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Abstrak

Seiring dengan perkembangan isu lingkungan global, konsep dan aplikasi CSR semakin berkembang, termasuk di Indonesia. Tidak semata kewajiban sosial perusahaan, CSR kini juga dikaitkan sebagai konsep pengembangan yang berkelanjutan. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang memahami CSR sekadar kegiatan yang bersifat insidental, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serta bentuk-bentuk charity atau filantropi lainnya.
Padahal, CSR memiliki peran yang sangat strategis, khususnya perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. CSR berfungsi strategis dalam pemberdayaan pada masyarakat. Pada saat yang bersamaan, majelis utama PBB menetapkan suatu kebijakan pedoman perilaku/code of conduct yang disebut sebagai UN Global Compact. Dalam UN Global Compact ini telah ditentukan beberapa aspek, diantaranya adalah tentang lingkungan dan HAM. Kedua aspek tersebut adalah dasar utama dikeluarkannya CSR. Pemerintah Indonesia menanggapi kebijakan tersebut dengan mengeluarkan UU no.40 tahun 2007 tentang PT, yang pada pasal 74 menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk melakukan CSR.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dimana penelitian ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Skripsi ini juga menggunakan metode pendekatan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).  Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum diatas kemudian diolah dan dianalisis dengan memaparkan, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku serta sinkronisasi ketentuan hukum, metode interpretasi yang digunakan yaittu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematik.
Seiring hasil yang diperoleh, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat tentang pengimplementasian CSR terhadap UN Global Compact juga tidak boleh dilewatkan. Transparansi tetap menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan program CSR tersebut. Dengan begitu, masyarakat pun dapat memberikan respon yang positif terhadap program itu sebagai bentuk solidaritas sosial yang perlu diapresiasi dengan tepat. Tanpa dukungan dari masyarakat, CSR tidak lebih dari basa-basi dan tidak fungsional. Hasil tersebut akan menjadi lebih optimal bila pola itu dijadikan sebuah peraturan daerah sehingga mengikat semua stakeholder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai wujud perumusan dari UN Global Compact telah serta merta dijalankan oleh para perusahaan pertambangan, khususnya dari 2(dua) buah social setting yang telah ditetapkan , yakni PT Timah Tbk. Dan PT Newmont Nusa Tenggara Timur
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