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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang kaya 

akan sumber daya alam. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, 

banyak isu-isu yang dibicarakan salah satunya adalah kerusakan lingkungan, 

yang diakibatkan adanya industri atau perusahaan dalam mengeksploitasi 

sumber daya alam yang ada, memang tidak dipungkiri bahwa perusahaan 

berkontribusi dalam perekonomian baik daerah maupun negara, tetapi pada 

kenyataannya banyak perusahaan yang belum bertanggung jawab terhadap 

daerah, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan khususnya dimana 

perusahaan tersebut beroperasi. 

Pada umumnya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan dengan 

tujuan untuk meminimalisir pengaruh sosial perusahaan yang bersifat 

negatif.Pengaruh negatif operasi perusahaan yang dimaksud seperti kerugian 

ekonomi yang dialami masyarakat di sekitar perusahaan, perlakuan buruk 

terhadap tenaga kerja, kerugian konsumen atas produk yang tidak sesuai, 

masalah polusi, dan lain-lain. Dalam undang-undang Perseroan Terbatas 

Nomor 40 tahun 2007, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang 

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1). Sedang 

Undang-Undang Nomor 47 tahun 2012,  pengaturan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk, meningkatkan kesadaran 
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Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di 

Indonesia; Tetapi pada pasal ini belum disebutkan secara rinci dana yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk Corporate social responsibility 

(CSR) serta sangsi bagi yang melanggarnya. 

Dalam pandangan Islam sudah selayaknya manusia sebagai salah satu 

penghuni muka bumi ini untuk senantiasa merawat, melestarikan serta 

menjaga lingkungan atau bumi dari hal-hal negatif yang dapat merusak alam 

semesta. Paling tidak mengurangi terjadinya bencana yang disebabkan oleh 

tangan-tangan manusia dan kelalaian-kelalaiannya yang berakibat 

fatal.Seharusnya perusahaan mengkaji dan merespon permasalahan yang 

sedang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada didaerah 

operasi perusahaan. Hal ini yang akan memicu hubungan harmonis antara 

lingkungan, masyarakat dan membantu mensinergikan program-program 

pemerintah.Perusahaan juga harus punya perhatian terhadap politik, dalam 

kesejahteraan masyarakatnya, dalam memperbaiki pendidikan, dalam 

menejahterakan karyawan, dalam hal lain yang bersangkutan dengan 

masyarakat. 

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah provinsi riau  

Nomor 6 Tahun 2012  tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, di Provinsi 

Riau bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian 

fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau merupakan bagian integral 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Adapun tujuan dari 
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Peraturan Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 

dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, 

komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan 

efisien. Pada pasal 11 dikatakan bidang kerja Tanggung Tawab Sosial 

Perusahaan antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni 

budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi 

kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang 

secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan-perusahaan yang ada di 

wilayah Kabupaten Pelalawan antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Beberapa Perusahaan Yang Ada Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riau 

 

NO NAMA PT 

1 PT.RAPP (akasia)  

2 PT.MEKARSARI 

3 PT.SARIKAT PUTRA (sawit) 

4 PT.SARI LEMBH SUBUR 

5. PT.MUSIMAS 

 

Jadi penulis tertarik yang menjadi penelitian yaitu Perusahaan 

Perseroan Terbatas Serikat Putra.Karena PT.Serikat Putra merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit yang telah 
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beroperasi selama 27 tahun yang berada di wilayah Desa lebek raja kecamatan 

bandar petalangan Kabupaten Pelalawan, telah menunjukkan kondisi 

perolehan keuntungan yang terus meningkat dan komitmennya dalam 

merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR). Adapun 

Program CSR PT. Serikat Putra yaitu: 

1. Bidang pendidikan seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana serta 

fasilitas penunjang pendidikan. 

2. Bidang Kesehatan seperti program sunat massal, penyembuhan katarak, 

dan Program Keluarga Berencana (KB). 

3. Bidang Infrastruktur seperti pembuatan sarana dan prasarana jalan. 

4. Bidang keagamaan seperti sarana dan Prasarana keagamaan. 

5. Bidang Budaya seperti bantuan upacara adat. 

6. Bidang Olahraga seperti bantuan dana acara turnamen. 

7. Bidang Pangan seperti pemberian sembako. 

Dalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 

050/Bappeda/289/2015 tentang Pembentukkan Tim Koordinasi dan 

Sinkronisasi Mitra Corporate Social Responsibility Program Kemitraan Bina 

Lingkungan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa dalam rangka 

Pelaksanaan kegiatan tersebut agar lebih efektif dan efisien guna pencapaian 

tujuan dan sasaran maka dibentuk Tim tersebut serta perlu adanya program 

yang nyata dan berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan. 

PT.sarikat putra dibangun secara bertahap  sejak tahun 1988 dengan 

wilayah kerja meliputi total area seluas 12.474 ha yang terdiri dari kebun 
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lubuk raja dan kebun bukit raja.luas area kebun yang diusahakan adalah 

11.925 Ha,terdiri darai: 

1) kebun lubuk raja : 6.824 Ha 

2) kebun bukit raja  :5.101 Ha 

PT.sarikat putra di lengkapi dengan satu unit pabrik kelapa sawit yaitu 

PKS Lubuk raja, PT. Sarikat putra memiliki jumlah tenaga kerja  lebih kurang 

2.500 orang yang berasal dari masyarakat  sekitar perusahaan dan beberapa 

propinsi disumatra dan jawa sedangkan pegawai lokal 293 orang. 

Permasalahan sosial yang masih banyak berkembang dimasyarakat 

memerlukan perhatian untuk diatasi misalnya masalah pendidikan yang ada di 

Desa lubuk raja itu sendiri masih kurangnya sarana pendidikan seperti 

bangunan sekolah yang masih kurang nyaman dalam proses pembelajaran, alat 

pembelajaran seperti masih kurangnya alat-alat peraga, dan lain-lain guna 

menunjang pendidikan yang memadai. Jadi perlu adanya bantuan dari 

perusahaan untuk memenuhi kekurangan yang ada didalam pendidikan 

tersebut. 

Kemudian masalah kesehatan masih banyaknya masalah penyakit mata 

seperti katarak serta masalah masih banyaknya anak-anak yang belum 

melaksanakan khitanan dimana untuk penyembuhan katarak dan melakukan 

khitanan itu membutuhkan dana yang banyak dan tidak murah sehingga 

masyarakat yang tergolong kurang mampu merasa keberatan dalam 

menanganinya serta kurangnya fasilitas penunjang kesehatan masyarakat. 

Dalam hal ini perusahaan perlu mangadakan penanganan penyakit katarak dan 
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mengadakan sunatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu serta 

mengurangi beban masyarakat tersebut. 

Sedangkan masalah pembangunan infastruktur di Desa lubuk raja 

masih minimnya tempat ibadah seperti mushollah sehingga masyarakat harus 

ke Masjid dalam menempuh jarak yang cukup jauh.Jadi perusahaan harus 

berkerjasama dengan pemerintahan untuk memberikan sarana dan prasarana 

dalam pembuatan mushollah demi memudahkan masyarakat dalam beribadah. 

Tabel 1.2 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis 

Tempat Ibadah di Desa lubuk raja 

 

 

 

 

 

Desa/Kelurahan 

 

Jenis Tempat Ibadah 

 

Masjid 

 

Mushollah 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Lubuk raja  

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

Sumber:KantorDesa/KelurahanSeKec. Bandar petalagan 

 

Selanjutnya kemiskinan, masalah ini telah menjadi masalah yang 

paling serius dibelahan dunia manapun, di negara maju apalagi di negara 

berkembang. Sedangkan di Desa lubuk raja  sendiri jumlah keluarga yang 

tergolong miskin sebanyak110 Kepala Keluarga (KK) dari 385 kepala 

keluarga (KK) yang ada di Desa lubuk raja Kecamatan Bandar petalagan 

kabupaten Pelalawan. 
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Tabel 1.3  Keluarga Kurang Mampu Desa lubuk raja  Kecamatan 

bandar petalagan Kabupaten Pelalawan 

 

TAHUN JUMLAH PENDUDUK 
JUMLAH RUMAH 

TANGGA 

JUMLAH 

KELUARGA 

KURANG 

MAMPU 

2013 1330 347 110 

2014 1298 356 95 

2015 1480 385 105 

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Kecamatan Bandar petalagan 

 

Mayoritas penduduk Desa lubuk raja tidak mempunyai pekerjaan yang 

tetap.Mereka bekerja seadanya yang pada umumnya bekerja sebagai buruh 

tani.Wilayah Desa lubuk raja tersebut menjadi daerah utama terkena dampak 

operasional perusahaan.Jadi seharusnya PT. Serikat Putra bisa memberikan 

dampak yang positif bagi warga sekitar perusahaan ataupun perusahaan 

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program CSR  yang telah 

dibuatnya seperti program dibidang pangan yaitu dengan memberikan 

sembako kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut. 

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami 

permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada PT Serikat Putra Di 

Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan).” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Serikat 

Putra Desa lubuk raja Kecamatan bandar petalangan Kabupaten 

Pelalawan? 

2. Apa aspek-aspek  yang menetukan  implementasi peraturan daerah nomor 

06 tahun 2012? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Serikat 

Putra di Desa lubuk raja Kecamatan bandar petalangan Kabupaten 

Pelalawan 

3. Untuk mengetahuiaspek-aspek yang menetukan  terimplementasinya 

peraturan daerah nomor 06 tahun 2012 pada PT.Satrikat putra 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan masukan bagi PT Serikat Putra dalam hal kepedulian 

perusahaan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. 

b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang sejenis atau sebagai 

perbandingan penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai bahan bacaan dalam menambah keilmuan baik bagi penulis 

maupun pembaca. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dijadikan sebagai pedoman untuk menjadikan 

penulisan ini menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penulis membagi 

penulisan ini menjadi 6 bab yakni: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini akan diuraikan tentang konsep-konsep teoritis yang 

mendukung pelaksanaan penelitian ini, pada akir bab ini akan 

diuraikan juga kerangka pemikiran. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
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  Di dalam bab ini akan diuraikan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian 

yang dilakukan 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta memcoba memberikan saran-

saran sebagai langkah yang dapat diambil perusahaan. 


