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Abstrak 

 
 Corporate Social Responsibility telah menjadi isu utama di Indonesia dan 
Malaysia selama beberapa tahun ini. Di Indonesia telah menjadi isu utama 
semenjak pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini memuat pasal yang begitu 
penting terutama pada pasal 74 yang menyebutkan bahwa CSR wajib di 
laksanakan oleh para perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam. 
Sedangkan itu di Malaysia, hal ini telah menjadi isu utama semenjak Bursa 
Malaysia mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar untuk melaksanakan 
Corporate Social Responsibility dalam perusahaan mereka. 

Melaksanakan Corporate Social Responsibility di dalam peruahaan 
memberikan banyak keuntungan bagi lingkungan sekitar yang mana telah 
mendapatkan dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Namun sementara itu, 
di samping keuntungan yang banyak didapatkan, perusahaan yang telah dan 
masih menjalankan Corporate Social Responsibility merasa terbebani oleh 
karena perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra. Namun biar 
bagaimanapun, walaupun peraturan sudah dikeluarkan, perdebatan mengenai 
apakah Corporate Social Responsibility harus dijadikan wajib atau sukarela 
masih terus berjalan di kedua negara. 

Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui hukum yang berlaku 
yang mengatur mengenai Corporate Social Responsibility di Indonesia dan 
Malaysia, keuntungan dan kerugian dari melaksanakan Corporate Social 
Responsibility di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 
yuridis. Sumber-sumber data yang digunakan bersumber data data hukum primer, 
sekunder dan tersier. Penggalian data dilakukan dengan cara studi pustaka 
(library research). Setelah semua data terkumpulkan, kemudian data diproses dan 
dianalisis. Data dianalisi secara kualitatif dengan tujuan untuk 
mengklasifikasikan aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang 
berhubungan dengan penelitian ini dan kemudian diuraikan secara deskriptif. 
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