
   
 

BUPATI KLUNGKUNG 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
NOMOR 12 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KLUNGKUNG, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup dan 

lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat; 
 

b.  bahwa diperlukan kesadaran Perusahaan terhadap 
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam 

rangka terjalinnya hubungan Perusahaan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 
budaya masyarakat setempat serta memberikan kontribusi 

pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat; 
 

c.  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada 
pemerintah daerah dan pelaku usaha terhadap peningkatan 

kesadaran terkait dengan kesadaran pengusaha dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan 
pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksudkan dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 

 

 
Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5305); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
 

dan 
 

BUPATI KLUNGKUNG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. 

4. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Klungkung. 
7. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum 

perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan 
usahanya berdomisili di Daerah. 

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya 
disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap 

Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 

http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp2012_47.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp2012_47.pdf


10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil. 
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan. 

 
 

BAB II 
ASAS 

 

Pasal 2 
 

TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 

b. kepentingan umum; 
c. keterpaduan; 
d. keterbukaan; 

e. partisipatif dan aspiratif; 
f. berkelanjutan; dan 

g. berwawasan lingkungan. 
 

 
BAB III 

PROGRAM TJSLP 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 3 

 
(1) Setiap Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

berdomisili di Kabupaten Klungkung wajib melaksanakan Program TJSLP; 

(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; 

(3) TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada: 

a. rencana kerja tahunan Perusahaan; 
b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah; dan 
c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ 

Kota. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
(5) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

perusahaan dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 



Pasal 4 

 
Penerapan Program TJSLP oleh perusahaan berbentuk : 

a. pemberdayaan Masyarakat; 
b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; 

c. bina Lingkungan; 
d. bantuan Langsung Masyarakat; dan 

e. promosi. 
 
 

Paragraf 1 
Pemberdayaan Masyarakat 

 
Pasal 5 

 
(1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan 

atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan 

martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. 
(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Perusahaan. 
 

 

Paragraf 2 
Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi 

 
Pasal 6 

 
(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b merupakan program untuk menumbuh 

kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha 
masyarakat di wilayah sasaran. 

(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. penelitian dan pengkajian kebutuhan; 

b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; 
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; 
d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; 

e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan 
desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan 

klasifikasi Perusahaan; 
f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan 

g. penumbuhan inovasi dan kreativitas. 
 

Paragraf 3 

Bina Lingkungan 
 

Pasal 7 
 

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 
merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan 
perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan 

peraturan perundangan-undangan. 
 

 
 

 
 



Paragraf 4 

Bantuan Langsung Masyarakat 
 

Pasal 8 
 

Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
dapat berupa: 

a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang 
membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan; 

b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi 

dalam pembangunan; 
c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi dan/atau yang tidak mampu; 

d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan 
pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau 

bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; 
e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa 

kepada panti sosial/jompo, santunan kematian, korban bencana; 

f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan 
santunan pekerja sosial; dan 

g. Sumbangan atau donasi berupa barang, uang atau bentuk pemberian 
lainnya yang tidak dapat diambil kembali. 

 
 

Paragraf 5 

Promosi 
 

Pasal 9 
 

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan program 
TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk 
Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan 

kemanfaatan bagi masyarakat. 
 

 
Bagian Kedua 

Pembidangan TJSLP 
 

Pasal 10 

 
Dalam pelaksanaan program TJSLP perusahaan wajib mendasarkan pada 

agenda prioritas program pembangunan Daerah. 
 

Pasal 11 
 

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada: 

a. perseorangan; 
b. keluarga; 

c. kelompok; dan/atau 
d. masyarakat. 

 
Pasal 12 

 

(1) Program TJSLP diselaraskan dengan Agenda Prioritas Pembangunan 
Daerah, yang mencakup: 

a. bidang Pendidikan; 
b. bidang Kesehatan; 

c. bidang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; 
d. bidang Lingkungan Hidup; 



 

e. bidang Seni Budaya; 
f. bidang Olahraga; 

g. bidang Sosial; 
h. bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan; 

i. bidang Infrastuktur; dan 
j. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. 
(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan 

oleh Bupati. 

 
Paragraf 1 

Bidang Pendidikan 
 

Pasal 13 
 

Program TJSLP Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf a, berupa aktivitas: 
a. peningkatan peran serta pendidikan dasar dan usaha dalam menunjang 

pendidikan masyarakat, terdiri dari: 
1. bantuan pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan 

masyarakat; 
2. bantuan pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan 

sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau 

3. bantuan pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan 
perpustakaan sarana belajar masyarakat. 

b. pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, mencakup: 
1. pendirian perpustakaan Kecamatan; dan/atau 

2. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar. 
c. program bimbingan kreativitas anak: 

1. lomba kreasi anak; 

2. beasiswa anak-anak berprestasi; 
3. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; 

dan/atau 
4. beasiswa anak asuh. 

d. program pendidikan lainnya yang diarahkan untuk menyediakan sarana  
dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidikan; 

 

 
Paragraf 2 

Bidang Kesehatan 
 

Pasal 14 
 

Program TJSLP Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf b, berupa aktivitas: 
a. bantuan pelayanan kesehatan; 

b. bantuan fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakat; 

c. peningkatan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan: 
1. penyediaan air bersih melalui hydrant umum; 
2. pembangunan septic tank komunal; 

3. fasilitas air bersih; dan/atau 
4. pelayanan kesehatan. 

d. pelayanan kesehatan lainnya yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah 
memiliki sarana dan prasarana kesehatan. 

 
 



 

Paragraf 3 
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 
Pasal 15 

 
Program TJSLP Bidang Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana   

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa aktivitas : 
a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup: 

1. diklat kewirausahaan; 

2. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah; 
3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada bagian usaha: dan/atau 

4. fasilitasi permodalan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, melalui pameran produk 

unggulan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
c. pembinaan ekonomi kerakyatan, mencakup: 

1. pembentukan Donatur Pendamping bersama Kelompok Usaha 

Bersama(KUBE) dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; 
dan/atau 

2. pendampingan usaha mikro. 
d. pendampingan kelompok usaha mikro dan kecil: 

1. bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau 
2. bimbingan pemasaran produk usaha kecil. 

e. penataan infrastruktur wilayah : 

1. penataan taman desa sebagai media Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan dan pelestarian lingkungan pedesaan; 

2. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya; 
3. sponsorship revitalisasi sarana umum dan tempat ibadah; 

4. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung 
berkelanjutan sumber energi); dan/atau 

5. pembangunan jalan. 

f.  kegiatan peningkatan akses masyarakat lainnya, yang diarahkan pada 
pemberdayaan usaha mikro dan kecil guna memperoleh berbagai akses, 

baik akses informasi, akses pasar, maupun akses modal. 
 

 
Paragraf 4 

Bidang Lingkungan Hidup 

 
Pasal 16 

 
Program TJSLP Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (1) huruf d, dapat berupa aktivitas: 
a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu: 

1. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; dan/atau 

2. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu. 
b. lingkungan hidup: 

1. pembangunan area hijau; 
2. penanaman pohon dan taman; dan/atau 

3. kegiatan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat untuk 
masyarakat sekitar. 

c.  kegiatan bina lingkungan lainnya, yang diarahkan pada kegiatan 

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan pencemaran 
lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 

 
 

 
 



Paragraf 5 

Bidang Seni dan Budaya 
 

Pasal 17 
 

Program TJSLP Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf e, dapat berupa aktivitas: 

a. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat: 
1. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam 

masyarakat; 

2. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pengetahuan 
tradisional seni dan budaya; dan/atau 

3. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui event 
pameran atau gelar seni budaya dengan sponsorship swasta dan 

pemerintah. 
b. pembangunan sarana seni dan budaya: 

1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya; 

2. penguatan kearifan lokal; dan/atau 
3. pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan 

seterusnya. 
 

 
Paragraf 6 

Bidang Olahraga 

 
Pasal 18 

 
Program TJSLP Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf f, dapat berupa aktivitas: 
a. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup: 

1. sosialisasi cabang olahraga pada anak-anak; dan/atau 
2. pekan olahraga antar desa. 

b. penguatan sarana olahraga, mencakup: 

1. pembangunan gedung olahraga; 
2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau 

3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 
 

c. pendukungan atlet berprestasi dengan menjadi sponsorship pada event 
olahraga. 
 

Paragraf 7 
Bidang Sosial 

 
Pasal 19 

 
(1) Penyelenggaraan TJSLP di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf g diprioritaskan kepada mereka yang memiliki 

kehidupan yang belum layak dan memiliki kriteria masalah sosial: 
a. kemiskinan; 

b. ketelantaran; 
c. disabilitas; 

d. keterpencilan; 
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 
f. korban bencana; dan/atau 

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 
(2) Penyelenggaraan TJSLP di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),dilakukan dalam bentuk: 
a. peningkatan penghasilan bagi keluarga miskin; 



b. pemberdayaan sosial bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan 

keluarga bermasalah sosial ekonomis; 
c. pelatihan keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah, bagi wanita 

rawan sosial ekonomi, disabilitas, dan lain-lain; 
d. perbaikan rumah tidak layak huni; 

e. perlindungan sosial bagi anak terlantar; 
f. perawatan bagi Lanjut Usia; 

g. rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba; 
h. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial; 
i. perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan; dan 

j. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keadaan sosial di masyarakat. 
 

 
Paragraf 8 

Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 
Pasal 20 

 

Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h meliputi bantuan pelayanan 

dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju 
kedaulatan dan kemandirian pangan. 

 
 

Paragraf 9 

Bidang Infrastruktur 
 

Pasal 21 
 

Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i 
meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik. 

 

 
Pasal 22 

 
Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat 

digunakan membantu masyarakat yang berdomisili didekat tempat produksi, 
aktivitas distribusi dan operasi perusahaan yang bersangkutan, dengan 
ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, 

sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai 
asas keadilan dan pemerataan. 

 
BAB IV 

PELAKSANAAN TJSLP 
 

Pasal 23 

 
(1) Setiap Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

berdomisili di daerah wajib melaksanakan Program TJSLP; 
(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi admnistrasi berupa :  
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fsilitas penanaman modal; atau 
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati; 



(4) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

perusahaan dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(5) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang berstatus 
pusat, cabang, kantor operasional atau unit pelaksana yang berkedudukan 

dalm wilayah daerah wajib sebagai TJSLP; 
(6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara 

perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah 
Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. 

 

 
Pasal 24 

 
Setiap Perusahaan dengan skala Usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan 

TJSLP sesuai kemampuan dan Kondisi Perusahaan. 
 
 

BAB V 
FORUM TJSLP 

 
Pasal 25 

 
(1) Bupati membentuk Forum TJSLP Perusahaan yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

(2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Daerah dan 

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, yang 

keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, 
akademisi, dan tokoh masyarakat; 

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan Forum TJSLP 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 26 

 

Forum TJSLP bertugas: 
1. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam 

mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP; 
2. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP; 

3. mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dengan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

4. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya; 

5. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan 
6. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada 

Perusahaan. 
 

 
BAB VI 

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSLP 

 
Pasal 27 

 
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program pembangunan daerah sebagai 

bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP. 



(2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh 

Forum TJSLP dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana pelaksanaan 
TJSLP dari masing-masing perusahaan untuk kemudian disampaikan 

kepada Bupati. 
 

 
Pasal 28 

 
(1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan 

pemetaan oleh Forum TJSLP meliputi: 

a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP; 
b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan 

Pihak Ketiga; 
c. pelaksanaan program TJSLP; 

d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama Forum TJSLP; 
e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP. 

(2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan 
Forum TJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

 
Pasal 29 

 
Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara: 
a. langsung; 

b. tidak langsung; 
c. kerjasama dengan pihak lain. 

 
 

Pasal 30 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB VII 

FASILITAS DAN PENGHARGAAN TJSLP 
 

Pasal 31 

 
(1) Pemerintah daerah memberikan Fasilitas dan Penghargaan kepada 

perusahaan yang melaksanakan TJSLP. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Fasilitas dan Penghargaan 

kepada Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
 

BAB VIII 
PELAPORAN 

 
Pasal 32 

 
(1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 

memberikan laporan pelaksanaan TJSLP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. realisasi pelaksanaan TJSLP; 
b. realisasi penggunaan biaya TJSLP; 

c. capaian kinerja pelaksanaan TJSLP; 
d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSLP; 



(3) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 

masyarakat umum. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan TJSLP 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

 
BAB IX 

HAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 33 

 
(1) Setiap orang berhak mengajukan saran, pendapat, dan pertimbangan 

melalui Forum TJSLP terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan 
TJSLP. 

(2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSLP baik 
secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan 
pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum 

TJSLP. 
 

 
BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 34 

 
(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSLP di 
Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang 
ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 35 

 
(1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan 

yang melaksanakan Program TJSLP untuk mendapatkan penghargaan dari 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 
(2) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaanya dibantu oleh Forum 
TJSLP. 

 
 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 36 
 

(1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSLP bersumber dari anggaran 
Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program 
TJSLP bersumber dari APBD. 

 
 

 
 



BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 37 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung. 

 
 Ditetapkan di Semarapura 

 pada tanggal 19  Desember 2018 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

 
NOMOR 12 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

 
 

I. UMUM 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun1945) menetapkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan dalam 
meningkatkan kesejahteraan umum (welvare state). Upaya peningkatannya harus 

terkandung dalam semua kebijakan negara atau pemerintah. Disisi lain, 
Konstitusi juga menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup demi memenuhi 

tuntutan hak asasi manusia (HAM). Langkah-langkah pelestarian fungsi 
lingkungan hidup harus dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah 

daerah. Salah satu urusan pemerintah daerah adalah berkaitan dengan urusan 
sosial dan lingkungan hidup. Dalam mengupayakan penyelenggaraan urusan itu, 
pemerintah daerah dimungkinkan bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan 

begitu, pentingnya menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten 
Klungkung dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui 

pemanfaatan program TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
perusahaan. 

 
Keberadaan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan merupakan suatu 
kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
Tentang Penanaman Modal. Meskipun merupakan kewajiban hukum, namun 

masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan. Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

sosial ini, menjadi salah satu alasan Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan 
Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan 
 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Angka 7 
Secara umum pembagian badan hukum usaha di Indonesia dibagi menjadi 
2 (dua) Bagian Besar, yaitu Badan Usaha berbadan Hukum dan Badan 

Usaha Tidak Berbadan hukum 
Badan usaha berbadan hukum misalnya/antara lain : Persroan Terbatas, 

Koperasi, Yayasan, Badan Hukum Usaha Milik Negara/Daerah, Prseroan 
terbuka (Tbk) dan Perum, Firma dan Comanditaire Vennootschap (CV) 

Badan Usaha tidak berbadan Hukum antara lain : Perseorangan, 
Persekutuan Perdata. 
 

Pasal 2 
Huruf a 

yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah setiap kebijakan 
berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan Perusahaan harus mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan. 



 

 
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah dalam 

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
Perusahaan harus mendasarkan pada kepentingan umum. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam pelaksanaan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perusahaan 

dilakukan secara terpadu. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah setiap kebijakan 
berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif dan Aspiratif adalah setiap 
kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan Perusahaan memberikan kesempatan masyarakat 
dalam berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas Berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perusahaan 

dilaksanakan secara terus menerus untuk menjamin kesejahteraan. 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas Berwawasan Lingkungan adalah setiap 
kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan Perusahaan memperhatikan dan mengutamakan 
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

Pasal 3 

Kegiatan langsung di bidang sumber daya alam adalah Perusahaan 
Perseroan yang kegiatan uahanya mengelola dan memanfaatkan sumber 

daya alam, antara lain seperti Usaha Pertambangan, Usaha Pengelolaan 
Burung Walet, dan lain – lain yang sejenisnya. Prseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah 
Perusahaan Perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan secara 
langsung SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi daya 

dukung lingkungan SDA; antara lain seperti perusahaan perseroan di 
bidang Pencelupan bahan Sandang/Kain untuk pakaian. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 
 



Pasal 12 

Cukup jelas 
Pasal 13 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 
Pasal 29 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 
Pasal 35 

Cukup jelas 
Pasal 36 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Cukup jelas 
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