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LAMPIRAN 

 

1. Surat Tugas 

2. Daftar hadir peserta pengabdian masyarakat 

3. Materi pengabdian masyarakat  

4. Foto kegiatan 
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PENGABDIAN PADAMASYARAKAT

”Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan 

Menengah dalam Rangka Mewujudkan Corporate Social 

Responsibilty/CSR di Desa Pedawang”

Oleh : Anggit Wicaksono, SH. MH
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CSR
CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan
semakinpopuler terutama setelah kehadiran buku Cannibals
With Forks: The Triple Bottom Line in 21stCentury Business
(1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga
komponen pentingsustainable development, yakni economic
growth, environmental protection, dan social equity,yang
digagas the World Commission on Environment and
Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987),
Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan
dari profit, planet dan people.

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan
ekonomibelaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian
terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan
masyarakat (people)3.

 
 

 

 

 

Trinidad and Tobaco Bereau of Standards (TTBS) 

mendefinisikan

� pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai sebuah 

“komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi 

secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi 

bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari 

karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan 

masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002 

dalam ICSD 2004).
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UU PERSEROAN TERBATAS

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 
 

PENJELASAN
Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang 
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya 
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 
yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak 
mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan 
usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)  Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)  Cukup jelas.
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UU PENANAMANMODAL

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI 

USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN 

KOPERASI

Pasal 13

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang 

dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk 

usaha besar dengan syarat harus bekerja sama

dengan usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi melalui program kemitraan, peningkatan

daya saing, pemberian dorongan inovasi dan

perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang 

seluas-luasnya.  
 

 

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik;

b. melaksanakan tanggungjawab sosial  
perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman 
modal dan menyampaikannya kepada Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

e. mematuhi semua ketentuan peraturan
perundangundangan.
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

� Kompetensi Inti Industri Daerah adalah sekumpulan 

keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk 

sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah 

untuk membangun daya saing dalam rangka 

mengambangkan perekonomian Propinsi dan 

Kabupaten/Kota menuju kemandirian.

 
 

 

UU 20 2008 TTG UMKM

KRITERIA

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

 
 

 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHAMILIK

NEGARA NO. KEP-236/MBU/2003 TENTANG PROGRAM

KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN

USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;

b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program 
Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program 
BL;

d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon
Mitra Binaan secara langsung;

e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan
dan dana Program BL kepada masyarakat;

f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;

g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;

h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang 
meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri;

j. Menyampaikan laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada
Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.
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PASAL 8
(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan
3 % (tiga persen);

b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana
Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;

c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program BL bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1 % (satu persen);

b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL 
yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh : a. RUPS untuk PERSERO; b. Menteri
untuk PERUM.

 
 

PASAL 8
(4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang 
berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat 
ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS

(5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal
dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan kepada unit Program 
Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL 
dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN 
Pembina.
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FOTO KEGIATAN :  
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