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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

CSR adalah komitmen perusahaan atau  dunia bisnis untuk berkontribusi  

dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Istilah tanggung jawab 

sosial perusahaan pada dasarnya menunjukan bahwa hubungan perusahaan dan 

masyarakat tidak dipandang dalam konteks relasi ekonomis saja, melainkan juga 

dalam bentuk relasi sosial.. Melalui kegiatan ini perusahaan berusaha membina 

interaksi dengan lingkungan untuk menciptakan saling pengertian dan saling 

memiliki. Maka perusahaan harus paham akan kebutuhan lingkungannya dan 

lingkungan juga dapat merasakan manfaat akan keberadaan perusahaan tersebut di 

wilayah mereka.  

Berkaitan dengan pengelolaan industri pertambangan, maka perusahaan 

pertambangan tidak terlepas  dari tanggung jawab tersebut. Berbagai kasus 

pelanggaran yang merugikan komunitas terjadi di berbagai area pertambangan di 

tanah air .Berbagai fakta menggambarkan betapa besar resiko yang harus 

ditanggung oleh masyarakat sekitar lahan pertambangan akibat kecerobohan 

perusahaan, misalnya limbah penambangan batu bara yang merupakan air dengan 

tingkat keasaman yang  tinggi  dapat  mengakibatkan  kulit  melepuh, organ-organ 

tubuh rusak serta kematian bagi yang menggunakannya. Polusi udara akibat 

pengolahan tambang kapur membuat warga sekitar menderita sesak dan penyakit 

paru-paru, pemanasan global akibat operasional pabrik dengan tingkat suhu sangat 

tinggi dan masih banyak banyak lagi akibat yang dialami masyarakat. Untuk itu 

perusahaan perlu menerapkan etika bisnis yang etis dalam kegiatan CSR sebagai 

bentuk tanggung jawab terhadap komunitas yang sudah dirugikan oleh 

keberadaannya.  

 


