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Abstrak 

 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, 
sehingga membutuhkan hadirnya Negara dalam pengaturan dan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan wawancara untuk menganalisa peran pemerintah menjadi regulator dan fasilitator 
yang dinamisator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang awalnya berbentuk kepedulian 
yang sukarela kemudian menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan guna memberikan manfaat kepada 
masyarakat. Tantangan kedepan program tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan mampu membantu dan 
bersinergi dengan pemerintah melaksanakan program-programnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Daerah karena selama ini perusahaan melaksanakan sendiri tanggung jawab sosial perusahaan 
langsung kemasyarakat menggunakan dananya sendiri. Untuk mewujudkan  pelaksanaannya dibutuhkan 
hubungan yang sinergis antara perusahaan dengan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama. Olehnya forum komunikasi dibentuk sebagai hadirnya fungsi 
Negara dalam penyelenggaran pemerintahan untuk menjembatani dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.    

Kata Kunci: Fungsi Pengaturan, Pengawasan,Tanggungjawab Sosial Perusahaan. 
 

Abstract 

 

Implementation of corporate social responsibility undertaken as a form of concern for the society, thus 
requiring the presence of the State in the regulation and supervision of corporate social responsibility. This 
study uses interviews to analyze the role of government become a dynamic factor regulator and facilitator in the 
implementation of corporate social responsibility that begins in the form of voluntary concern then became a 
legal obligation for companies to provide benefits to the community. Future challenges of corporate social 
responsibility program is expected to assist and work together with the government implement its programs 
without burdening the Budget of the State / Region because the enterprise implement their own corporate social 
responsibility, civic directly using its own funds. To realize the implementation takes a synergistic relationship 
between the company and the government from planning, implementation, supervision, monitoring, and 
evaluation together. Established as a forum for communication by it the presence of the State in organizing the 
functions of government to regulate and supervise the bridge in the implementation of corporate social 
responsibility activities. 

Keywords: Function Regulator, Control, Corporate Social Responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Permasalahan lingkungan menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan 

mengingat efek global warming yang melanda seluruh dunia, dengan perubahan iklim yang 

tidak dapat diprediksi kemudian menimbulkan efek yang dahsyat, misalnya air laut yang 

pasang mengakibatkan rumah-rumah penduduk yang dipinggir pantai terendam air yang 

sering terjadi di daerah pinggiran laut. 

Perhatian serius harus segera dilakukan dengan merespon fenomena global warming 

yang membuat kerugian yang sifatnya sangat fatal karena menimbulkan kerusakan sebagai 

akibat kurang pedulinya manusia akan keterlangsungan lingkungan sekitanya. Salah satu 

dampak yang harus segera diambil tindakannya membuat aturan baku dan tindakan 

pencegahan yang mendasari terbentuknya batasan-batasan yang ideal dalam menjaga 

lingkungan agar tercipta tanggung jawab tidak hanya ekonomi dari laba tetapi perilaku etis 

yang peduli akan lingkungan. (Ambadar, 2008). 

Salah satu penyebab tidak terkendalinya kerusakan lingkungan yakni kurang 

pedulinya manusia akan resiko yang belum nampak tanpa memperhatikan kelangsungan 

Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal utama untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat (Sukandarrumidi, 2012) sehingga peran pemerintah dan 

masyarakat harus terlibat dalam pengelolaannya. 

Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum, maka pemerintah 

Indonesia dapat mengatur urusan dalam negerinya sendiri dengan tujuan untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari efek negatif global 

warming dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai 

dengan isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 . 

Hal ini lebih jelasnya dituangkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945). 

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan 

rakyat banyak. Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945, di mana dalam melakukan kegiatan 

usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan 

kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.  
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
Konsekuensi Negara Indonesia adalah Negara hukum dengan pemerintah wajib 

membuat regulasi yang ideal dalam menjalankan fungsinya, yang harus sesuai hukum yang 



berlaku (Huda, 2005). Pembuatan regulasi yang dilakukan melalui media pemerintah selaku 

pihak yang paling bertanggungjawab sebagai pemegang otoritas diharapkan hukum yang 

dibuat menjadi sosial engineering (Ali, 2002) dalam masyakarat sebagai pelopor perubahan 

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial, dan di dalam melaksanakan hal itu 

langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan 

menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, pemerintah 

hadir tidak boleh membentuk peraturan perundang-undangan yang onrechtmatig, karena 

harus dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum (Ekatjahjana, 2008), dengan 

efek/sanksi untuk mengingatkan kesadaran yang terkadang terlupakan sebagai sesuatu yang 

mahal akibatnya.  

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan 

beberapa hal, yakni (a) sebagai provider, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu 

standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; (b) 

sebagai regulator (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c)sebagai 

enterpreneur, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah 

dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. (d) 

sebagai umpire (wasit), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang 

bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara 

bidang-bidang usaha tertentu. (Friedmann, W. 1971) 

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi 

pembuatan aturan (Indrati, 2007) sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga 

ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud 

implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau 

peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang 

fungional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama 

membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. 

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam membuat perusahaan-perusahaan yang 

memanfaatkan Sumber Daya Alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang 

dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun 

dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka 

lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah. (Solihin, 2009) 

sehingga pengelolaan tanggungjawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada 

khususnya dan Negara pada umumnya  



Indikasi pengelolaan lingkungan yang berwujud kepedulian dijabarkan dalam 

berbagai produk konsep, dengan melibatkan semua pihak mulai dari pihak pemerintah selaku 

fasilitator, swasta sebagai rekanan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sebagai pemicu 

perputaran dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. 

Salah satu konsep yang sangat popular saat ini dalam menjaga eksistensi dan 

kepedulian lingkungan adalah Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dikembangkan 

oleh perusahaan Negara (BUMN) dan swasta yang disinkronkan dengan hukum yang 

berlaku. CSR menjadi topik yang penting karena keterkaitannya dengan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan sebagai konsep kepedulian, pelestarian, penjagaan dan pengembalian 

fungsi-fungsi lingkungan untuk masa depan.(Erniawan, 2007) 

Sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam tanggung jawabnya sebagai pemegang 

otoritas yang dinamisator harus menjamin kelangsungan pembangunan baik dipusat dan 

didaerah dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR dengan mitra-mitra yang sinergis. 

Oleh karena, tujuan penulisan ini untuk mengetahui fungsi Negara dalam pelaksanaan 

pengaturan dan pengawasan tanggungjawab sosial perusahaan dengan mengetahui 

pelaksanaan di PT Lonsum Indonesia, Tbk. 

 
BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Rancangan penelitian 
Penelitian dilaksanakan di PT. PP LONSUM INDONESIA Tbk wilayah Bulukumba 

dan Pemerintah Daerah Bulukumba khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selain itu penelitian ini juga akan dilaksanakan di 

Makassar khususnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi 

Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian ini adalah sosio-yuridis dengan teknik wawancara yang 

dilakukan dengan pertanyaan terstruktur. 

Populasi dan sampel 
  Populasi adalah perwakilan warga, birokrat Pemerintah Daerah Bulukumba 

khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutan dan Perkebunan, 

management PT Lonsum Indonesia, Tbk wilayah bulukumba, Birokrat Badan Koordinasi dan 

Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Selatan dan Pengurus Forum Komuninkasi 

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Sulawesi Selatan. Sampel sebanyak 20 

orang mewakili masing-masing. 

Metode Pengumpulan Data  



Pengumpulan data dilakukan melalui literatur dan wawancara yang dilakukan kepada 

narasumber tentang pelaksanaan fungsi Negara dalam tanggungjawab sosial perusahaan atau 

CSR. 

Analisis Data 

 Data yang masuk kemudian diolah dengan penyusunan secara sistematis terhadap 

bahan-bahan tersebut, Selanjutnya mengidentifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok 

permasalahan, kemudian dicari intrerpretasi, selanjutnya dianalisis. 

 
HASIL 
Karakteristik sampel 

 Perhatian terhadap pengaturan CSR pada prinsipnya lebih pada upaya perlindungan 

kepentingan masing-masing pihak. Pada satu sisi pembentuk undang-undang berargumen 

bahwa CSR wajib dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sumber daya alam baik 

yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung, mengingat dampak sosial dan 

lingkungan atas operasional perusahaan sangat besar. CSR harus dimaknai bukan lagi hanya 

sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory 

dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam maupun 

asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-

kepentingan pihak lain yang terkait dan harus tunduk mentaati  ketentuan CSR sebagai 

kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Penanaman 

Modal BKPMD Sulsel, maka peran terkait konteks fungsi Negara dalam pelaksanaan CSR 

melalui Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membuat  Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 

Penanaman Modal Daerah, Peraturan Gubernur No 45 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Sosial Responsibility Di Sulawesi dan Surat 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 2666/xi/Tahun 2012 Tentang Forum Komunikasi 

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Sosial Responsibility di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Aturan ini dimaksudkan untuk mengatur partisipasi dalam 

mendukung program pembangunan daerah, karena CSR dilaksanakan oleh perseroan sebagai 

pelaksana dilapangan dengan sumber dananya sendiri. 

Pelaksanaan CSR mendapat pengawasan dari Pemda sebagaimana hasil wawancara 

dengan sekretaris Forum Komunikasi CSR, dimana tugasnya menjadi jembatan antara 

perseroan dengan Pemda untuk memfasilitasi penyelenggaraan program kegiatan 

tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan dan mensinergikan 



program dan kegiatan perusahaan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan terpadu. 

Pelaksanaan CSR telah banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya dilingkup 

Sulawesi Selatan pada umumnya dan terkhusus pada wilayah Pemda Bulukumba yang 

dilakukan oleh PT Lonsum sebagaimana dengan wawancara Kepala Seksi Pengawas 

Ketenagakerjaan Pemda Bulukumba, bahwa perseroan membuka luas kesempatan jaminan 

perekrutan, pemenuhan hak-hak dan perlindungan pekerja dilaksanakan dengan baik. Terkait 

untuk bidang pendidikan, infrastuktur, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, 

serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana wawanacara dengan staff humas PT Lonsum 

mengatakan bahwa CSR kami lakukan secara rutin setiap tahun untuk memberi manfaat 

kepada warga sekitar perusahaan.  

Pelaksanaan CSR sendiri dirasakan oleh warga sekitar perusahaan sebagaimana yang 

dilakukan wawancara dengan beberapa warga yang telah merasakan manfaat dari program 

CSR tersebut. Namun agak sedikit berbeda dengan hasil wawancara kepala-kepala seksi 

dinas kehutanan dan perkebunan Pemda Bulukumba yang menggambarkan pelaksanaan CSR 

tidak pernah dikoordinasikan dengan baik oleh pihak perseroan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sehingga terkesan perseroan jalan sendiri 

karena kurangnya koordinasi yang sinergis kedua belah pihak. 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini memperlihatkan fungsi Negara dalam pelaksanaan CSR yang bertujuan 

mengatur dan mengawasi dimana pada awalnya CSR sebagai kegiatan sukarela dari 

perusahaan dalam melakukan interaksi sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat 

sekitar guna memberikan manfaat terhadap kehadirannya. Program CSR ini telah menjadi 

sebuah konstribusi kepedulian yang dilandasi moral, namun  telah menjadi kewajiban hukum 

setelah lahirnya UU No 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU No 25 

Tahun 2007 Penanaman Modal (PM), UU No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT), PP 

No 47 Tahun 2012 Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan. 

Hadirnya CSR yang dirumuskan terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai 

berikut : (1) Penjelasan pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “tanggungjawab sosial perusahaan” adalah tanggungjawab yang melekat 

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “. 

(2) Pasal 1 angka 3 UUPT , tangungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan 



untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas 

setempat maupun masyarakat pada umumnya.(Sukarmi, 2012) 

Fungsi Negara yang dihubungkan dengan tanggungjawab sosial perusahaan dengan 

mengidealkan pemerintahan dijalankan fungsi regulator, dengan pengaturan hukum yang 

baik. Satu sisi fungsi Negara dalam menyusun instrumen yuridis dalam rangka melakukan 

pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, dengan memuat aturan normatif 

tentang bagaimana pemerintahan dijalankan untuk menjalankan fungsinya, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan akan terlihat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, 

kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan 

ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Pelaksanaan fungsi 

Negara ini dalam rangka tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan untuk memberikan 

kesejahteraan bagi warga masyarakat.(Arifin, 2011)  

Pelaksanaan CSR perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment). Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana 

dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan 

perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam 

interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip 

kesukarelaan pada awalnya. (Suprapto, 2012) 

Konteks CSR dalam hal ini adalah kewajiban bertanggungjawab atas perintah 

Undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa 

pun yang telah ditimbulkan oleh aktivitas perseroan. Tanggungjawab sosial perusahaan yang 

pada awalnya dipahami berada pada ranah kesukarelaan/moral, sehingga posisinya tidak 

sama dengan hukum. Moral dalam tanggungjawab sosial lebih mengarah pada tindakan 

lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah sikap inilah yang dikenal dengan 

“moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan 

tanggungjawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan yang 

ada yang  dilaksanakan berdasar ketentuan hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. 

Hadirnya Negara sebagai penyelenggara Pemerintahan menggunakan organ-organ 

untuk menjalankan fungsinya, khusus untuk pelaksanaan CSR yang telah menjadi kewajiban 

hukum, makna peralihan dari sukarela menjadi wajib sebagai perwujudan komitmen 

pemerintah menjaga warga dan perseroan berinteraki sosial yang tunduk dalam pengaturan 

dan pengawasan aturan perundangan yang berlaku. Hal yang menjadi titik fokus aktivitas 



tujuan perseroan yang beroperasi melaksanakan CSR dengan berpedoman pada tiga pilar 

yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, yaitu: 

(a) Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang 

memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang; (b) People. Perusahaan harus tetap 

memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan telah 

mengembangkan progam tanggung jawab sosial, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di 

sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi 

lokal dan lain-lain.; (c) Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

berkelanjutan keragaman hayati. Bebarapa progam tanggung jawab sosial yang beerpijak 

pada prinsip ini biasanya penghijauan lingkungan hidup, penyedian sarana air sehat, 

perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata. (Elvinaro dkk., 2011).  

Keberadaan peran Negara dalam pelaksanaan CSR di kalangan dunia usaha 

merupakan respon positif sebagai inisiatif  Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan 

CSR apakah membantu atau mempersulit? Teorinya seharusnya membantu, karena Pemda 

tentu mempunyai perencanaan pengembangan daerah yang tak semuanya dapat terlaksana 

akibat keterbatasan dana. Hal ini yang memberi peluang besar kepada sektor swasta dan 

BUMN mensinergitaskan program pengembangan dan program prioritas CSR perusahaan 

dengan program pemerintah. 

Tentang pengawasan terhadap pelaksanaan CSR, sehingga CSR yang diwajibkan oleh 

Undang-undang dipertegas dari pemerintah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam 

CSR perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

melestarikan lingkungan sekitar perusahaan agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. 

CSR yang diwajibkan oleh pemerintah harus disertai dengan pengawasan dari pemerintah. 

Terkait konteks fungsi Negara dalam pelaksanaan CSR di provinsi Sulawesi Selatan 

dengan membentuk Forum Komunikasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan/Corporate Sosial Responsibility. Lahirnya Forum Komunikasi ini dimaksudkan 

sebagai wadah pensinergian program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina 

Lingkungan bagi perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program 

pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas membantu Pemerintah 

Daerah dalam : (a) Memfasilitasi penyelenggaraan program kegiatan tanggungjawab sosial 

perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan ; (b) Mensinergikan 

program dan kegiatan perusahaan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan terpadu. 



Forum ini dibentuk guna mensinergikan kewajiban perusahaan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif 

serta bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.                          

Perseroan wajib patuh dan taat terhadap kewajiban hukum ini, hal ini coba diterapkan 

pada pelaksanaan CSR PT Lonsum, Tbk yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba 

dilaksanakan dengan memfokuskan pada sektor, yakni : (a) Pembangunan Sumber Daya 

Manusia; (b) Peningkatan Nilai Ekonomi; (c) Solidaritas Kemanusiaan; (d) Partisipasi aktif 

dalam kegiatan kemanusiaan, dan (e) Menjaga kelestarian lingkungan.   

Program CSR yang dibutuhkan masyarakat sekitar kebun karet yang menjadi prioritas 

penerima manfaat program CSR. Misi dari community lonsum diharapkan memberikan : (a) 

Menjadi warga usaha yang baik; (b)Tumbuh dan berkembang  bersama masyarakat; (c) 

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal; (d) Peduli terhadap kelestarian 

lingkungan. Perseroan melanjutkan program-program pengembangan komunitas dalam 

berbagai aspek yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, layanan 

masyarakat, infrastruktur, dan bencana alam. Pelaksanaan CSR di PT Lonsum berjalan 

dengan baik dengan banyak memberi manfaat kepada warga khsusnya sekitar perusahaan. 

Pelaksanaan CSR mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan 

evaluasi dengan pihak Pemda Bulukumba masih kurang, sehingga sinergitas untuk program 

Pemda Bulukumba belum bisa terwujud. Terkait kedepannya semoga adanya partisipasi aktif 

kedua pihak dalam pelaksanaan CSR untuk berkolaborasi membangun Bulukumba. Contoh 

pembangunan jalan yang dibiayai oleh APBN/D, namun untuk penghijauan sepanjang jalan 

bersumber dari dana perseroan, sehingga terlihat bahwa sinergitas dapat member manfaat 

bagi masyarakat. 

Olehnya kedepan hadirnya forum komunikasi yang dibentuk disetiap kabupaten/kota 

di Sulawesi Selatan menjadi wadah untuk melaksankan CSR untuk memberikan manfaat ke 

masyarakat. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kami menyimpulkan fungsi Negara dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan 

CSR terlaksana dengan hadirnya aturan sebagai pemenuhan peraturan perundangan terkait 

dasar pelaksanaan, sehingga peran Negara tercermin melalui hadirnya aturan-aturan hukum 

ini dengan menggunakan perangkatnya untuk pengawasan. Pelaksanaan CSR harus memberi 



manfaat kepada masyarakat sekitar melalui peran perseroan dan pemerintah. Koordinasi dan 

sinergitas para stakeholder dalam pelaksanaan CSR dalam meningkatkan kualitas masyarakat 

sebagai perwujudan fungsi Negara mensejahterakan warganya.   
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