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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan seiringnya berjalannya Era Globalisasi dimana tingkat persaingan

antar perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa maupun non jasa semakin

tinggi, maka setiap perusahaan harus mempunyai cara untuk mampu dalam

mempertahankan keeksistensiannya. Bahkan tingkat persaingan tersebut sangat

tinggi di negara yang sedang berkembang. Beberapa perusahaan melakukan

terobosan – terobosan produk baru yang berbeda dengan sesama kompetitor

maupun melakukan prediksi dan strategi pemasaran tersendiri untuk mengambil

pangsa pasar di pasaran. Perusahaan tidak hanya fokus bagaimana mendapatkan

keuntungan / profit tetapi juga fokus terhadap isu – isu sosial yang ada. Salah satu

strategi untuk menyiasati dalam rangka mempertahankan keeksistensian tersebut

adalah dilakukannya program Corporate Social Responsibilty (CSR).

Tanggung Jawab Perusahaan terhadapat lingkungan sosial / masyarakat

sekitar atau biasa disebut sebagai CSR dilakukan bukan hanya alat untuk

menciptakan suatu pencitraan pada perusahaan (Brand Image) tetapi juga

bertujuan untuk memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar agar tercapainya

kelancaran berjalannya roda aktivitas dari perusahaan tersebut. Apalagi

Perusahaan – perusahaan di negara yang sedang berkembang khususnya di

Indonesia dapat dengan mudahnya menggunakan isu – isu sosial yang ada seperti
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tingkat perekonomian masyarakat yang rendah sebagai sasaran dari program CSR.

Misalnya suatu program CSR yang berorientasi bukan pada lingkungan alamnya

(sumber daya alam) melainkan pada lingkungan masyarakat sekitarnya (sumber

daya manusia) dengan contoh konkrit melakukan program pengobatan gratis

ataupun beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya Pemerintah menegaskan bahwa program CSR tersebut

merupakan suatu kewajiban bagi suatu Perusahaan khususnya badan usaha

berbentuk Perseroan Terbatas dan dituangkan dalam Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 40 tersebut khususnya pada pasal 74 juga memaparkan

mengenai tujuan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan

masyarakat pada umumnya. Dan pada akhirya CSR yang turut andil dalam

kesuksesan keeksistensian Perusahaan dalam jangka panjang bukan hanya

didukung oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai shareholders

melainkan juga lingkungan sosial sekitar yang berperan sebagai stakeholders.

Sebagai catatan pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan

program CSR maka dibutuhkanlah keseterdiaan informasi penting mengenai

hubungan perusahaan dengan lingkungan alam sekitar maupun sosialnya yang

tersirat dalam Laporan Tahunan Perusahaan Berkelanjutan atau yang dikenal

dalam istilah Akuntansi Sustainability Report. Laporan Tanggung Jawab Sosial
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yang terdapat pada Sustainability Report tersebut mengungkapkan informasi non

– keuangan yang berkaitan dengan peran sosial perusahaan meliputi bentuk –

bentuk keterlibatan sosial perusahaan terkait lingkungan hidup, energik, sumber

daya manusia, membantu masyarakat lingkungan perusahaan, peran dan kegiatan

pendidikan, seni dan budaya serta keterkaitan perusahaan dengan pemegang

saham dan pemerintah. Hal itu sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No 01 (Revisi 1998) paragraf kesembilan yang

berbunyi, “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement),

khususnya bagi industri dimana faktor – faktor lingkungan hidup memegang

peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok

pengguna laporan yang memegang peranan penting. Selain itu dalam Undang –

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 66 juga

dijelaskan bahwa kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan PT, salah

satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Apabila PT tidak melaksanakan maka PT yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku”.

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial

dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah

gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial.

Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR.

Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi

menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.
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Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran.

Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam

upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas

CSR sebagai lisensi sosal untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk

mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namun, ternyata hanya

sekedar menjalankan aktivitas CSR tidaklah lagi mencukupi.

Terdapat beberapa standar yang dapat mengukur apakah suatu perusahaan

sudah melakukan progam CSR dengan baik. Salah satunya adalah ISO 26000

yang dicetuskan pada tahun 2010. Dengan ISO 26000:2010 diharapkan

perusahaan dan pemangku kepentingan memahami bahwa CSR bukanlah sekadar

donasi atau pengembangan masyarakat (community development). Melainkan

perusahaan benar – benar memahami bahwa CSR adalah suatu kewajiban yang

perlu dilakukan. ISO 26000:2010 mencetuskan tujuh prinsip dan subjek pedoman

dalam menilai program CSR. Suatu Perusahaan harus menegakkan seluruh

prinsip dan semua subjek pedoman, namun memilih isu yang relevan bagi

bisnisnya.

Sesuai dengan beberapa hal yang dipaparkan di atas penulis mencoba

mengambil studi kasus mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan pada PT

Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), apakah telah mengindahkan semua

prinsip dan subjek pedoman dari ISO 26000. Perusahaan ini adalah pioneer dari

penggunaan teknologi informasi di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola

perusahaan yang bagus, dan semua control internal perusahaan. TELKOM terus

fokus dalam memperluas dan mendalami mengenai kemungkinan risiko yang
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akan dihadapi dan mengukur rencana yang efektif untuk mengelola risiko

tersebut. TELKOM juga bekerja secara proaktif untuk mengenali, mengukur dan

mengurangi dampak buruk dari aktivitas perusahaan yang telah Go Public ini

terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat umum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya

maka, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pengimplementasian program Corporate Social

Responsibility (CSR) pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA ?

2. Bagaimana tujuan dan sasaran program Corporate Social Responsibility

(CSR) di PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA yang berbasiskan

Community Development (CD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program Corporate Social Responsibility

(CSR) di PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

2. Menganalisis tujuan dan sasaran program Corporate Social Responsibility

(CSR) di PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA yang berbasiskan

Community Development (CD).
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang evaluasi program

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di PT Telekomunikasi Indonesia

Tbk serta Community Development.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Memberikan wacana baru bagi mahasiswa/mahasiswi untuk ilmu

Akuntansi dalam Tanggung jawab social perusahaan (CSR) dan

Community Development, serta Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu

pengetahuan Akuntansi Manajemen di STIE Perbanas Surabaya.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan agar dapat termotivasi dan

CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaikai dan

mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya.
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta

Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan

Teori, Kerangka Pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan tentang prosedur atau cara untuk

mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan

langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi

Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel,

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel

dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan

Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar tentang profil

perusahaan, tentang analisis deskriptif dari data yang telah

diperoleh dan interprestasi hasil penelitian yang mengarah pada

pemecahan masalah penelitian.

BAB V : KESIMPULAN
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Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan penelitian,

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.




