yang diterima mungkin dalam jangka waktu panjang.  

Secara umum, pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan 

kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik 

sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan 

antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, 

aspek sosial dan aspek kebangsaan. Sinergis peran antara dunia pendidikan 
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dan dunia kerja, diantaranya adalah dunia usaha (perusahaan) yang secara 

terpadu memberikan kesempatan interaksi di antara keduanya untuk 

membangun sistem pendidikan dengan paradigma sistemik organik. 

Kegiatan CSR yang dilakukan PT Sidomuncul Semarang juga sudah 

mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan karyawan setempat 

berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas 

pendidikan dan kesehatan, Berdasarkan pada temuan penelitian ini dapat 

dijelaskan lagi bahwa program CSR PT Sidomuncul Semarang ditujukan 

untuk meningkatkan peran perusahaan dalam komunitas sosial karyawan. 

Hal ini penting, karena secara sebuah entitas bisnis keberadaan sebuah 

korporat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dan suport dari 

karyawan. Secara ekonomi, filosofi profit maximizing perusahaan tidak 

akan tercapai manakala produk yang dijual di pasar tidak laku. Dalam hal 

ini peran konsumen sebagai bagian dari komunitas karyawan sangat penting 

dalam menunjang kelangsungan perusahaan. Pada sisi lain juga dapat 

dijelaskan bahwa, keberadaan perusahaan di suatu lingkungan karyawan 

akan terasa nyaman dan tenang dalam kegiatan operasionalnya manakala 

karyawan sekitar perusahaan bersifat kooperatif dengan perusahaan. Oleh 

karena itulah peranan CSR PT Sidomuncul Semarang sangat penting 

manakala perusahaan masih tetap ingin menjalankan fungsi bisnisnya.  
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4.4. Kendala-Kendala Pelaksanaan CSR di PT Sidomuncul  

Semarang 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi PT Sidomuncul Semarang 

pada 2009  adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan 

kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap 

operasi PT Sidomuncul Semarang. Usaha-usaha untuk mengatasi 

persoalan pencemaran yakni : 

 1) PT Sidomuncul Semarang mencanangkan sebuah kampanye sosialisasi 

yang intensif dan mendidik dengan memberikan informasi kepada 

publik mengenai pengelolaan lingkungan berkaitan dengan 

pembuangan limbah pabrik. 

2)  Kunjungan ke lokasi untuk umum, pertemuan dengan berbagai 

instansi pemerintah dan penyebaran informasi ke media massa 

semuanya menekankan pada perbedaan proses yang digunakan PT 

Sidomuncul Semarang.  

3) Sebagai perusahaan yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari 

tanaman, PT Sidomuncul tidak ingin kehadirannya menghasilkan 

limbah yang dapat merusak alam, sehingga berupaya untuk 

melestarikan aneka tanaman obat yang ada di Indonesia. Untuk 

menangani limbah cair, di lokasi pabrik dipasang instalasi pengolahan 

air limbah sehingga air limbah dapat diolah menjadi air yang bisa 

digunakan untuk menyirami tanaman. Sedangkan limbah padat dari 
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buangan sisa ekstraksi akan dilolah menjadi pupuk organik, yang bisa 

digunakan untuk memupuk tanaman. Dengan upaya penanganan 

limbah tersebut, diharapkan PT Sidomuncul menjadi perusahaan yang 

ramah lingkungan, dan lokasi seputar pabrik menjadi asri karena 

tanaman tumbuh subur. 

Secara keseluruhan pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Sidomuncul mulai dari berlakunya  CSR yang pertama sampai 

dengan CSR yang sekarang berlaku tidak  mengalami banyak masalah 

dalam hal kuantitas masalah yang dihadapi baik oleh manajemen 

perusahaan, karyawan dan sekar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

Anggoro (27 januari 2011), yang menyatakan bahwa dapat dimengerti 

karena dirasa bahwa produk Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

ada telah mencerminkan dari hasil kesepakatan bersama yang dirumuskan  

secara utuh dengan memperhatikan semua kepentingan. Namun demikian 

untuk beberapa hal yang menyangkut dengan kebijakan dari manajemen 

perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan juga pemberian 

sanksi disiplin oleh perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan 

seringkali menimbulkan masalah. Adapun masalah-masalah yang ada 

diantaranya :   

1. Pembuatan atau penerbitan keputusan direksi yang menyangkut  

kesejahteraan karyawan di mana dalam penerbitan atau pembuatan  draf 

tidak melibatkan sekar, sehingga pembuatan atau penerbitan  keputusan 

hanya dilakukan oleh sepihak saja. Alasan pembuatan  keputusan 
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dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan sekar  adalah karena waktu 

mendesak dan anggaran yang banyak tersera. Jika menilik pada CSR 

yang ada berkaitan dengan hal  tersebut, maka telah terjadi pelanggaran 

perjanjian dengan tidak  dilaksanakannya ketentuan pasal dalam CSR. 

Hal demikian dapat  dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang 

menyatakan apabila  dalam pengelolaan perusahaan, PT Sidomuncul 

Semarang akan menetapkan  kebijakan manajemen yang berdampak 

terhadap kesejahteraan  karyawan, PT Sidomuncul Semarang 

mengkoordinasikan terlebih dahulu. 

2. Sering atau ada kalanya manajemen dalam penjatuhan sanksi  disiplin 

terhadap karyawan, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan 

bantuan hukum guna membela kepentingan dan hak dari karyawan. 

Contoh:  penjatuhan sanksi disiplin oleh manajemen yaitu sanksi berat  

seperti penurunan pangkat atau dikeluarkan dari perusahaan.  

Dari kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa peran tersebut 

nantinya juga dilakukan setelah terjadinya masalah yang dapat menciptakan  

perselisihan. Seharusnya karyawan tetap ditempatkan sebagai sebuah  

perwakilan yang mempunyai peran enam penting:   

Pertama, serikat pekerja mempunyai fungsi kanalisasi, yaitu fungsi  

menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan  masing-

masing pekerja kepada pengusaha. Dan sebaliknya, serikat pekerja 

berfungsi sebagai saluran informasi yang efektif dari  pengusaha kepada 

para pekerja.  
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Kedua, dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja,  

pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menanganimasalah-

masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka, 

serta untuk membina para pekerja maupun dalam  memberikan perintah-

perintah, dari pada melakukannya secara individu  terhadap setiap pekerja.  

Ketiga, penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan  

dan perintah dari pimpinan kepada para pekerja, akan lebih efektif  melalui 

serikat pekerja, karena serikat pekerja sendiri dapat menyeleksi  jenis 

tuntutan pekerja yang realistis dan logis, serta menyampaikan  tuntutan 

tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diterima  oleh pimpinan 

perusahaan.  Keempat, dalam manajemen modern yang menekankan 

pendekatan  hubungan antar manusia  (human relation approach),  diakui 

bahwa  hubungan non formal dan semi formal lebih efektif daripada atau  

sangat diperlukan untuk mendukung hubungan formal. Dalam hal ini  

serikat pekerja dapat berfungsi sebagai mitra pengusaha dalam  

mengembangkan hubungan semi formal.  

Kelima, sebagai mitra pengusaha, serikat pekerja dapat  

memobilisasikan seluruh pekerja  sebagai anggotanya untuk bekerja  secara 

disiplin, bertanggung jawab dan penuh semangat.  Keenam, serikat pekerja 

yang berfungsi dengan baik, akan  menghindari masuknya anasir-anasir luar 

yang dapat mengganggu  kelancaran proses produksi dan ketenangan 

bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Implementasi CSR PT Sidomuncul Semarang antara lain : 

A. Bagi Lingkungan dan Masyarakat 

1. Pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa  

2. Perbaikan Kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa 

pemberian suplai peralatan, penyediaan staff medis dan kendaraan 

yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar, termasuk 

juga bantuan bulanan juga diberikan oleh PT Sidomuncul Semarang 

untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di sarana kesehatan. 

3. Pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, mendukung 

pembangunan dan pelatihan personil, dan penggerak lain dari 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Program prakarsa dan pendanaan bagi UMKM 

5. Pembinaan wilayah yang dilakukan meliputi aspek pendidikan, sosial, 

kesehatan, ekonomi, dan agama. 
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B. Bagi Karyawan 

Implementasi program CSR diarahkan pada tercapainya peningkatan 

kesejahteraan hidup karyawan, yakni : 

1)  Bersifat ekonomis, seperti uang pensiun, tunjangan hari raya, bonus, 

tunjangan kematian, tunjangan kesehatan. 

2) Pemberian fasilitas, seperti mushola, kafetaria fasilitas olahraga, pendidikan  atau 

seminar, cuti hamil, melahirkan, koperasi karyawan. 

3) Pelayanan, seperti poliklinik, asuransi, bantuan hukum, kredit rumah.  

2. Dalam pelaksanaan Corporate Social Responcibility (CSR) tersebut, PT Sidomuncul 

menemui kendala sebagai berikut :  

a. Tantangan utama yang dihadapi PT Sidomuncul Semarang pada 2010 adalah 

meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul 

akibat tuduhan pencemaran terhadap kegiatan operasional PT Sidomuncul 

Semarang . 

b. Dari sisi karyawan, pembuatan atau penerbitan keputusan direksi yang 

menyangkut kesejahteraan karyawan tidak melibatkan serikat pekerja. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan : 

1. Hendaknya program CSR terhadap karyawan dilakukan lebih maksimal lagi 

sehingga kebutuhan karyawan benar-benar terpenuhi, hal ini akan berdampak 

positif bagi kinerja karyawan di PT Sidomuncul Semarang. 

2. Dalam pelaksanaan CSR, PT Sidomuncul Semarang hendaknya melibatkan 

masyarakat yang dapat di wakili LSM sehingga masyarakat juga dapat 

memonitor kegiatan (CSR) tersebut. 
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KUESIONER  

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

(CSR) PADA PERUSAHAAN  

PT SIDO MUNCUL SEMARANG 

 
A. Biodata Pengisi Kuesioner pada Karyawan 

1) Nama/ jabatan : 

2) Alamat  : 

3) Tempat/ tanggal : 

B. Program Corporate Social Responsibilty (CSR) 

1. Bagaimanakah peranan program CSR PT Sidomuncul Semarang bagi anda 

selama ini? 

Jelaskan………………………………………………………………………… 

2. Berapa jumlah program CSR di PT Sidomuncul Semarang bagi anda selama 

tahun 2010-2011? 

Jelaskan……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..… 

3. Bagaimana prosedur program CSR terhadap karyawan di PT Sidomuncul 

Semarang? 

Jelaskan………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

4. Kendala yang sering di alami dalam usaha menerima program CSR PT Sido 

muncul Semarang? 

Jelaskan………………………………………………………………………… 

5. Menurut anda bagaimanakah perkembangan program CSR PT Sidomuncul 

Semarang selama ini? 

Jelaskan………………………………………………………………………… 

6. Menurut anda apakah program bantuan kepada korban bencana alam 

merupakan program unggulan CSR PT Sidomuncul Semarang? 
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Jelaskan…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana alam sebagai program CSR 

PT Sido muncul Semarang? 

Jelaskan…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Apakah program CSR yang diselenggarakan oleh PT Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk bantuan pendidikan? 

Jelaskan…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PT Sidomuncul 

Semarang dalam bentuk Bantuan Sarana Ibadah sangat baik? 

Jelaskan…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

10. Menurut anda bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PT 

Sidomuncul Semarang dapat di lakukan dengan benar? 

Jelaskan…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. Untuk mendukung program CSR yang diselenggarakan oleh PT Sidomuncul 

Semarang maka bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Umum harus 

dilakukan? 

Jelaskan………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

12. Menurut anda bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PT 

Sido muncul Semarang dalam bantuan peningkatan kesehatan? 

Jelaskan…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

1. Ir.Anggoro 

Dewayanto 

 
 

 

Manager 

operasional 

Bagaimanakah peranan program CSR PT 

Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya penting bagi saya selama ini. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 

selama tahun 2010-2011? 
Ada banyak, seperti program-program yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk 

hari raya,macam-macam bonus,tunjangan kematian,tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (mushola, 
kafetaria, fasilitas olahraga, pendidikan/seminar, koperasi karyawan) dan pelayanan (baik poliklinik, 

asuransi, bantuan hukum bahkan kredit rumah) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan: karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi pengembangan 

perusahaan (karyawan yang memiliki potensi/skill) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 

pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri). Dan yang lainnya hampir sama prosedurnya 
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 

dengan usaha menerima program  CSR? 
Kendalanya yakni tidak dilibatkannya karyawan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan kesejahteraan 

karyawan serta adanya penjatuhan sanksi terhadap karyawan menyebabkan karyawan tersebut kehilangan 
haknya untuk menerima program CSR. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 
 

Perkembangan program  CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Merupakan program unggulan juga, disamping masih banyak program unggulan juga. 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam. 

Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan, pemberian beasiswa ke keluarga karyawan 

berprestasi, memberikan seminar 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 
oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren 
(masyarakat), sedangkan pemberian fasilitas mushola, tunjangan hari raya, 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta perundang-

undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 
diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 

bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan sarana dan prasarana sebaiknya juga dilakukan dikarenakan dapat menunjang kegiatan 
perekoniman serta pengadaan suatu barang publik yang berguna terhadap aktivitas masyarakat pada 

umumnya. Misalnya : perbaikan jalan raya dan jembatan yang rusak. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan,pemberian suplai peralatan,serta bantuan bulanan untuk 

pemenuhan obat-obatan. Sedangkan ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, 

pelayanan poliklinik,pemberian pendidikan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

2 Listiyani S.E 
 

 

 
 

Bagian 
Logistik 

Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

penting 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Ada beberapa, seperti yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk hari raya,macam-

macam bonus,tunjangan kematian,tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (mushola, kafetaria, fasilitas 

olahraga, pendidikan/seminar, cuti hamil, melahirkan, koperasi karyawan) dan pelayanan (baik poliklinik, 
asuransi, bantuan hukum bahkan kredit rumah) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Dalam bidang pendidikan (keluarga karyawan): apabila anaknya memiliki prestasi maka hal ini akan 

dilaporkan ke bagian HRD untuk di data kemudian akan dibahas dalam rapat direksi dan disetujui dalam 
salah satu kandidat penerima program CSR. 

Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 

dengan usaha menerima program  CSR? 
Adanya penjatuhan sanksi terhadap karyawan menyebabkan karyawan tersebut kehilangan haknya untuk 

menerima program CSR 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan  CSR PT. Sidomuncul bisa dibilang mengalami perkembangan mengalami baik dari segi 

kualitas serta kuantitas dari program  Corporate Social Responsibility 

Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 
Sidomuncul Semarang? 

Sebagai salah satu produk unggulan 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 

alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 
Semarang? 

PT. Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 

menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-
karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 

Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 

Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 
Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 

Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren, sedangkan 

pemberian tunjangan hari raya ke karyawan. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Apabila program tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat 

Untuk mendukung program CSR yang 
diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 

bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan sarana dan prasarana sebaiknya juga dilakukan dikarenakan dapat menunjang kegiatan 
perekoniman serta pengadaan suatu barang publik yang berguna terhadap aktivitas masyarakat pada 

umumnya seperti perbaikan jalan raya. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan desa. Pemberian suplai peralatan kesehatan. 

Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, pelayanan kesehatan (poliklinik) 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

3. Edi Muhtar 
 

 

 
 

Karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Cukup penting 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Beberapa jumlahnya , seperti pemberian fasilitas (mushola, kafetaria,olahraga), pelayanan (pelayanan ke 
poliklinik, asuransi) serta pemberian tunjangan yang bersifat ekonomis (seperti tunjangan hari 

raya,tunjangan kematian,bonus) 
Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan: karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi pengembangan 

perusahaan (karyawan yang memiliki potensi/skill) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 
pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri).  

Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 

dengan usaha menerima program  CSR? 
Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 

kesejahteraan yang diterima oleh karyawan. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 
program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan  CSR PT. Sidomuncul bisa dibilang mengalami perkembangan mengalami baik dari segi 
kualitas serta kuantitas dari program CSR. 

Menurut anda, apakah program bantuan bencana 
alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Unggulan. 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 

alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 
Semarang? 

PT. Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 

menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-
karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 

Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 

Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan 

Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 
sarana ibadah sudah sangat baik ? 

baik, pemberian fasilitas tempat ibadah baik ke karyawan maupun ke masyarakat sekitar. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Apabila program tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,mengikat serta sudah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 

bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 
Umum harus dilakukan? 

Harus dilakukan, seperti pengaspalan jalan raya yang rusak dikarenakan jalan merupakan sarana 

penunjang yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Pemberian tunjangan kesehatan, pelayana kesehatan bagi karyawan serta pemberian bantuan alat kesehatan 

dan obat-obatan ke puskesmas terdekat (masyarakat) 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  
 

Jawaban 

4. Fais Deni 

 
 

 

 

Karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 

Sidomuncul Semarang bagi anda? 
 

Penting bagi saya 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 

selama tahun 2010-2011? 
Pemberian fasilitas (fasilitas olahraga, ibadah, kafetaria, pendidikan). Pemberian tunjangan (kematian, hari 

raya, kesehatan) serta pelayanan (poliklinik, bantuan hukum) 
Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 
bagi karyawan? 

Untuk program pendidikan: karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi pengembangan 
perusahaan (karyawan yang memiliki potensi/skill) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 

pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri). Dan yang lainnya hampir sama prosedurnya 
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 

dengan usaha menerima program  CSR? 
Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 

kesejahteraan yang diterima oleh karyawan. 
Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program CSR PT. Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 
alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

program unggulan 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 

alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 
Semarang? 

PT. Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 

menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-
karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 

Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 

Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 
Ke Masyarakat : pembangunan bangunan sekolah oleh PT. Sidomuncul 

Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan yang berprestasi 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 
sarana ibadah sudah sangat baik ? 

baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren 

 (ke masyarakat) sedangkan ke karyawan yakni pendirian sarana ibadah di dalam kompleks pabrik supaya 
karyawan dapat menjalankan ibadahnya tanpa perlu keluar dari kompleks pabrik.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila semua stakeholders dalam hal ini shareholders 

maupun karyawan merumuskan secara bersama-sama berkaitan dengan program  

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 

bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 
Umum harus dilakukan? 

Bantuan sarana dan prasarana sebaiknya juga dilakukan dikarenakan dapat menunjang kegiatan 

perekoniman serta pengadaan suatu barang publik yang berguna terhadap aktivitas masyarakat pada 

umumnya seperti perbaikan jalan raya maupun jembatan yang telah rusak. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pengobatan massal gratis, pemberian suplai peralatan,penyedian staf medis. 

Ke Karyawan : pemberian pendidikan kesehatan kekaryawan serta pemberian tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

5. Toni Raharja 
 

 

 
 

 

Karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Cukup memiliki peranan yang penting bagi saya. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Seperti pemberian fasilitas (olahraga, ibadah, kafetaria, seminar, cuti). Pelayanan (poliklinik, asuransi). 
Pemberian tunjangan-tunjangan (kematian, hari raya, kesehatan)  

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan: karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi pengembangan 

perusahaan (karyawan yang memiliki potensi atau skill) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk sekolah 

didalam atau diluar negeri. Dan yang lainnya hampir sama prosedurnya 
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 

dengan usaha menerima program  CSR? 
Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 

kesejahteraan yang diterima oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 
Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 
 

Perkembangan program CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Salah satu program unggulan 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 

alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 

menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan bangunan sekolah oleh PT Sidomuncul, pemberian beasiswa ke siswa yang 
berprestasi.  

Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan maupun keluarga dari karyawan yang 

berprestasi 

 
 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren 

 (ke masyarakat) sedangkan ke karyawan yakni pendirian sarana ibadah di dalam kompleks pabrik supaya 

karyawan dapat menjalankan ibadahnya tanpa perlu keluar dari kompleks pabrik.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila semua stakeholders dalam hal ini shareholders 

maupun karyawan merumuskan secara bersama-sama berkaitan dengan program  

Untuk mendukung program CSR yang 
diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 

bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan sarana dan prasarana sebaiknya juga dilakukan dikarenakan dapat menunjang kegiatan 
perekoniman serta pengadaan suatu barang publik yang berguna terhadap aktivitas masyarakat pada 

umumnya seperti perbaikan jalan raya maupun jembatan yang telah rusak. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat :Pemberian suplai peralatan,penyedian staff medis, bantuan bulanan untuk pemenuhan 

kebutuhan obat-obatan. 

Ke Karyawan : Pemberian pendidikan kesehatan kekaryawan serta pemberian tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

6. Andi Irawan 
 

 

 
 

 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya cukup penting bagi saya selama ini. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

banyak, seperti pelayanan (baik poliklinik, asuransi, bantuan hukum), pemberian fasilitas (mushola, 

kafetaria, fasilitas olahraga, pendidikan) dan  program-program yang bersifat ekonomis (pemberian uang 

pensiun,tunjangan untuk hari raya,macam-macam bonus,tunjangan kematian,tunjangan kesehatan) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan: karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi pengembangan 

perusahaan (karyawan yang memiliki potensi/skill) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 

pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri). Lainnya hampir sama prosedurnya 
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal kesejahteraan yang diterima 
oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Ya, merupakan salah satu produk unggulan dari produk CSR dari PT Sidomuncul Semarang 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren serta 

pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah ketika sudah 

waktunya melaksanakan ibadah.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 
dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta perundang-

undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum yang harus dilakukan yakni seperti perbaikan jalan 

raya.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 
dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan desa. Pemberian suplai peralatan kesehatan. 

Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

7. Niar Lestari 
 

 

 
 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan program CSR penting bagi saya selama ini. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

seperti yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk hari raya,macam-macam 

bonus,tunjangan kematian,tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (mushola, pendidikan, cuti 

melahirkan) dan pelayanan (baik poliklinik, asuransi) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program beasiswa karyawan, prosedurnya adalah  karyawan tetap yang memiliki orientasi positif 

bagi pengembangan perusahaan, pada akhirnya perusahaan mengambilnya untuk sekolah didalam atau 

diluar negeri.  
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 
kesejahteraan yang diterima oleh karyawan. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program CSR PT. Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Ya, merupakan salah satu produk unggulan dari produk CSR dari PT Sidomuncul Semarang 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi. 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan, seminar. 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah ketika sudah 

waktunya melaksanakan ibadah.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 
dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta perundang-

undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum yang harus dilakukan yakni seperti perbaikan jalan. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 
dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : bantuan kebutuhan obat-obatan. 

Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, pelayanan poliklinik. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

8. Eko Setiawan 
 

 

 
 

 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya penting. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Ada banyak, seperti program-program yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk 

hari raya,macam-macam bonus, tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (kafetaria, fasilitas olahraga, 

pendidikan atau seminar) dan pelayanan (asuransi, bantuan hukum) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan, prosedurnya yakni karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi 

pengembangan perusahaan (karyawan yang memiliki potensi) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 

pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri).  
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal kesejahteraan yang diterima 
oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program  CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Ya, merupakan salah satu produk unggulan dari produk CSR dari PT.Sidomuncul Semarang 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan atau keluarga karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 
dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta 

perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum yang harus dilakukan yakni seperti perbaikan jalan 

raya.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 
dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan desa, pemberian suplai peralatan kesehatan. 

Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

9. Sucipto 
 

 

 
 

 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya cukup penting. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Ada banyak, seperti program yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk hari, 

tunjangan kematian,tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (mushola,pendidikan/seminar,) dan 

pelayanan ( baik poliklinik, asuransi, bantuan hukum, kredit rumah). 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Dalam bidang pendidikan (keluarga karyawan): apabila anaknya memiliki prestasi maka hal ini akan 

dilaporkan ke bagian HRD untuk di data kemudian akan dibahas dalam rapat direksi dan disetujui dalam 

salah satu kandidat penerima program CSR. 
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 
kesejahteraan yang diterima oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program  CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik. 

 

Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Ya, merupakan salah satu produk unggulan dari produk CSR dari PT Sidomuncul Semarang 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 

alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT. Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 

menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 
oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah ketika sudah 
waktunya melaksanakan ibadah.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 
diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 

dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta perundang-
undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, seperti perbaikan jalan raya.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 
diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 

dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : Pemberian suplai peralatan kesehatan, penyediaan staff medis. 
Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

10. Egi Wibowo 
 

 

 
 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya cukup penting bagi saya selama ini. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

banyak, seperti  pelayanan (baik poliklinik, asuransi, bantuan hukum),tunjangan kesehatan), pemberian 
fasilitas (mushola, kafetaria, fasilitas olahraga, pendidikan/seminar,) dan  program yang bersifat ekonomis 
(pemberian uang pensiun,tunjangan untuk hari raya,macam-macam bonus,tunjangan kematian. 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan keluarga karyawan: keluarga karyawan tetap yang memiliki prestasi terbaik di 

sekolahnya diajukan ke sekar selanjutnya dibahas dalam rapat direksi. Akhirnya perusahaan memberi 

beasiswa sekolah didalam atau diluar negeri.  
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar (serikat pekerja) dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal 
kesejahteraan yang diterima oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Perkembangan program CSR PT Sidomuncul sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik, 

dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

Ya, merupakan salah satu produk unggulan dari produk CSR dari PT Sidomuncul Semarang 

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan serta beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi 
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, selain dalam bentuk sarana ibadah juga memberikan bantuan kitab-kitab untuk pesantren serta 

pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah ketika sudah 

waktunya melaksanakan ibadah.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 
dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta perundang-

undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum yang harus dilakukan yakni seperti perbaikan jalan 

raya.  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 
dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan desa,penyediaan staf  medis dan kendaraan yang 

beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar. 
Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, tunjangan kesehatan. 
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No Responden Jabatan Pertanyaan  Jawaban 

11. Said affandi 
 

 

 
 

 

karyawan Bagaimanakah peranan program CSR PT 
Sidomuncul Semarang bagi anda? 

 

Peranan nya penting. 

Berapa jumlah program dari CSR Sidomuncul 
selama tahun 2010-2011? 

Ada banyak, seperti program-program yang bersifat ekonomis (pemberian uang pensiun,tunjangan untuk 

hari raya,macam-macam bonus, tunjangan kesehatan), pemberian fasilitas (kafetaria, fasilitas olahraga, 

pendidikan atau seminar) dan pelayanan (asuransi) 

Bagaimana prosedur pengajuan program  CSR 

bagi karyawan? 
Untuk program pendidikan, prosedurnya yakni karyawan tetap yang memiliki orientasi positif bagi 

pengembangan perusahaan (karyawan yang memiliki potensi) akhirnya perusahaan mengambilnya untuk 

pelatihan(sekolah didalam atau diluar negeri).  
Bagaimana kendala yang anda alami berkaitan 
dengan usaha menerima program  CSR? 

Tidak dilibatkannya sekar dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal kesejahteraan yang diterima 
oleh karyawan menjadi kendala selama ini. 

Menurut anda, bagaimana perkembangan dari 

program  CSR PT Sidomuncul? 

 

Mengalami perkembangan yang sangat baik, dikarenakan program-program CSR sudah mencakup aspek 

karyawan. 

 
Menurut anda, apakah program bantuan bencana 

alam merupakan produk unggulan CSR PT 

Sidomuncul Semarang? 

unggulan  

Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana 
alam sebagai program CSR PT Sidomuncul 

Semarang? 

PT Sidomucul juga menyisihkan sebagian dananya untuk program kemanusiaan (bencana alam), dengan 
menyisihkan sekitar 25% dari penjualan kotor untuk misi bencana alam serta mengakomodasi karyawan-

karyawannya untuk menyakurkan pakean bekas untuk korban bencana alam 
Apa program CSR yang diselenggarakan PT. 
Sidomuncul Semarang dalam bentuk pendidikan? 

Ke Masyarakat : pembangunan sarana pendidikan  
Ke Karyawan : Pemberian beasiswa pendidikan ke karyawan atau keluarga karyawan 

 

 Bagaimana program CSR yang diselenggarakan 

oleh PT Sidomuncul Semarang dalam bentuk 

sarana ibadah sudah sangat baik ? 

Baik, pemberian  sarana  ibadah  terhadap karyawan sehingga dapat melaksanakan ibadah. 

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang dapat 
dilakukan dengan benar? 

Program CSR sudah dapat dilakukan dengan benar apabila sudah sesuai dengan ketentuan serta 

perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk mendukung program CSR yang 

diselenggarakan PT Sidomuncul Semarang maka 
bantuan pengembangan Sarana dan Prasarana 

Umum harus dilakukan? 

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum yang harus dilakukan yakni seperti perbaikan jalan  

Menurut anda bagaimanakah program  CSR yang 

diselenggarakan oleh PT. Sidomuncul Semarang 
dalam bentuk  peningkatan kesehatan? 

Ke Masyarakat : pembangunan pusat kesehatan desa, pemberian suplai peralatan kesehatan. 

Ke Karyawan : pemberian tunjangan kesehatan terhadap karyawan, tunjangan kesehatan. 
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LAMPIRAN A 

DAFTAR PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL  RESPONSIBILITY 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

ASPEK 

EKONOMI 

 

Aspect: Economic Performance 

 

Nilai ekonomi yang dihasilkan: pendapatan, biaya usaha, 

kompensasi karyawan, donasi dan investasi pada 

masyarakat,Saldo laba dan pembayaran kepada penyedia modal 

dan Pemerintah 

Implikasi perubahan iklim terhadap keuangan, risiko dan 

kesempatan dalam berusaha 

Cakupan organisasi dalam menetapkan manfaat dari rencana 

Obligasi 

Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah 

Apsect: Market Presence 

Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan Upah 

Minimum regional berdasarkan wilayah kerja 

Kebijakan, praktik dan besarnya transaksi pembelanjaan 

dengan supplier lokal sesuai lokasi kegiatan perusahaan. 

Prosedur perekrutan karyawan lokal dan proporsi manajemen 

senior yang diangkat dari komunitas lokal tempat perusahaan 

beroperasi. 

Aspect: Indirect Economic Impact 

Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa 

untuk kepentingan public 

Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak 

langsung, termasuk besarnya dampak yang terjadi 

  

LINGKUNGAN 

Aspect: Materials 

Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang (recycle). 

Aspect: Energy 

Pemakaian energi langsung berdasarkan sumber energi. 

Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi 

utamanya. 

Penghematan energi karena konservasi dan perbaikan efisiensi. 

Usaha utk menyediakan energi yang efisien atau dapat 

diperbaharui dalam proses produksi/jasa dan pengurangan 

pemakaian energi karena penghematan yang dilakukan. 

Usaha untuk mengurangi pemakaian energi tidak langsung dan 

tercapainya target pengurangan 
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LINGKUNGAN 

Aspect: Water 

Total pengambilan air berdasarkan sumber. 

Sumber air yang secara sifnifikan dipengaruhi oleh penarikan 

air 

Prosentase dan total volume air yang didaur‐ulang dan 

digunakan lagi 

Aspect: Biodiversity 

Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewa atau dikelola 

berhadapan langsung dengan area yang dilindungi dan area 

yang memiliki nilai biodiversity tinggi diluar area yang 

dilindungi. 

Deskripsi tentang dampak aktivitas, produk dan jasa pada 

biodiversity di area yang dilindungi dan area yang memiliki 

nilai biodiversity tinggi diluar area yang dilindungi. 

Habitat yang dilindungi dan dijaga.  

Strategi, aksi terkini dan rencana kedepan untuk mengelola 

dampak kegiatan perusahaan pada biodiversity. 

Jumlah spesies IUCN Red list dan daftar spesies konservasi 

nasional dengan habitat di daerah yang terpengaruh oleh 

operasi, dengan tingkat kepunahan risiko 

Aspect: Emissions, Effluents, and Waste 

Total emisi gas rumah kaca langsung atau tidak langsung 

berdasarkan bobot/timbangannya. 

Emisi gas rumah kaca lainnya yang relevan berdasarkan 

bobot/timbangan. 

Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan tingkat 

pengurangan yang dihasilkan. 

Emisi kandungan ozone dan penurunan kandungan berdasarkan 

bobot/timbangan. 

NO, SO dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan 

jenis dan bobotnya 

Total debit air berdasarkan kualitas dan tujuan 

Total bobot limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

Total jumlah dan volume kebocoran yang signifikan. 

Berat sampah berbahaya yang dipindah, diimpor, diekspor atau 

diperlakukan sesuai Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII, 

dan persentase sampah pindahan yang dikirim internasional 

dengan kapal. 

Identitas, ukuran, status dilindungi dan nilai biodiversity dari 

air dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh 

pembuangan sampah perusahaan 

Aspect : Product and Service 

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan 

jasa, dan tingkat dampak mitigasi 

Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang 
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diklaim berdasarkan kategori 

Aspect : Compliance 

Besarnya denda keuangan dan sanksi lain kerena tidak 

mematuhi regulasi lingkungan. 

Aspect : Transport 

Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang digunakan 

perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap kondisi 

lingkungan 

Aspect : Overall 

Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi / 

memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya. 

  

TENAGA KERJA 

Aspect: Employment 

Total tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja dan 

daerah asal. 

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan umur, 

jenis kelamin dan daerah asal. 

Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap (full‐time ) 

yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap (part‐time ) 

berdasarkan kegiatan utama 

Aspect: Labor/Management Relations 

Persentase karyawan yang dilindungi oleh perjanjian kerja. 

Periode pemberitahuan minimum berkaitan dengan perubahan 

kegiatan (operasi), termasuk apakah periode tersebut 

dimasukkan dalam perjanjian kolektif. 

Aspect: Occupational Health and Safety 

Persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite 

keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi membantu dan 

memberi saran dalam menentukan program keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Statistik kecelakaan kerja, penyakit karena pekerjaan, 

ketidakhadiran dan jumlah fasilitas yang berhubungan dengan 

pekerjaan berdasarkan wilayah. 

Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan program 

pengendalian risiko pekerjaan untuk membantu tenaga kerja, 

keluarga mereka atau anggota masyarakat berkaitan dengan 

penyakit (wabah) tertentu 

Topik kesehatan dan keselamatan kerja yang dimuat dalam 

perjanjian resmi (kontrak kerja) dengan serikat pekerja. 

Aspect: Training and Education 

Rata‐rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan 

jenis/kategori karyawan. 

Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung 

keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola 

akhir karier (pensiun). 
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Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan 

perkembangan karier. 

Aspect: Diversity and Equal Opportunity 

Komposisi pemerintah dan rincian karyawan per kategori 

menurut jenis kelamin, kelompok umur, minoritas anggota 

grup, dan keanekaragaman indikator lainnya. 

Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori 

karyawan 

  

HAK ASASI 

MANUSIA 

Aspect: Investment and Procurement Practices 

Persentase dan total perjanjian investasi yang dirancang dengan 

mempertimbangkan isu hak asasi manusia. 

Persentase supplier dan kontraktor penting yang peduli dan 

selalu mempertimbangkan isu hak asasi manusia 

Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan 

kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang 

relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentasi karyawan 

yang mengikuti pelatihan. 

Aspect: Non‐discrimination 

Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan 

tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi 

tersebut 

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining 

Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan 

dalam membentuk asosiasi dan tawar‐menawar kolektif serta 

dukungan perusahaan terhadap hal tersebut 

Aspect: Child Labor 

Kegiatan yang melibatkan pekerja anak‐anak dan 

tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan 

keberadaan pekerja anak‐anak 

Aspect: Forced and Compulsory Labor 

Kegiatan yang dapat menimbulkan risiko munculnya 

paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan 

untuk menghilangkan kemungkinan munculnya kejadian 

tersebut 

Aspect: Security Practices 

Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami 

kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi 

manusia. 

Aspect: Indigenous Rights 

Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak‐hak kaum 

pribumi (penduduk setempat) dan tindakan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengatasinya 
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SOSIAL 

Aspect: Community 

Jenis, lingkup, dan efektifitas Program kegiatan yang dapat 

digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan pada 

masyarakat. 

Aspect: Corruption 

Prosentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki potensi 

korupsi. 

Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan Program Anti 

Korupsi. 

Tindakan yang dilakukan ketika terjadi kasus korupsi. 

Aspect : Public Policy 

Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi 

perusahaan dalam pengembangan dan lobi kebijakan publik. 

Total nilai bantuan keuangan dan kontribusi lain kepada partai 

politik, politisi dan institusi terkait. 

Aspect: Anti‐Competitive Behavior 

Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berkaitan 

perilaku anticompetitive, antitrust dan monopoli 

Aspect: Compliance 

Denda keuangan dan sanksi lainnya karena tidak mematuhi 

peraturan/regulasi yang berlaku 

  

PRODUK 

Aspect: Customer Health and Safety 

Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan 

dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan 

Jumlah ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi kesehatan dan 

keamanan produk yang dihasilkan 

Aspect : Product and Service Labeling 

Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan 

prosentasi jumlah produk dan jasa yang mematuhi 

pengungkapan tersebut 

Jumlah ketidakpatuhan pada regulasi tentang pengungkapan 

informasi produk dan pemberian label produk/jasa. 

Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, 

termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan konsumen. 

Aspect : Marketing Communications 

Program yang berhubungan dengan aspek hukum, standard 

komunikasi marketing termasuk advertising, promosi dan 

sponsorship. 

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketidakpatuhan pada 

regulasi dan aturan lain yang berhubungan dengan komunikasi 

marketing termasuk advertising, promosi dan sponsorship 

berdasarkan hasilnya. 

Aspect : Customer Privacy 

Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya privacy 
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konsumen dan hilangnya data konsumen. 

Aspect: Compliance 

 Denda keuangan karena tidak mematuhi peraturan hukum dan 

regulasi berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan 

 

Sumber: BAPEPAM-LK 
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