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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Tinjauan UmumTentang Perusahaan 

1.1. Pengertian Perusahaan  

 Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah 

“pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah  

perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. 

Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 

No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 

KUHD lama.
1
 

 Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti 

Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan 

adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke 

luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara 

memeperniagakan/memperdagangkan,  menyerahkan barang atau mengadakan 

perjanjian perdagangan.
2
 

 Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh 

Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang  menyatakan bahwa 

baru dapat  dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan 

rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.  

Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain 

seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff 
3
.  

 Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang 

dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu 

                                                 
 

1
 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, 

Jakarta, 1983, halaman 19 

 
2
 R. Soekardono, Ibid,  halaman 21. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2002, halaman 7.  

 
3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan................ Ibid, halaman 8 
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dan untuk mencari laba.
4
 Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari 

keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. 

 Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli 

di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang 

menyatakan bahwa  kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan 

menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian 

bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :
 5

  

1) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus; 

2) Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan 

3) Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik 

untuk diri sendiri atau orang lain. 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

memberi definisi perusahaan sebagai berikut : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan atau laba”. 

 Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan 

oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam 

definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang 

menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan 

unsur-unsur lain terpenuhi juga. 
6
  

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan 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 

                                                 
 

4
 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, 

Jakarta, 1999, halaman  2.  

 
5
 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 

2000, halaman 4.  R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia  Jilid I  (bagian pertama), Dian 

Rakyat, Jakarta, 1983,  halaman  20.  

 
6
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan...............op cit, halaman  9.  
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yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan 

dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.  

 Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut 

dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan 

setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 

menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung 

pengertian yang  sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang 

ekonomi); 

 Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena undang-

undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata 

“kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian. 

 Definisi-definisi tentang perusahaan  di atas agak berbeda dengan definisi 

yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang 

tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undang-

undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga 

termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial.  

 Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan perusahaan adalah : 

“ (1) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”; 

Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai 

perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial 
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tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan, dan tidak 

berarti sama. 

 Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa  perusahaan adalah setiap 

bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari 

untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara. 

 Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan  

perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan 

istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi.
7
 Pelaku usaha adalah subjek yang 

melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis 

adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. 

Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, 

yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi 

barang atau jasa.
8
 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 : 

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

 Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam 

pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, 

importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 

Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha 

tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi 

juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang 

                                                 
 

7
 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, halaman 

97. 

 
8
 Ibid, halaman 98 
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melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada 

masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.
9
 

 Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana 

diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu: 
10

 

(1) Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan 

ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat 

terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling 

sederhana;  

(2) Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) 

dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi 

dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini 

juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal 

maupun teknologi;  

(3)  Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi 

koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada 

bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi 

persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada 

pelaku ekonomi bukan badan hukum; 

(4) Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih 

dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan 

finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang 

profesional sesuai dengan bidangnya.   

  Menurut  Sri Redjeki Hartono pelaku-pelaku ekonomi tersebut, jika 

distratifikasi sesuai dengan kemampuan permodalannya, kemampuan akses pasar 

dalam dan luar negeri serta jumlah tenaga kerjanya dapat digambarkan seperti 

ragaan di bawah ini. 

 

1.2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia  

                                                 
 

9
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,  halaman 5. 
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 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi ............Op cit, halaman  98-99. 
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 Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat 

digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang 

didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau  swasta, sedang perusahaan 

negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian 

besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

1.2.1. Perusahaan Swasta  

 Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan 

perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum 

dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara 

didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya 

selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya 

keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.  

 Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam 

masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang 

diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan 

juga Perusahaan Otobus  (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan 

tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan 

hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus 

dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga 

dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. 

 Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada 

suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha  tersebut tidak menjalankan usaha, 

maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut 

perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan 

perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, 

sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan. 
11

  Perusahaan persekutuan 
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 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok .............op cit, halaman   17 
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dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan 

persekutuan/badan yang berbadan hukum.  

Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan 

perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan 

persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud 

persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau 

lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa)  dan 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootshaap yang disingkat CV). 

Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau 

badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat 

menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum 

adalah manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechts-persoon).
12

 Badan 

hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil 

konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi 

seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.
13

 

 Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika 

memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut : (1) adanya kekayaan yang 

terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan 

(4) adanya organisasi yang teratur.
14

  

 Akhirnya dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan beberapa teori yang 

ada maka dapat dikatakan bahwa   suatu badan dikatakan sebagai badan hukum 

apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 

(1) Memiliki kekayaan sendiri. 

(2) Menurut teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie), yang 

dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum 

memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan 

tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu. 

                                                 
 

12
 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999,  halaman  14, istilah badan hukum 

ada yang menyebut dengan purusa hukum (Oetarid Sadino), awak hukum (St. K. Malikul Adil), 

pribadi hukum  (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacara). 

 
13

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,  PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1996,  halaman  69 

 
14

 Ibid, halaman  50. 
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(3) Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti orang 

pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan 

hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki 

kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. 

Segala kewajiban hukumnya dipenuhi  dari kekayaan yang dimilikinya itu. 

(4) Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah. 

(5) Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari 

pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa 

Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang Undang-

Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan bahwa sejak tanggal 

pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang 

bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian 

memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi 

pengurus atau pendiri. 

(6) Diwakili oleh pengurus. 

(7) Menurut teori fiksi (fictie theorie) dari Von Savigny
15

, sebagaimana dikutip 

Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang 

abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan 

kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Badan hukum 

dianggap seolah-olah manusia, sehingga tindakan badan hukum dianggap 

juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai 

tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukannya.   

(8) Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya 

dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas. 

 Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan  ke dalam 

hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat digolongkan ke 

dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata. 

                                                 
 

15
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan ..............op cit , halaman   65-67. 
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Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik 

Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinil.  

 Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau 

didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan 

hukum perdata, adalah : (1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; (2) koperasi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  (3) yayasan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan. 

1.2.2. Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara) 

 Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini 

disingkat UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

 BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam 

perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan 

pada demokrasi ekonomi. 

 Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan 

barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor 

dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. 

BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, 

penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu 

pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen 

dan hasl privatisasi. 

 Maksud dan tujuan pendirian BUMN ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) 

UUBUMN, yaitu : 
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(1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada  

 umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

 Dengan tujuan ini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan 

pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. 

(2) Mengejar keuntungan; 

 Meskipun maksud dan tujuan PERSERO adalah untuk mengejar 

keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan 

umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan 

pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan 

perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk PERUM yang tujuannya 

menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya 

harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 

(3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang  banyak; 

 Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan Usaha 

Milik  Negara, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

(4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 

oleh  sektor wisata dan koperasi; 

 Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan 

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut 

belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak 

menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui 

penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal adanya kebutuhan 

masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan 

Usaha Milik Negara yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk 

melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. 
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(5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 

 Dalam Pasal 9 UUBUMN dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara 

terdiri dari PERSERO (Perusahaan Perseroan) dan PERUM (Perusahaan 

Umum).
16

 

Perusahaan Perseroan,  adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh 

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan. 

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan 

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. 

1.2.3. Perusahaan Daerah 

 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud 

perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau 

berdasarkan Undang-Undang. 

 Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, 

perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah ( PERDA ) atas kuasa 

Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang 

                                                 
16

 Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan 

melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN ini disederhanakan menjadi dua 

bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan  tunduk 

pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta 

Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai 

implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa  tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan 

kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan 

untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. 
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kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang 

bersangkutan. 

 Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat 

memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan  memupuk pendapatan. 

 Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya 

dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan 

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam 

perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

  

2. Tanggung Jawab Perusahaan  

 Perusahaan (corporate) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik 

yang bersifat perdata maupun pidana (civil and criminal wrongs) dan  pada 

umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. 

Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui 

organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh 

pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya. 

Pada uraian ini hanya dibatasi pada perbuatan melawan hukum yang bersifat 

perdata. 

 Selanjutnya mengenai Stakeholder dapat didefinisikan sebagai sebagian 

anggota komunitas, atau kelompok individu, masyarakat (sebagian) yang berasal 

dari wilayah perusahaan, wilayah negara, termasuk negara lain (global) yang 

mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dengan kata lain 

stakeholders merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mempunyai 

pengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan. 

Pada Oxford Dictionary, 1995, stakeholder berarti seseorang atau organisasi yang 

mempunyai bagian dan kepentingan pada perusahaan. 

 Dengan mengacu pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu pengertian 

bahwa yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah faktor-faktor dari 

luar dan dari dalam perusahaan. Faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi 
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kegiatan perusahaan adalah investor dan karyawan, sedangkan faktor dari luar 

perusahaan adalah para pemasok bahan-bahan baku dan peralatan, peminat barang 

dan komunitas/masyarakat setempat. 

 Pemasok dan pengguna produk selain sebagai anggota masyarakat juga 

mempengaruhi kegiatan dan dipengaruhi perusahaan karena masing-masing 

terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya kegiatan 

perusahaan.
17

  

 Beberapa bentuk stakeholder yang ada di masyarakat yang berada di 

lingkungan perusahaan dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk yang 

merupakan elemen yang mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Suatu 

perusahaan dengan segala elemennya baik dari luar maupun dari dalam akan 

berbentuk suatu sistem (structured whole)   yang terdiri dari sub-sub sistem yang 

saling berkaitan membentuk struktur dan berfungsi satu sama lain serta 

mempunyai tujuan masing-masing. 
18

 

 Pada umumnya stakeholders dapat dikelompokkan dalam  dua kelompok, 

yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari 

pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan 

pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, 

pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, 

masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. 

 Kelompok yang paling penting untuk diperhatikan adalah kelompok 

primer, karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat 

ditentukan oleh hubungan yang saling menguntungkan yang dijalin dengan 

kelompok primer tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan dan kelangsungan bisnis 

suatu perusahaan tidak boleh merugikan satu pun kelompok primer stakeholders 

tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus menjalin relasi bisnis yang 

baik dan etis dengan kelompok tersebut, jujur, bertanggung jawab dalam 

penawaran dan jasa, bersikap adil dan saling menguntungkan satu sama lain. 

                                                 
 

17
 Arif Budimanta dkk, Indonesia Center for Sustainability Development, Jakarta, 2004, 

halaman  19-20.  
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 Ibid, halaman 25. 
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3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social responsibility) 

 Kegiatan bisnis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu: pertama 

pendekatan yang mengutamakan kepentingan “pemegang saham” (shareholders 

perspective) dan yang kedua pendekatan yang menggunakan perspektif pemangku 

kepentingan (“stakeholders perspective”) atas dasar keadilan sosial.
19

  

 Dalam perspektif yang pertama, bisnis hanya merupakan kegiatan yang 

terfokus pada maksimalisasi keuntungan dengan prinsip beli semurah-murahnya 

dan jual semahal-mahalnya. 

 Dalam perspektif yang kedua, bisnis tidak dapat melepaskan diri dari 

keterkaitan dan hubungan antar berbagai pihak di masyarakat yang terkait dengan 

kehadiran perusahaan. Keterkaitan dan hubungan tersebut dalam rangka baik 

untuk memperoleh sumber daya sebagai masukan (input) yang ditransformasikan 

perusahaan untuk penciptaan nilai, mupun pihak-pihak yang terkait dengan proses 

transformasi perusahaan tersebut. 

 Perusahaan memperoleh peluang (privileges) atas kesepakatan masyarakat. 

Perusahaan bukan saja sebagai institusi ekonomi tetapi juga sebagai suatu institusi 

sosial yang mempunyai kewajiban pada dan memperoleh hak dari masyarakat. 

 Perpektif kedua ini dilandasi oleh asumsi bahwa korporasi harus 

bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang membawa dampak pada orang 

perorang, komunitas dan lingkungan. Hal ini terkait erat dengan ciri bisnis, yaitu  

pertama fungsi hakiki bisnis untuk  berbagai pemangku kepentingan, dan kedua, 

dampak luar bisnis terhadap  kehidupan pemangku kepentingan, baik di hilir 

maupun di hulu.      

 Apakah korporasi/perusahaan dapat memiliki “kesadaran” atau 

“conscience” seperti individu  untuk mengukur adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan, maka  Goodpaster dan Mathews menganalogikan kesadaran atau 

“conscience” perusahaan dengan tanggung jawab individu sesuai rumusan 

Frankena, yaitu : (1) causal sense dalam pengertian hubungan sebab akibat, 

                                                 
 

19
 Siti Adiprigandari Adiwoso Suprapto, Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal 

di Jakarta, dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani: “GALANG”, ISSN 1858 – 4055, 

2006, halaman 45-46   
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tanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap tindakan yang telah 

dilakukan; (2) rule following sense yaitu tanggung jawab terhadap kewajiban 

hukum dan norma; dan (3) decision making sense berkaitan dengan pengambilan 

keputusan dan penilaian.     

 Oleh karena itu, pengertian yang diambil untuk tanggung jawab sosial 

perusahaan bukan sekedar bertanggung jawab terhadap suatu tindakan setelah 

terjadi akibat negatif atau “ipso facto “. Bukan sekedar memenuhi tuntutan hukum 

dan norma yang berlaku dalam  masyarakat. Akan tetapi, menjadi tindakan 

pengambilan keputusan yang rasional dan menghormati kelangsungan hidup dan 

harkat semua pihak sehingga tidak memikirkan kepentingan diri tetapi 

kepentingan umum ( the greater goods for the greatest numbers ).              

 Tentang perkembangan CSR dapat dijelaskan dalam tiga 3 (tiga) 

generasi/tahap, yaitu : 

1) Generasi pertama CSR, perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban 

sepanjang tidak mengurangi keuntungan yang diraihnya dan terhadap hal-

hal yang memberikan sumbangan terhadap keberhasilan di bidang  

keuangan perusahaan. Pada generasi ini perusahaan memberikan perhatian 

pada masyarakat melalui sifat kedermawanan.
20

 TJSP ini bermula di 

Amerika Serikat, 
21

 yaitu di dalam zaman permulaan perkembangan 

perusahaan besar di akhir abad ke-19. Ketika itu perusahaan-perusahaan 

besar menyalahgunakan kuasa mereka di dalam soal-soal diskriminasi 

harga, menahan buruh dan lain-lain  perilaku yang menyalahi moral 

kemanusiaan.  

2) Generasi kedua CSR, perusahaan melihat bahwa CSR merupakan bagian 

yang integral dari strategi bisnis jangka panjang. Pada generasi ini, CSR 

dikembangkan dengan tujuan agar suatu kegiatan bisnis memiliki 

keberlangsungan usaha dengan cara menjamin hubungan yang baik 

                                                 
 

20
 Simon Zadek, The Civil Corporation, The New Economy of Corporate Citizenship, 

Earthscan, London, 2001, halaman 237. 

 
21

 Sadono Sukirno, et al, Pengantar Bisnis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

halaman 352.  
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dengan pihak-pihak lain yang terkait (stakeholders).
22

 Pada fase kedua 

evolusi tanggung jawab sosial tercetus di dalam tahun-tahun 1930-an yang 

diikuti dengan gelombang resesi (kemelesetan) dunia secara besar-besaran 

yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. 

Pada waktu ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input 

produksinya sedangkan pabrik-pabrik membutuhkannya. Buruh terpaksa 

berhenti kerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerja. Pada 

ketika ini timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab terhadap para pekerjanya.
23

 

3) Generasi ketiga CSR, CSR diperlukan agar dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan mencegah kemerosotan 

kualitas lingkungan.
24

  

 Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tersebut terdiri atas 4 (empat) 

dimensi tanggung jawab, yang dikenal “Konsep Piramida CSR” yang 

dikemukakan Archie B. Carrol, sebagaimana dikutip Edi Suharto,
25

 yaitu 

tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan philantropis. Dari perspektif ekonomi 

semua perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemilik modal, karyawan 

dan masyarakat sekitar. Dalam tanggung jawab hukum perusahaan harus tunduk 

dan mentaati semua peraturan hukum yang berlaku. Kedua tanggung jawab 

tersebut merupakan tanggung jawab pokok perusahaan yang memperkokoh 

terjadinya tanggung jawab etika dan tanggung jawab philantropis.  

 Tanggung jawab etika merupakan perbuatan yang diterima oleh 

masyarakat, peraturan dari pemerintah, pesaing maupun perusahaan itu sendiri, 

sedang tanggung jawab philantropis termasuk donasi atau bantuan, sponsorship di 

bidang pendidikan dan pelatihan.  
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 Simon Zadek, The Civil Corporation .........................op cit, halaman 238. 

 
23

 Sadono Sukirno,  et al,  Pengantar ........................op cit, halaman 353. 
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 Simon Zadek , The CivilCorporation .........................op cit, halaman 238. 
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 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev, Workshop tentang 

Corporate Social Responsibility(CSR), Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS, Bandung, 29 

Nopember 2006, halaman 4. 



 

28 

 

Keempat dimensi tersebut membentuk piramida, sebagaimana digambarkan Tri 

Budiyono yang dikutip dari Soeharto Prawirokusumo, 
26

 yang dapat digambarkan 

dalam ragaan di bawah ini. 

 

3.1. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan 

moral suatu perusahaan terdapat beberapa persyaratan.  

Adanya tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap 

kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekadar terhadap 

kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar 

keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai 

keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau 

masyarakat luas. Bahkan jangan hanya karena demi keuntungan, perusahaan 

bersifat arogan dan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak lain. Jadi konsep 

tanggung jawab sosial  dan moral perusahaan mengandung makna bahwa suatu 

perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang 

mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di 

mana perusahaan itu beroperasi. 

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada 

kenyataan, bahwa perusahaan adalah suatu institusi yang dapat berupa 

perseorangan atau badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. 

Sebagaimana halnya manusia, yang tidak dapat hidup tanpa orang lain maka 

perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) juga tidak dapat 

hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa adanya atau peran pihak 

lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, 

peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan 

perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut 
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 Tri Budiyono, Transplantasi Hukum : Antara harmonisasi dan Benturan (Studi 

Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada Undang-Undang 

perseroan Terbatas), Disertasi, PDIH UNDIP, Semarang, 2006, halaman 314. 
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memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup 

bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia.
27

     

 Dalam perkembangan etika bisnis sampai saat ini terdapat gagasan yang 

lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu : 

a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi 

kepentingan masyarakat luas.  

 Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan 

untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan-kegiatan sosial ini sangat beragam, misalnya menyumbangkan 

dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas 

sosial dalam masyarakat (listrik, jalan, air, tempat rekreasi dan 

sebagainya), melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran 

atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-

cuma bagi pemuda yang tinggal di sekitar perusahaan, memberi beasiswa 

kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonomi dan seterusnya.
28

  

b. Keuntungan ekonomis 

 Menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan 

moral dinilai dari lingkup tanggung jawab sosial ini. 

c. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang ketiga adalah memenuhi 

aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang 

menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan 

sosial pada umumnya.  

 Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai 

kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan 

sosial. Tanpa hal tersebut kegiatan bisnis perusahaan tersebut pun tidak 

akan berjalan. Salah satu bentuk dan wujud paling konkrit dari upaya 
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menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang 

berlaku. 

 Kalau perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana 

halnya semua orang lainnya, maka ketertiban dan keraturan masyarakat 

tidak akan terwujud. Jadi, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial 

dan moral untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi 

kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan 

keteraturan baik dalam iklim bisnis maupun keadaan sosial pada 

umumnya. 
29

 

d. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak terkait 

yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan 

bisnis suatu perusahaan. 

 Lingkup tanggung jawab sosial ini memperlihatkan bahwa yang disebut 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang sangat konkrit. Jika perusahaan 

punya tanggung jawab sosial dan moral berarti perusahaan tersebut secara moral 

dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan 

pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan, seperti konsumen, buruh, 

investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah dan lain-

lain .
30
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