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ABSTRAKSI 
 
 

ANALISIS PENGUNGKAPAN DAN RATA-RATA TINGKAT 
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN  

PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
 

Oleh: 
Olivia Martina H 

 
Dosen Pembimbing: 

Prof. Dr. Bambang Subroto, SE, MM, Ak. 
 
 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai indikator 
aktivitas CSR yang banyak diungkapkan, tingkat kepatuhan pengungkapan 
aktivitas CSR serta ada tidaknya peningkatan kepatuhan pengungkapan aktivitas 
CSR. Penelitian ini lebih memfokuskan pada industri pertambangan yang listing 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada laporan tahunan dan sustainability report 
2006 dan 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator yang 
banyak diungkapkan dari perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia 
adalah ekonomi yang diikuti indikator sosial, dan lingkungan. Indikator ekonomi 
merupakan indikator yang memiliki rata-rata kepatuhan yang paling tinggi 
dibandingkan dengan indikator sosial dan lingkungan. Rata-rata tingkat kepatuhan 
pengungkapan aktivitas CSR perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia 
secara keseluruhan masih belum sepenuhnya memenuhi standar meskipun terjadi 
peningkatan pengungkapan dari tahun 2006 ke tahun 2007.  
 
 
 
Kata kunci: pengungkapan, kepatuhan, Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

THE ANALYSIS  AND AVERAGE OF OBEDIENCE RATE OF CSR 
DISCLOSURE IN MINING INDUSTRY WHICH LISTED AT INDONESIA 

STOCK EXCHANGE 
 
 

By: 
Olivia Martina H 

 
Supervisor: 

Prof. Dr. Bambang Subroto, SE, MM, Ak. 
 
 
 

The purpose of this research is to provide information about CSR activities 
indicator that being disclosed most, to look for obedience rate of CSR activities 
dislosure and to find the existence of obedience rising in CSR activities 
disclosure. This research is focusing in mining industry that listed in Indonesia 
Stock Exchange and using annual report and sustainability report range from year 
2006 to 2007. Research method which is used is qualitative descriptive. The result 
of the research is conclude that economy is the indicator that being disclosed most 
among mining companies in Indonesia and followed by social and environment 
indicators. Economy is indicator which has the highest average obedience rate 
compare with social and environment indicators. The average of obedience rate of 
CSR activities disclosure in mining industry has not fully meet the standard 
although the rate of disclosure is increase from 2006 to 2007.  
 
 
 
Keywords: disclosure, obedience, Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Suatu perusahaan yang semakin maju akan semakin rumit aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut, dimana kerumitan tesebut mengarah pada 

keinginan untuk mempermudah aktivitas operasional perusahaan dengan cara 

apapun. Oleh karena itu, kemajuan sebuah perusahaan yang didukung oleh 

teknologi yang tinggi, ilmu pengetahuan, budaya dan politik hendaknya diikuti 

pula dengan tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukan. 

Dewasa ini, kepedulian stakeholders mengenai dampak sosial dan lingkungan atas 

produk yang mereka gunakan semakin meningkat sehingga menuntut perusahaan 

agar mengurangi dampak negatif usahanya dengan tetap mempertahankan return 

jangka panjang yang optimal. Tuntutan tersebut diperkuat dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat dunia terhadap pelestarian lingkungan dalam satu dekade 

terakhir yang diikuti dengan meningkatnya green consumerism, yakni gerakan 

konsumen yang menginginkan produk yang layak dan aman, serta ramah 

lingkungan (environmental friendly).  

Peningkatan kepedulian stakeholders juga dirasakan di sektor pertambangan. 

Aktivitas operasional perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan memiliki 

dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, baik dampak 

positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari keberadaan perusahaan 

tambang di suatu wilayah memang tidak dapat diabaikan begitu saja, namun 



 

 
 

dampak negatif yang ditimbulkan sektor ini dalam lingkup sosial masyarakat dan 

lingkungan juga perlu diperhatikan.  Dampak negatif ini akan timbul semakin 

membesar di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang tidak efektif serta 

tidak memiliki regulasi atau perundang-undangan yang memadai. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari www.jatam.org terdapat 

beberapa kasus di sektor pertambangan yang terjadi di Indonesia. Kasus yang 

pertama adalah kasus pionir dalam sektor pertambangan Indonesia yang 

melibatkan PT. Freeport. PT. Freeport McMoran Indonesia merupakan 

perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat yang paling tua beroperasi di 

Indonesia yang mengarahkan kebijakan pertambangan di Indonesia. Catatan 

buruk akibat dampak pertambangannya sangatlah luar biasa. Kasus ini dimulai 

dengan digusurnya ruang penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua. 

Tanah-tanah adat tujuh suku, diantaranya suku Amungme dan Nduga dirampas 

saat awal masuknya PT. FI dan dihancurkan saat operasi tambang berlangsung. 

Limbah tailing PT. FI juga telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari 

tercemar, 20 - 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur 

terkubur yang menyebabkan kawasan-kawasan subur tercemar saat musim banjir 

datang, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), serta menyebabkan daerah yang 

semula kering menjadi rawa.  

Kasus kedua adalah kasus pencemaran di Teluk Buyat. Perempuan dan anak-

anak di Teluk Buyat terpaksa menggunakan satu-satunya sumber air yaitu sungai 

Buyat, yang berlumpur dan tercemar ,untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk 

kebutuhan minumnya mereka mendapatkan pasokan dari Newmont yang 



 

 
 

belakangan diketahui juga telah terkontaminasi Arsen. Gangguan kesehatan warga 

Buyat Pante yang terjadi sejak pembuangan tailing PT Newmont Minahasa Raya 

(NMR) ke Teluk Buyat mayoritas dialami oleh kaum perempuan. Hasil temuan 

lapangan Yayasan Suara Nurani (YSN), Sahabat Perempuan dan mahasiswa 

pascasarjana kedokteran jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Sam 

Ratulangi menunjukkan bahwa dari 94 pasien yang diperiksa, sebanyak 60% 

penderita adalah perempuan, sedangkan 40% lainnya balita dan anak-anak. Warga 

Buyat mengalami gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi 

perempuan, dari pencemaran yang terjadi. Hasil temuan Komnas Perempuan 

memperkuat temuan-temuan sebelumnya tentang kondisi kesehatan terakhir 

warga Buyat yakni adanya gangguan kesehatan yang dialami warga perempuan 

Buyat antara lain benjolan-benjolan muncul di daerah payudara, ketiak dan leher. 

Selain sakit kepala dan gatal-gatal di seluruh tubuh, para nelayan perempuan juga 

mengalami gangguan pada siklus menstruasi. Seorang ibu perempuan bernama 

Puyang (alm), meninggal dunia setelah payudaranya pecah dan diduga kuat 

tercemar logam berat. (Maimunah, 2007) 

Berdasarkan uraian dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya risiko reputasi yang berasal dari stakeholder perusahaan (anjloknya 

harga saham, tuntutan hukum yang memakan sumberdaya waktu dan finansial, 

hilangnya kesempatan ekonomi, dll) adalah nyata. Jadi, sebelum risiko reputasi 

terwujud menjadi persoalan berat, perusahaan harus memastikan bahwa dirinya 

memiliki kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang baik. 



 

 
 

Beberapa tahun terakhir, industri pertambangan dipaksa untuk melakukan 

pengendalian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sosial untuk 

memenuhi keinginan stakeholders atas transparansi, akuntabilitas, keadilan dan 

tanggung jawab. Pengendalian tersebut dilakukan dengan mengungkapkan 

aktivitas corporate social responsibility (CSR), baik dalam bentuk laporan 

tunggal yang disebut Sustainability Report ataupun dalam laporan tahunan. CSR 

sendiri merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek Good Corporate 

Governance (GCG) dimana salah satu prinsipnya adalah pertanggung jawaban. Di 

sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, 

menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders 

perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya 

(Mahmudi, 2008). 

Menurut Sukada (2008), Sustainability Report, sebagai salah satu bentuk 

laporan tunggal, adalah laporan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini merupakan dokumen 

yang dibuat oleh perusahaan berkaitan dengan kinerja aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungannya. Laporan kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ini hanya 

bisa disebut laporan keberlanjutan manakala kinerja yang dilaporkannya dalam 

kurun waktu tertentu sudah berkelanjutan atau menunjukkan kecenderungan 

membaik menuju dampak bersih positif. Konsekuensinya adalah laporan 

keberlanjutan ini akan terus dipantau secara periodik. 

 



 

 
 

Salah satu pedoman yang banyak diterapkan dalam membuat Sustainability 

Report adalah Global Reporting Initiative (GRI). GRI mengeluarkan GRI Mining 

and Metals Sector Supplement yang dikhususkan pada industri pertambangan 

untuk melaporkan berbagai kebijakan dan realisasinya, salah satunya adalah nilai 

tambah ekonomi, seperti pajak, royalti dan segala macam nilai tambah ekonomi 

ke pemerintah pusat dan daerah, karyawan maupun masyarakat dalam bentuk 

community development maupun kesempatan berusaha. Pedoman tersebut juga 

mengatur pelaporan beberapa hal yang sering dituduhkan pada perusahaan 

tambang, seperti pengelolaan lingkungan sampai pendekatan perusahaan dalam 

masalah sosial, diantaranya komitmen antikorupsi, kebijakan HAM dalam 

pengamanan, sampai hubungan dengan masyarakat adat. Keunggulan dari 

pedoman ini adalah menyeragamkan format pelaporan agar dapat dibandingkan 

per tahun maupun antar perusahaan dan industri. Studi Basalamah dan Jermias 

(2005) menemukan bahwa pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan di 

Indonesia cenderung dilakukan tanpa mengikuti standar yang ada dan dilakukan 

ketika ada ancaman atas legitimasi perusahaan, sedangkan Chambers et.al (2003) 

menemukan bahwa CSR website reporting di Indonesia sebagian besar masih 

seadanya (3-10 halaman), dengan penekanan pada pelibatan masyarakat, 

lingkungan dan kesejahteraan pegawai (Fatchurrochman:2006). Pelaporan yang 

masih kurang dari industri pertambangan ini menyebabkan ketidakpercayaan 

publik terhadap kepedulian yang diberikan industri pertambangan kepada 

stakeholdernya. Publik menganggap pelaporan yang diberikan hanya sebagai 

strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang 



 

 
 

tersebut, penulis ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengungkapan dan Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pengungkapan CSR pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2  Motivasi Penelitian 

Penelitian ini dimotivasi oleh masih banyaknya ketidakpuasan atas 

keterbukaan informasi dari sektor pertambangan yang bisa dikatakan merupakan 

sektor yang paling sensitif bila dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan 

oleh karakteristik daerah operasi yang sebagian besar terletak di area terpencil 

serta hubungan dengan masyarakat sekitar, terutama tanah dan tenaga kerja, yang 

menjadikan kebutuhan akan pengamanan mencuat dan rentan disorot dari segi 

HAM.  

Sektor pertambangan yang sangat rentan terhadap pelanggaran bidang sosial 

dan lingkungan menarik minat penulis untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha 

perusahaan yang berada di sektor ini mewujudkan suatu kondisi dalam perusahaan 

yang tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholders namun juga 

stakeholders dengan cara menganalisis pengungkapan serta untuk mengetahui 

rata-rata tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan di Indonesia terhadap 

pedoman-pedoman yang dikeluarkan, baik oleh organisasi lokal maupun 

internasional. 

 

 

 



 

 
 

1.3  Fokus Penelitian 

Banyaknya kasus yang terjadi dalam sektor pertambangan disebabkan masih 

sedikitnya perusahaan dalam sektor ini yang mengungkapkan kinerja sosial, 

ekonomi dan lingkungan, baik dalam satu laporan tunggal yakni Sustainability 

Report maupun dalam Annual Report, sebagai alat akuntabilitas kepada 

stakeholders. Oleh karena itu demi menghilangkan keraguan terhadap sektor 

pertambangan maka sudah saatnya transparansi dikedepankan dengan melakukan 

pengungkapan terhadap aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan 

social dan lingkungan.   

Fokus penelitian yang ingin diteliti adalah : 

1. Indikator CSR apa yang banyak diungkapkan dalam laporan perusahaan-

perusahaan pertambangan di Indonesia? 

2. Bagaimanakah rata-rata tingkat kepatuhan dari pengungkapan aktivitas CSR 

perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia terhadap standar maupun 

pedoman yang ada? 

3. Adakah peningkatan pengungkapan aktivitas CSR pada perusahaan-

perusahaan pertambangan dari tahun 2006 ke tahun 2007? 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan – perusahaan yang bergerak di sektor 

pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2006 dan 2007. 

 

 

 

 



 

 
 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai indikator yang diungkapkan dalam laporan 

perusahaan pertambangan yang listing di BEI. 

2. Memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan dari laporan yang 

mengungkapkan aktivitas CSR yang dikeluarkan perusahaan pertambangan 

yang listing di BEI. 

3. Memberikan informasi mengenai ada tidaknya peningkatan kepatuhan 

pengungkapan dari tahun 2006 ke tahun 2007 oleh perusahaan pertambangan 

yang listing di BEI.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial khususnya pengungkapan CSR pada industri pertambangan.  

1.5.2 Manfaat untuk Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kinerja CSR perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri 

pertambangan di masa yang akan datang. Lebih lanjut, perusahaan juga dapat 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam melakukan 

perbaikan-perbaikan, merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya 

sehubungan dengan aktivitas CSR. 



 

 
 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

stakeholder akan pentingnya hak mereka sebagai bagian yang terkait dengan 

perusahaan. 

1.5.3 Manfaat untuk Penelitian yang Akan Datang 

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian lanjutan mengenai perkembangan Corporate Social Responsibility di 

Indonesia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terbagi dalam : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, motivasi penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menggambarkan berbagai konsep teoritis yang 

berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil dari berbagai 

sumber sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai acuan dari 

pembahasan permasalahan   

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN   

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, fokus dan lingkup 

penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, 

teknik penulisan, dan metode analisis data.  



 

 
 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan analisis terhadap pengungkapan dan rata-

rata tingkat kepatuhan atas pengungkapan aktivitas CSR pada 

perusahaan pertambangan di Indonesia. Selain itu, bab ini juga 

menganalisis ada tidaknya peningkatan kepatuhan atas 

pengungkapan aktivitas tersebut dari tahun 2006 ke tahun 2007. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini mengemukakan simpulan dari penelitian ini dan saran dari 

penulis terkait permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.1.1 Definisi CSR 

       Menurut Hartman (2008: 149), Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang 

berkaitan dengan operasional bisnis sehingga perusahaan harus 

mengidentifikasikan kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan 

kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan 

operasional dan strategis. Definisi CSR telah berevolusi selama bertahun-tahun 

yang mana pada awalnya definisinya masih terlalu umum dan ambigu. Carrol 

(2007) dalam Visser (2007: 123) mengungkapkan bahwa saat ini, definisi CSR 

telah mencerminkan beberapa hal, antara lain: 

1. Perusahaan mempertimbangkan pengaruh aktivitas perusahaan terhadap 

berbagai pihak secara serius. 

2. Manajer memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Perusahaan telah memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. 

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tidak memiliki definisi 

tunggal. Hal ini terkait implementasi dan penjabaran CSR yang berbeda-beda. 

Namun, beberapa definisi yang cukup berpengaruh, yaitu:  

 



 

 
 

Versi Bank Dunia:  

CSR is the commitment of business to contribute to sustainable 
economic development working with employees and their 
representatives, the local community and society at large to 
improve quality of life, in ways that are both good for business and 
good for development. 
 

 Versi Uni Eropa:  

CSR is a concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders on voluntary basis.  
 

Di pihak lain, Prince of Wales International Business Forum menyatakan 

bahwa CSR meliputi lima pilar: 

1. Building human; pilar ini mencermin kemampuan perusahaan dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang handal baik dari sisi internal (karyawan) maupun 

eksternal (masyarakat). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan 

melakukan pemberdayaan melalui community development. 

2. Strengthening economies; pilar ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi 

komunitas. 

3. Assessing social cohesion; perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat 

sekitar agar tidak menimbulkan konflik.  

4. Encouraging good governance; pilar ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

dalam menerapkan tata kelola yang baik. 

5. Protecting the environment; perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan.  

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility juga 

memberikan definisi CSR meskipun pedoman CSR standar internasional ini baru 

akan ditetapkan pada tahun 2010 tetapi draft  pedoman ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah:  



 

 
 

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 
keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat 
dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan 
dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 
kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-
norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi 
secara menyeluruh (draft 3.10, 2007). 
 

Berdasarkan pedoman tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR bukan 

merupakan sesuatu yang sederhana. Dalam ISO 26000 CSR meliputi tujuh 

komponen utama, yaitu: the environment, social development, human rights, 

organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan 

consumer issues.  

Menurut Suharto (2007a) dalam Suharto (2008), pendefinisian CSR yang 

relatif mudah dipahami dan dapat dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah 

dengan mengembangkan konsep Triple Bottom Lines dan menambahkannya 

dengan satu line tambahan, yakni procedure. Dengan demikian, CSR adalah 

kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi 

kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. 

Dalam aplikasinya, konsep 4P ini dapat dipadukan dengan komponen dalam ISO 

26000. Konsep planet berkaitan dengan aspek environment. Konsep people 

berhubungan dengan konsep social development dan human rights yang tidak 

hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti: pemberian modal 

usaha, pelatihan keterampilan kerja) tetapi juga kesejahteraan sosial (misalnya: 

pemberian jaminan sosial, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dan pendididikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial lokal). 



 

 
 

Konsep procedure  mencakup konsep organizational governance, labor practices, 

fair operating practices, dan consumer issue. 

Apapun definisi yang digunakan, CSR merupakan seluruh aktivitas 

perusahaan dalam berbagai topik sosial dan lingkungan yang biasanya mencakup 

isu keberagaman, philanthropy, socially responsible investment (SRI), lingkungan, 

hak asasi manusia, tempat kerja, etika bisnis, sustainability, pengembangan 

masyarakat dan corporate governance. 

2.1.2 Alasan Perusahaan Mengimplementasikan CSR 

Simon Zadek (2007) dalam buku The A To Z To CSR (Visser, 2007: 127) 

mengenalkan empat pemikiran mengenai alasan perusahaan melakukan tanggung 

jawab sosial, yaitu: 

1. Pendekatan defensive. Pendekatan ini menganggap perusahaan melaksanakan 

tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari pihak luar yang dapat 

menimbulkan biaya. 

2. Pendekatan cost-benefit. Perusahaan melakukan berbagai aktivitas sosial 

dengan harapan akan menghasilkan manfaat lebih besar daripada biaya.  

3. Pendekatan strategis. Perusahaan menyadari perubahan lingkungan dan 

menerapkan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan.  

4. Pendekatan pembelajaran dan inovasi. Perusahaan melaksanakan CSR 

sebagai kesempatan untuk memahami pasar sehingga dapat dilakukan upaya 

perbaikan terhadap perusahaan. Dalam proses tersebut, diperoleh suatu 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai keuntungan kompetitif.  



 

 
 

Sustainability Survey Report tahun 2002 yang dilakukan oleh 

PricewaterhouseCoopers mengidentifikasikan beberapa alasan perusahaan 

memutuskan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial, antara lain: 

1. Meningkatkan reputasi 

2. Keuntungan kompetitif 

3. Penghematan biaya 

4. Trend industri 

5. Komitmen  CEO atau direksi 

6. Tuntutan pelanggan 

7. Tuntutan Socially Responsible Investment. SRI merupakan praktek dalam 

investasi yang meliputi evaluasi isu sosial, lingkungan dan atau etika dalam 

proses analisis dan pemilihan produk keuangan yang dikomunikasikan antara 

investor dengan penerbit produk keuangan tersebut. 

8. Tuntutan pemegang saham 

9. Akses untuk mendapatkan modal 

Hennigfeld (2006: 40) mengungkapkan bahwa motivasi perusahaan untuk 

mengikuti agenda CSR pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat golongan atas 

dasar pendorongnya. Pendorong pertama adalah motif ekonomi, CSR mendukung 

profitabilitas jangka panjang. Dorongan lain dalam CSR adalah motif managerial, 

CSR turut menyelesaikan masalah manajemen sehari-hari. Motif etis merupakan 

pendorong ketiga dengan alasan bahwa CSR adalah sesuatu yang secara moral 

sudah sepatutnya dilakukan. Motif terakhir adalah motif politik yang 



 

 
 

berpandangan bahwa CSR adalah cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat 

diterima sebagai masyarakat yang baik.  

2.1.3 CSR dalam Sektor Pertambangan 

Menurut Jeschke (2007) dalam Visser (2007: 326), perusahaan pertambangan 

yang menerapkan CSR adalah perusahaan yang melaporkan pengaruh sosial, 

lingkungan dan ekonomi dari aktivitas operasionalnya serta usaha meminimalkan 

atau mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasional, sementara 

memaksimalkan manfaat positif untuk menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan pertambangan memiliki pengaruh 

sosial, lingkungan, dan ekonomi yang besar di area tempat mereka beroperasi. 

Sektor pertambangan pada akhir 1990an dikritik karena kurangnya tanggung 

jawab terhadap isu seperti penambangan terbuka, penyakit sosial (seperti:  

alkohol, narkoba, dan prostitusi), pengaruh pertambangan pada masyarakat 

pribumi, dan pengaruh ekonomi pada masyarakat saat penutupan pertambangan. 

Respon dari perusahaan pertambangan besar adalah melakukan review 

dengan bantuan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

yang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 disebut Mining and Minerals for 

Sustainable Development (MMSD). World Bank juga melakukan Extractive 

Industries Review (EIR) untuk menentukan bagaimana sektor pertambangan 

berkontribusi terhadap sustainable development dan apa peranan yang harus 

dilakukan oleh World Bank untuk mendukung sektor tersebut. Simpulan dari 

kedua kegiatan tersebut adalah pertambangan memiliki peran dalam berkontribusi 



 

 
 

terhadap sustainable development jika kondisi tertentu dapat dipenuhi yang 

umumnya meliputi : 

1. Perjanjian proaktif antara stakeholders untuk memastikan kepentingan lokal 

(sosial, lingkungan, kebudayaan dan ekonomi) dibicarakan dalam 

perencanaan awal dari proyek pertambangan. 

2. Keterlibatan masyarakat lokal dalam merancang dan melaksanakan program 

pengembangan dengan lebih menekankan pada pengembangan sumber daya 

manusia. 

3. Pendekatan holistik untuk memasukkan pengaruh pertambangan terhadap 

ekosistem, termasuk bagaimana mengelola keanekaragaman hayati, daerah 

yang dilindungi, kualitas air, emisi gas rumah kaca, dan mempertimbangkan 

pendekatan siklus hidup pada produksi hasil tambang. 

4. Sektor pertambangan hendaknya melaksanakan strong governance 

environment. 

Akhir-akhir ini, sejumlah besar perusahaan pertambangan telah 

menandatangani Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk 

berkomitmen terhadap transparansi aliran pendapatan kepada pemerintah. Isu lain 

dalam industri pertambangan adalah tantangan penutupan area pertambangan 

dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini meliputi 

perencanaan dan penyediaan dana untuk rehabilitasi dan penutupan tanah sejak 

awal proses operasi. 

2.1.4 CSR dalam Sektor Gas dan Minyak 



 

 
 

Perusahaan minyak sering dikritik karena menyebabkan polusi termasuk 

emisi CO2 dan sejenisnya yang menyebabkan perubahan iklim, sementara 

manfaat sosial dari produk (untuk bahan bakar kendaraan) dan kontribusi terhadap 

perekonomian (melalui investasi, pajak, dan lapangan pekerjaan) jarang 

dinyatakan. Risiko sosial dan lingkungan seringkali dikaitkan dengan proses 

produksi seperti tumpahnya kapal pengangkut minyak atau api yang menyala di 

sekitar tempat pengeksplorasian. Hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat 

eksplorasi minyak dan gas juga menantang, seperti perbedaan dalam keuntungan 

ekonomi, dan pengklaiman tanah oleh organisasi yang dibentuk masyarakat 

pribumi. Menurut Mach dalam Visser (2007: 352), seringkali perusahaan minyak 

dan gas menanggapi hal tersebut dengan: 

1. Melanjutkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip dan praktik-praktik 

yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 

2. Berusaha untuk mengembangkan produk yang baru dan lebih bersih, 

termasuk bahan bakar yang rendah polusi.  

3. Bekerja sama dengan NGO yang berhubungan dengan konservasi untuk 

memungkinkan perlindungan keberagaman hayati.   

4. Lebih transparan dalam pengungkapan pendapatan, khususnya pembayaran 

pajak kepada pemerintah. 

 

 

 

2.2 Pengungkapan CSR 



 

 
 

2.2.1 Teori Kecenderungan Pengungkapan CSR 

Gray et. al. (1995) mengelompokkan teori yang dipergunakan oleh para 

peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial ke dalam tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Decision usefullness studies: pengungkapan sosial dilakukan karena 

informasi tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan 

ditempatkan pada posisi yang moderatly important. 

2. Economy theory studies: pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial 

sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik. 

3. Social and political theory studies: pengungkapan sosial dilakukan sebagai 

reaksi terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan agar perusahaan merasa 

eksistensi dan aktifitasnya terlegitimasi.  

Menurut Harahap (1993) dalam Novalianto (2006), terdapat beberapa 

paradigma yang menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosialnya, antara lain: 

1. Kecenderungan Terhadap Kesejahteraan Sosial 

Kecenderungan ini berdasarkan kenyataan bahwa kesejahteraan masyarakat 

hanya dapat lahir dari sikap kerjasama antar unit-unit masyarakat itu sendiri 

sehingga timbul kesadaran dan kebutuhan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. 

 

 

2. Kecenderungan Terhadap Kesadaran Lingkungan 



 

 
 

Kecenderungan ini berdasarkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk di 

antara berbagai makhluk yang saling berkaitan.  

3. Perspektif Ekosistem 

Perusahaan dalam perspektif ini sadar bahwa kegiatan ekonomi yang 

dilakukan akan menimbulkan dampak bagi ekosistem yang berada di 

sekitarnya. 

4. Ekonomisasi vs Sosialisasi 

Ekonomi mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai 

unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Sebaliknya, sosialis memfokuskan perhatian 

terhadap kepentingan sosial dan selalu memperhatikan efek sosial yang 

ditimbulkan oleh kegiatannya.  

2.2.2 Alasan Pengungkapan Aktivitas CSR secara Sukarela 

Pengungkapan kinerja CSR pada laporan tahunan perusahaan seringkali 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Menurut Gray (2001: 242), suatu 

perusahaan mengungkapkan aktivitas CSRnya secara sukarela dengan bermacam-

macam alasan, antara lain: 

1. Jika tidak dilakukan secara sukarela maka pengungkapan tersebut akan 

menjadi suatu keharusan. 

2. Untuk memberikan dorongan bagi perkembangan internal perusahaan. 

3. Untuk mengabsahkan aktivitas CSR yang dilakukan. 

4. Untuk mengalihkan perhatian dari area lain perusahaan. 

5. Untuk meningkatkan kesan baik perusahaan. 



 

 
 

6. Untuk membangun keahlian di bidang CSR sebelum peraturannya menjadi 

lebih rumit. 

7. Pengungkapan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap harga 

saham. 

8. Keuntungan politis yang muncul dari perubahan persepsi pemerintah, 

karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. 

9. Keuntungan bersaing. 

10. Hak pemegang saham dan stakeholder untuk mengetahui aktivitas CSR. 

11. Keinginan untuk menyampaikan kepada publik tentang apa yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. 

12. Untuk mencegah pengungkapan yang dilakukan oleh pihak lain. 

 

2.3 Pedoman Pelaporan Pengungkapan CSR 

2.3.1 Global Reporting Initiative 

 Pedoman yang paling banyak dijadikan acuan dalam pelaporan CSR saat ini 

adalah Global Reporting Initiative (GRI). GRI didirikan di New York pada tahun 

1997 dan saat ini berpusat di Amsterdam. GRI dibentuk untuk meningkatkan 

praktek sustainability reporting menuju tingkatan yang setara dengan pelaporan 

keuangan, dengan mencapai komparabilitas, kredibilitas, ketelitian, batas waktu, 

dan dapat diverifikasi dari informasi yang dilaporkan. Tujuan GRI adalah 

membuat pedoman bagi perusahaan sebagai dasar pelaporan dampak ekonomi, 

lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka.  



 

 
 

GRI membuat GRI Guidelines sebagai sebuah kerangka kerja untuk 

pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Guidelines tersebut 

menyajikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip pelaporan dan kandungan spesifik untuk memandu persiapan 

laporan sustainability tingkat organisasi. 

2. Cara menilai organisasi dalam penyajian sebuah gambaran keseimbangan dan 

kelayakan dari kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya. 

3. Cara mengembangkan sustainability report yang dapat dibandingkan 

(comparability). 

4. Penilaian kinerja sustainability dan benchmarking dengan mentaati kode-

kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. 

5. Sebagai sebuah instrumen untuk memfasilitasi perjanjian stakeholder.  

GRI guidelines bukan merupakan aturan ketat atau rangkaian prinsip-prinsip 

perilaku, standar kinerja, atau sebuah sistem manajemen. Misi GRI adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan menuju tingkat komparabilitas, konsistensi, dan 

kegunaan yang lebih tinggi. Maksud dari guidelines secara keseluruhan adalah 

untuk menangkap dan memunculkan persetujuan bersama pada praktek pelaporan.  

GRI menyediakan rangkaian indikator kinerja yang dapat digunakan 

perusahaan sebagai pedoman bagi perusahaan yang ingin mempublikasikan 

aktivitas CSR (Fisher, 2006). GRI membuat sustainability reporting guideline 

yang memberi petunjuk pembuatan laporan dengan memperhatikan aspek 

ekonomi-sosial-lingkungan. Namun, GRI tidak dapat mewajibkan perusahaan 

membuat laporan tersebut.  



 

 
 

Perusahaan berhak memilih bentuk pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan 

atau kompleksitas organisasinya. Meskipun bersifat sukarela tetapi pelaporan 

CSR ini bermanfaat bagi masa depan karena investor melihat aktivitas CSR 

sebagai acuan untuk menilai potensi keberlanjutan (going concern) suatu 

perusahaan.  

Indikator-indikator yang digunakan sebagai pedoman adalah (Global 

Reporting Initiative, 2005): 

1. Indikator kinerja ekonomi: 

a. Dampak ekonomi langsung: a) pelanggan, b) pemasok, c) karyawan, d) 

penyedia modal, e) sektor publik, f) perolehan, pengelolaan, dan distribusi 

pendapatan, g) nilai tambah 

b. Dampak ekonomi tidak langsung 

2. Indikator kinerja lingkungan: a) material, b) pengelolaan material, c) 

pemrosesan limbah pertambangan, d) energi, e) air, f) keanekaragaman 

hayati, g) emisi dan limbah pabrik, h) pemasok, i) produk dan jasa, j) 

Compliance, k) transportasi, l) keseluruhan 

3. Indikator kinerja sosial: 

a. Praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak: a) ketenagakerjaan, b) 

hubungan manajemen dengan tenaga kerja, c) kesehatan dan keamanan, d) 

pelatihan dan pendidikan, e) keberagaman dan kesempatan, f) kesiap-

siagaan terhadap situasi darurat 

b. Hak asasi manusia: a) strategi dan manajemen, b) non-diskriminasi, c) 

kebebasan berserikat dan perundingan bersama, d) pekerja anak, e) tenaga 



 

 
 

kerja paksa dan wajib, f) praktek kedisiplinan, g) praktek-praktek 

pengamanan, h) hak masyarakat pribumi 

c. Kemasyarakatan: a) masyarakat, b) perpindahan tempat tinggal, c) 

penutupan operasional, d) hak atas tanah, e) penyuapan dan korupsi, f) 

kontribusi politis, h) kompetisi dan penetapan harga 

d. Tanggung jawab dari dampak produk: a) kesehatan dan keselamatan 

konsumen, b) produk dan jasa, c) periklanan, d) penghargaan terhadap 

privasi 

2.3.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

Menurut PSAK No. 29 (IAI, 2007) tentang Akuntansi Minyak dan Gas Bumi 

dalam bagian yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, dua hal yang 

hendaknya dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang mengeksplorasi 

minyak dan gas bumi adalah: 

1. Pencegahan terhadap kemungkinan tumpahnya minyak di perairan pelabuhan 

serta penanggulangannya. 

2. Pemungutan jasa lindungan lingkungan. 

Selain itu, PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum dalam 

bagian pengelolaan lingkungan hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan 

dan kesejahteraan manusia, serta mahluk hidup lainnya (IAI, 2007). Kegiatan 

penambangan pada suatu daerah tertentu akan menimbulkan dampak terhadap 



 

 
 

lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi beberapa hal tetapi 

tidak terbatas pada: 

1. Pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, 

zat, energi, serta komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas 

lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 

2. Perusakan lingkungan yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati 

lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkesinambungan. 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang meliputi upaya terpadu dalam 

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan 

pengembangan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai usaha untuk 

mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan. 

Uraian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa hal tetapi tidak 

terbatas pada: 

1) Penyusunan dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

2) Upaya pencegahan pencemaran sungai oleh air hasil penirisan tambang, 

berupa pembuatan kolam pengendap lumpur di sekitar lokasi pengalian 

dumping area, dan stockpile. Kegiatan lainnya adalah pengurasan lumpur dari 

kolam pengendap. 



 

 
 

3)   Pengaturan bentuk lahan (land scaping) disesuaikan dengan kondisi topografi 

dan hidrologi setempat. Kegiatan ini meliputi: 

(a)  Pengaturan bentuk lereng, dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan air 

permukaan, erosi, sedimentasi, dan longsor; 

(b) Pengaturan saluran pembuangan air, dimaksudkan untuk mengatur air 

agar tidak mengalir pada tempat tempat tertentu, sehingga dapat 

mengurangi kerusakan lahan akibat erosi. 

4) Pengelolaan tanah pucuk (top soil), yaitu kegiatan pengambilan dan 

penyimpanan tanah pucuk dari lokasi tanah yang akan ditambang dan 

ditimbun untuk dimanfaatkan kembali pada kegiatan reklamasi bekas daerah 

timbunan yang telah selesai. 

5) Revegetasi, yaitu penanaman kembali pada lahan bekas tambang yang 

vegetasi awalnya telah rusak atau terganggu. 

6) Pengendalian erosi, yaitu kegiatan berupa penanaman rumput, pembuatan 

teras, pemberian batu pecah, pembuatan saluran pengelak, dan lain-lain. 

7) Pencegahan pencemaran akibat debu, antara lain kegiatan berupa 

penyemprotan air di lokasi jalan produksi, loading station, stockpile, dan 

tempat lainnya yang dapat menimbulkan debu. 

8) Pencegahan kelongsoran, yaitu kegiatan berupa pemantapan lereng dengan 

melandaikannya, pembuatan slope, dan tanggul pengaman (dike). 

9) Penelitian tanah dan tanaman untuk mendapatkan cara dan teknik penanaman 

yang baik dan cocok. 



 

 
 

10) Pemantauan kualitas air yang keluar dari kolam-kolam pengendap, saluran 

pemukiman, dan sungai di sekitar lokasi penambangan. 

11)  Pemantauan kualitas udara di lokasi kegiatan penambangan dan pemukiman 

karyawan, serta penduduk sekitarnya. 

12)  Pemantauan kualitas tanah di dumping area. 

13)  Pemantauan luas lokasi vegetasi yang rusak dan yang telah direvegetasi. 

14) Pemantauan keberhasilan dari usaha pengendalian dan pengelolaan 

lingkungan yang dilakukan. 

15)  Pemantauan laju erosi. 

Biaya-biaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi tetapi tidak terbatas pada 

kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Hal-hal berikut ini yang berkaitan dengan biaya 

pengelolaan lingkungan hidup wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan: 

a) Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 

(i)   Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH, 

(ii)  Metode amortisasi atas biaya PLH yang ditangguhkan, 

(iii) Metode penyusutan prasarana PLH. 

b) Mutasi taksiran kewajiban PLH selama tahun berjalan dengan menunjukkan: 

(i)   Saldo awal, 

(ii)  Penyisihan yang dibentuk, 

(iii) Pengeluaran sesungguhnya, 

(iv)  Saldo akhir. 

c) Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan.  



 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

menitikberatkan pada telaah informasi dalam literatur teori yang berhubungan dengan 

tema besar penelitian serta melakukan telaah dokumen (laporan tahunan dan 

sustainability report) secara menyeluruh mengenai pengungkapan aktivitas CSR. 

Penelitian yang akan dilakukan digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis dimana data yang dianalisis tidak untuk 

menerima atau menolak hipotesis melainkan untuk menggambarkan suatu variabel, 

gejala, atau keadaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan mengenai praktek pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

mining and mining service industry di Indonesia selama kurun waktu 2006-2007 dalam 

Sustainability Report dan Laporan Tahunan. Penelitian ini memanfaatkan data 

perusahaan dalam dua periode pelaporan agar dapat membandingkan dan menganalisis 

perkembangan yang ada selama periode waktu tersebut.  

 

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan historis 

perusahaan yang dipublikasikan yaitu laporan tahunan dan sustainability report. 

Tahun pengungkapan yang diambil dalam penelitian ini adalah 2006 dan 2007 



 

 
 

dengan alasan ketersediaan data dan lebih mencerminkan praktek pengungkapan 

dalam waktu yang dekat dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

buku-buku maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data-data dilakukan dengan mengumpulkan segala dokumen 

baik dari BEI maupun internet yang mempunyai relevansi terhadap 

kebutuhan penelitian yang nantinya akan dilakukan. 

  

3.3 Instrumen  Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan alat bantu didalam melakukan penelitian, 

yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Dalam penelitian ini instrumen 

penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human 

instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Tahapan-tahapan  analisis data dalam penelitian ini:  



 

 
 

1. Membuat tabel kerja yang akan digunakan sebagai alat untuk penelitian. 

Indikator tabel kerja ini diambil dari pedoman yang ingin dibandingkan 

dengan laporan historis yaitu Global Reporting Initiative dan PSAK.  

2. Melakukan analisis terhadap isi laporan historis baik yang dalam bentuk 

laporan tahunan maupun sustainability report yang dikeluarkan 

perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan mencari aspek – aspek yang 

terdapat dalam tabel kerja apakah dilaporkan atau tidak dalam laporan 

tahunan dan sustainability report. Apabila suatu perusahaan 

mengungkapkan aktivitas CSR yang tersebut dalam kertas kerja maka 

peneliti memberi tanda pada kolom patuh dan sebaliknya jika tidak 

diungkapkan maka peneliti memberi tanda pada kolom tidak patuh. Kolom 

tidak dapat diterapkan diberi tanda saat aspek yang disebutkan dalam 

kertas kerja memang tidak dapat diterapkan dalam industri pertambangan 

karena pedoman GRI dibuat untuk seluruh industri bukan hanya untuk 

pertambangan.     

3. Mengisi tabel kerja berdasarkan hasil analisis yang akan dibahas dalam 

pembahasan. 

4. Membuat ringkasan atas hasil yang didapatkan dari tabel kerja. 

5. Menjelaskan tingkat kepatuhan pengungkapan dan mengemukakan topik 

pengungkapan yang menarik dalam pembahasan. 

6. Memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. 

 

 



 

 
 

3.5 Pengujian Kredibilitas Data 

       Pengujian kredibilitas data dilakukan untuk menguji aspek nilai kebenaran 

dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas (validitas 

internal) dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memperpanjang pengamatan, yakni dengan menambah waktu pengamatan. 

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah data di lapangan berubah atau tidak. 

2. Meningkatkan ketekunan, yakni dengan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang 

diteliti, sehingga wawasan peneliti semakin bertambah luas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Terhadap Rata-Rata Kepatuhan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Hasibuan-Sedyono (2006) mengemukakan bahwa riset yang dilakukan 

majalah SWA pada tahun 2005 menemukan bahwa CSR merupakan salah satu 

konsep yang paling banyak (31.11%) diterapkan sebagai strategi oleh perusahaan 

di Indonesia. Hal tersebut berlawanan dengan berbagai studi baik di dalam 

maupun luar negeri yang menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan 

pengungkapan CSR di Indonesia relatif masih rendah .  

Chapple dan Moon (2005) dalam Utama (2007) membandingkan pelaporan 

CSR melalui website dari 50 perusahaan terbesar (dari segi pendapatan operasi) di 

tujuh negara Asia, termasuk Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel 

merupakan perusahaan-perusahaan besar dengan stakeholders yang banyak, 

sehingga seharusnya tekanan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR di 

perusahaan-perusahaan tersebut semakin tinggi. Hasil studi mereka menemukan 

bahwa hanya terdapat 24% perusahaan di Indonesia yang melaporkan kegiatan 

CSR. Studi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: keterlibatan di masyarakat 

(community involvement), proses produksi, dan hubungan kerja yang bertanggung 

jawab sosial. Proporsi sebesar 24% merupakan proporsi yang paling rendah di 

banding negara lainnya. Dalam proporsi tersebut, 73% tingkat pelaporannya 

rendah (1-2 halaman), 9% menengah (3-10 halaman), dan 18% ekstensif (lebih 



 

 
 

dari 10 halaman). Keadaan ini jauh berbeda dengan India yang memiliki tingkat 

pelaporan mencapai 72%, dengan 36% ekstensif, 47% menengah, dan hanya 17% 

rendah. 

Hartanti (2005) menemukan bahwa hampir 100% yang diungkapkan dalam 

pelaporan CSR adalah informasi positif mengenai perusahaan. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR masih dipandang sebagai suatu alat 

public relation bukan sarana akuntabilitas perusahaan terhadap para stakeholders. 

Hartanti melakukan penelitian selanjutnya tahun 2007. Penelitian tersebut 

menggunakan daftar yang didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) 

Guideline. Pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan informasi 

lingkungan hidup dan pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup. 

Sampel yang digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur BUMN dan terbuka 

yang pernah menerima PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan) dari kementrian lingkungan hidup. 

Hartanti (2007) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan informasi lingkungan 

hidup relatif rendah, hanya 8.3 dari skor maksimum sebesar 30, demikian pula 

rata-rata pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup yang juga rendah, 

yakni 2.6 dari skor maksimum sebesar 7 (Utama, 2007).  

Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran 

perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih memperhatikan kepentingan 

stakeholders dibandingkan shareholders, padahal stakeholders seperti tenaga 

kerja, lingkungan, ataupun masyarakat lokal juga merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan peneliti melibatkan 7 perusahaan 



 

 
 

pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan 

tersebut adalah PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT. Bumi Resources Tbk, PT. 

Energi Mega Persada Tbk, PT. International Nickel Indonesia Tbk, PT. Medco 

Energi International Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan PT. 

Timah (Persero) Tbk. 

4.1.1 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

PT. Aneka Tambang merupakan salah satu perusahaan yang mengungkapkan 

kegiatan Corporate Social Responsibility dalam laporan tunggal yang disebut 

Sustainability Report. Laporan tahun 2006 dan 2007 merupakan Sustainability 

Report ANTAM untuk kedua dan ketiga kalinya. Tabel 4.1 menyajikan rata-rata 

kepatuhan dari laporan yang dikeluarkan tahun 2006 dan 2007 baik laporan 

tahunan maupun sustainability report.  

Tabel 4.1 

Rata-Rata Kepatuhan PT. Aneka Tambang Tbk  

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 topik 

11 11 3 3 14 14 100% 100% 100% 100% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 topik 

25 29 7 12 32 41 58% 67% 41% 70% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 topik 

20 20 14 16 34 36 67% 67% 67% 76% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 75% 78% 69% 82% 

 

Berdasarkan tabel di atas, ANTAM melaporkan seluruh topik yang terdapat 

dalam indikator ekonomi pada tahun 2006 maupun 2007. Setiap perusahaan 



 

 
 

dalam industri ini melakukan dengan baik pengungkapan indikator ekonominya 

karena topik-topik tersebut memang merupakan topik yang umum untuk 

diungkapkan.  

Pada indikator lingkungan, ANTAM merupakan perusahaan yang paling 

konsisten dalam mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Hal ini 

tercermin pada persentase pengungkapan indikator lingkungan yang secara total 

selalu lebih dari 50%. ANTAM juga lebih banyak mengungkapkan topik inti 

dibandingkan dengan topik tambahan. Selain itu, terjadi peningkatan 

pengungkapan dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 9% untuk topik inti dan 

29% untuk topik tambahan. Hal tersebut seharusnya juga dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya karena permasalahan lingkungan 

yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan terkadang berpengaruh ke 

masyarakat di daerah sekitar area operasional. Topik yang banyak diungkapkan 

dalam indikator ini adalah topik tentang pengelolaan hidup seperti kegiatan-

kegiatan untuk menjaga kualitas udara, tanah, dan air di sekitar area operasional.  

ANTAM sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, seperti yang 

diungkapkan dalam Sustainability Reportnya : 

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan 
kami menganggap karyawan sebagai mitra perusahaan. Untuk itulah 
kami melakukan segala upaya untuk memberikan lingkungan dan 
kondisi kerja sebaik mungkin. Sebagai imbal baliknya, kami 
berkeyakinan bahwa para karyawan akan memberikan kontribusi 
nyata terhadap pertumbuhan Perusahaan. 

 



 

 
 

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase pada indikator sosial 

karena hampir semua topik telah diungkapkan baik yang terkait dengan karyawan 

maupun masyarakat. 

4.1.1.1 Analisis Indikator Ekonomi  

Pada indikator ekonomi, ANTAM tidak meningkatkan tingkat 

pengungkapannya dari tahun 2006 ke tahun 2007. ANTAM melaporkan tentang 

sumbangan yang diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai maupun 

infrastruktur. Pada tahun 2006, ANTAM mengeluarkan dana sebesar Rp 33 miliar 

untuk program pengembangan masyarakat yang meliputi beberapa kegiatan, 

antara lain: 

1. Aktivitas Community Development. 

2. Program Bina Lingkungan. 

3. Program Kemitraan. 

Sedangkan untuk tahun 2007, ANTAM meningkatkan dana pengembangan 

masyarakatnya menjadi sebesar Rp 55 miliar.  

4.1.1.2 Analisis Indikator Lingkungan 

ANTAM hanya melaporkan secara sekilas setiap topik dalam indikator 

lingkungan pada tahun 2006. Dalam topik material, ANTAM melaporkan 

kuantitas material yang digunakan yang berasal dari bahan daur ulang, adalah 

sebagai berikut: 

1. 875 liter limbah laboratorium ditangani dan digunakan kembali. 

2. 471.122 liter limbah oli bekas dan lumpur minyak bekas dari bengkel dan 

pembangkit listrik digunakan kembali dan dibakar. 



 

 
 

3. 27.202 liter lumpur minyak bekas dari gudang dan bengkel: 27.202 liter 

digunakan kembali. 

Material merupakan komponen biaya yang paling besar dalam aktivitas 

pertambangan. Oleh karena itu, ANTAM berusaha untuk menghemat biaya 

dengan usaha penggunaan kembali. 

Pada tahun 2007, ANTAM melaporkan penggunaan materialnya dengan lebih 

terinci. Berdasarkan kasus dari unit bisnis nikel Pomalaa dan unit bisnis emas 

Pongkor, ANTAM melaporkan rincian material yang dibutuhkan dan kuantitas 

yang digunakan sehingga membuat pengungkapannya menjadi lebih informatif. 

Topik lingkungan yang berikutnya adalah energi. Pada tahun 2006 dan 2007, 

unit bisnis emas Pongkor berpartisipasi dalam Program Audit Energi yang 

dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi. Program ini 

memfasilitasi Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi untuk memberikan 

rekomendasi kepada industri pertambangan mengenai permasalahan penghematan 

energi. Pada September 2007, ANTAM telah menandatangani perjanjian 

pembelian energi dengan PT Tamboli Energy untuk pembelian energi sebesar 15 

MW. Energi ini dihasilkan dari pembangkit listrik hydroelectricity yang 

diharapkan dapat mengurangi pengeluaran karbon yang dapat merusak 

lingkungan. 

Pada topik keanekaragaman hayati, pengungkapan yang diberikan tidak jauh 

berbeda antara tahun 2006 dengan 2007. ANTAM memahami dan menerima 

tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini 



 

 
 

menjadikan masalah keanekaragaman hayati tercantum dalam kebijakan 

lingkungan. Saat ini, ANTAM sedang merencanakan suatu sistem manajemen 

yang memiliki pendekatan sistemik terhadap keanekaragaman hayati. 

Topik lain dalam lingkungan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut 

emisi, efluen, dan limbah. Pada masa mendatang, ANTAM berharap dapat 

menghitung sendiri jumlah Greenhouse Gas Effect (GGE) yang dikeluarkan agar 

inisiatif pengurangan emisi dapat dilakukan. ANTAM secara rutin mengawasi 

kualitas efluen yang dibuang ke lingkungan sebagai usaha untuk mendeteksi 

sedini mungkin apabila terjadi permasalahan dan melakukan tindakan koreksi 

secepatnya segera setelah terjadi permasalahan. Pada tahun 2006, ANTAM 

melaporkan jenis limbah yang dihasilkan serta penanganannya tanpa memberikan 

deskripsi lebih lanjut. Berikut ini pengungkapan yang diberikan : 

1. Limbah medis: 1.031 Kg, dibakar. 

2. Pelumas/Tac Gear: dari bengkel/pabrik: 7.200 liter, dibakar dan dikirim ke 

PPLI. 

3. Bahan kimia kadaluarsa dari pabrik: 400 liter, dikirim ke PPLI. 

4. Bahan tercemar minyak dan bahan kimia dari bengkel dan pabrik: 9.394 kg, 

dibakar. 

5. Minyak bekas dan lumpur minyak dari bengkel dan tanki BBM: 471.122 liter, 

digunakan kembali dan dibakar. 

6. Abu dari pembakaran: 6.752 kg, dikirim ke PPLI. 



 

 
 

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) merupakan mitra ANTAM yang 

mengolah dan menangani hampir semua limbah ANTAM sesuai dengan standar 

internasional. 

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2007, hasil pengawasan yang 

dilakukan laboratorium independen menunjukkan bahwa level dari padatan 

tersuspensi di beberapa titik pengamatan efluen di daerah operasional Pomalaa 

melebihi batas normal standar kualitas efluen yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9/2006 di bagian Standar Kualitas 

Limbah Untuk Bisnis dan/atau Aktivitas Pertambangan Nikel. Hal itu terjadi 

sebagai akibat dari tingginya curah hujan pada bulan-bulan tersebut yang 

menyebabkan aliran berlebih dalam limbah yang mengandung padatan 

tersuspensi. Sebagai langkah antisipasi, ANTAM melakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitas saluran pembuangan limbahnya sehingga tidak 

mengontaminasi lingkungan sekitar lagi seperti sebelumnya. Di tahun 2007, hasil 

pengukuran pada semua daerah operasional ANTAM tidak mengindikasikan 

adanya pelanggaran terhadap standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah 

lokal maupun nasional.  

4.1.1.3 Analisis Indikator Sosial 

ANTAM memiliki dua serikat pekerja yang kuat dan profesional (Persatuan 

Pegawai Aneka Tambang dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang mewakili 

tenaga kerja. Serikat pekerja juga bertanggung jawab untuk merundingkan kondisi 

kerja secara keseluruhan dengan Pihak manajemen. Setelah disepakati oleh kedua 

belah pihak, maka sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) akan ditandatangani 



 

 
 

dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Perjanjian Kerja Bersama tersebut 

beserta panduan-panduannya digunakan oleh pihak manajemen dan serikat 

pekerja untuk memastikan hubungan yang mulus dan harmonis antara kedua belah 

pihak.  

Topik lain terkait perlindungan sosial di tempat kerja adalah aspek kesehatan 

dan keselamatan kerja. Dalam konteks ini, ANTAM beroperasi sesuai dengan 

panduan yang tertuang dalam Kebijakan Perusahaan tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3), selain panduan dalam Pelayanan Lingkungan dan 

Pengobatan. Pasal 17-33 dalam kebijakan ini memberikan jaminan kepada 

karyawan tentang komitmen manajemen untuk mengarah ke “Zero Harm” 

terhadap karyawan, kontraktor, masyarakat, dan lingkungan di lokasi kerja.  

ANTAM menyediakan pelayanan kesehatan preventif bagi para karyawan di 

tempat kerja dan akses yang lebih mudah dalam mencegah bahaya industrial serta 

fasilitas pemantauan lingkungan dan kesehatan. Dari sisi lingkungan, ANTAM 

memiliki, menerapkan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan 

(Quarter Impact Analysis) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Karyawan harus 

memperoleh perlindungan dari kecelakaan atau bahaya yang terkait dengan 

pekerjaan. Berdasarkan kebijakan yang ada, ANTAM juga menyediakan 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, 

dan lingkungan kerja bagi semua karyawan. Namun, pada kenyataannya 

kecelakaan masih tetap terjadi.  

Pada tahun 2006, terjadi 18 kecelakaan ringan, 12 kecelakaan berat, dan 1 

kecelakaan fatal. Sedangkan, di tahun 2007 terjadi 2 kecelakaan fatal di SBU 



 

 
 

Nikel – Daerah operasi Maluku Utara dan SBU Emas – Pongkor. Kejadian 

tersebut terjadi karena peningkatan intensitas aktivitas operasional pertambangan 

yang berkontribusi dalam peningkatan risiko dalam kesehatan dan keselamatan 

pekerjaan. 

Salah satu aspek yang tidak dilakukan pada tahun 2006 tetapi dilakukan dan 

diungkapkan pada tahun 2007 adalah pelayanan kesehatan terkait pencegahan 

terhadap penyakit-penyakit tertentu. Salah satu usaha proaktif yang dilakukan 

ANTAM adalah pendidikan tentang penyakit serius bagi karyawannya. Seperti 

pada Februari 2007, ANTAM mengadakan seminar ilmiah tentang HIV/AIDS dan 

Narkoba. ANTAM juga melaksanakan seminar dan diskusi tentang Demam 

Berdarah dan Flu Burung di Pomalaa dengan 379 peserta sebagai pelatihan 

keselamatan bagi seluruh karyawannya. 

ANTAM juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

individu. Pada tahun 2006, pelatihan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 21 

miliar dan meningkat menjadi Rp. 28 miliar di tahun 2007. Pada tahun 2007 lebih 

dari 1.600 karyawan menerima pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu 

mereka menemukan posisi yang sesuai dalam perusahaan. Karyawan memperoleh 

pelatihan terkait jabatan mereka dan soft skill seperti komunikasi, negosiasi, serta 

prinsip-prinsip CSR. 

Aspek yang terkait dengan masyarakat seperti aspek pembebasan lahan milik 

masyarakat setempat untuk kegiatan operasional merupakan aspek yang cukup 

sensitif karena tidak sedikit perusahaan yang berseteru dengan masyarakat terkait 

kepemilikan lahan. Hal ini dapat menghambat aktivitas operasional perusahaan. 



 

 
 

Dalam prosedur ANTAM, pemilihan lokasi lahan didasarkan pada beberapa 

kriteria ekonomis dan lingkungan, kemudian proses pembebasan lahan didasarkan 

atas prinsip musyawarah. 

Selain itu, ANTAM menjalankan studi status lahan guna menyaring pemilik 

melalui proses musyawarah dan koordinasi dengan pemerintah setempat. 

Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah 

pihak, antara ANTAM dan para pemilik lahan, sekaligus memikirkan kegunaan di 

masa mendatang dan keberlanjutannya. 

4.1.2 PT. Bumi Resources Tbk 

PT. Bumi Resources Tbk merupakan salah satu perusahaan terdepan di 

bidang pemanfaatan sumber daya alam yang bergerak di bidang minyak, gas 

bumi, pertambangan batubara, dan mineral di Indonesia. Perseroan menjadi 

perusahaan terbuka melalui penawaran saham perdana pada tahun 1990 dan telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 4.2 

Rata-Rata Kepatuhan PT. Bumi Resources Tbk  

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 topik 

10 10 2 3 12 13 91% 91% 67% 100% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 topik 

18 18 4 3 22 21 40% 40% 23% 18% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 topik 

7 12 12 18 19 30 23% 40% 57% 86% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 51% 57% 49% 68% 

 



 

 
 

Bumi Resources melaporkan indikator ekonominya dengan persentase yang 

tinggi. Pada indikator lingkungan, Bumi Resources hanya melaporkan sepertiga 

dari total topik dan sebagian besar topik yang dipatuhi merupakan kewajiban yang 

diatur dalam PSAK daripada GRI. Pada indikator sosial, topik-topik tambahan 

teryata lebih banyak diungkapkan dibanding topik-topik intinya. Topik-topik inti 

yang berkaitan dengan karyawan seperti serikat pekerja dan pelatihan-pelatihan 

tidak dijelaskan dengan mendalam atau bahkan tidak diungkapkan sama sekali 

padahal tingkat kesejahteraan karyawan tercermin dari seberapa besar perhatian 

perusahaan terhadap serikat pekerja yang mengendalikan hak dan kewajiban 

karyawan. Persentase pengungkapan untuk indikator lingkungan dan sosial 

meningkat meskipun tidak signifikan.  

4.1.2.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Nilai penjualan bersih Bumi Resources pada tahun 2007 meningkat sebesar 

22,4% dibandingkan tahun 2006, dari $1,85 miliar  menjadi $ 2,265 miliar. 

Selama tahun 2006, Bumi Resources telah menyediakan dana sejumlah lebih dari 

$ 7 juta untuk kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan melalui unit-unit 

usahanya, sedangkan pada tahun 2007, dana sebesar $ 7 juta didistribusikan 

kepada daerah. Unit-unit usaha dan tambang didorong untuk terlibat dalam 

pemilihan investasi terbaik yang dapat dilakukan di area lokal mereka. 

4.1.2.2 Analisis Indikator Lingkungan 

Laporan tahunan 2006 Bumi Resources menyebutkan dengan jelas bahwa 

salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah: 

“Meningkatkan kualitas produk dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan, keselamatan kerja, pengembangan masyarakat dan berusaha 



 

 
 

memuaskan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu, serta memenuhi 
tuntutan pasar yang dinamis.” 
 

Pada kenyataannya, Bumi Resources hanya memiliki persentase kepatuhan 

pengungkapan sebesar 40% selama tahun 2006 dan 2007 untuk indikator 

lingkungan ini.   

Bumi Resources melaporkan dalam laporan tahunan 2006 dan 2007 bahwa 

salah satu unit bisnisnya mendapat sertifikat biru untuk program Peringkat Kinerja 

Perusahaan (Proper) Batubara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di lokasi 

tambang Bengalon, KPC dari Gubernur Kalimantan Timur. Pada tahun 2007, unit 

bisnis yang sama, yaitu Kaltim Prima Coal menerima penghargaan kembali 

sebagai pengelola lingkungan terbaik dari Gubernur Kalimantan Timur. Laporan 

tahunan tersebut juga mengungkapkan luas area pertambangan yang telah 

direhabilitasi. Namun, timbul pertanyaan mengenai kebenaran dari pengungkapan 

tersebut karena Bumi Resources hanya menjelaskan potongan kejadian dari tiap 

unit bisnis tanpa menjelaskan secara terperinci. 

4.1.2.3 Analisis Indikator Sosial 

Satu hal yang menarik dari indikator sosial Bumi Resources adalah adanya 

Speak Up System. Speak Up System adalah prosedur yang berlaku bagi seluruh 

karyawan, manajemen, direktur, komisaris, dan pihak terkait Bumi Resources dan 

anak perusahaan untuk melaporkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (Code 

of Conduct). Pelaporan Speak Up System dapat dilakukan dengan cara menelepon, 

mengirim e-mail, atau mengirim faks kepada alamat yang sudah ditentukan 



 

 
 

perusahaan. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat menghilangkan 

segala kecurangan atau hal buruk lainnya tanpa harus merasa takut. 

Bumi Resources juga terlibat dalam memberikan bantuan kepada sektor-

sektor ekonomi lokal kepada masyarakat di sekitar daerah operasional baik di 

sektor pertambangan maupun di luar sektor pertambangan (misalnya: dengan 

mengadakan pelatihan keterampilan dan mengembangkan kemitraan dalam 

agribisnis serta melestarikan kebudayaan lokal dan lingkungan alam sekitar). 

Selain itu, Bumi Resources juga menyediakan dana tahunan untuk membantu 

komunitas lokal dalam membangun infrastruktur publik berupa sekolah, tempat 

ibadah dan pusat kesehatan masyarakat serta juga menawarkan beasiswa, 

pengobatan gratis serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa 

bencana alam. Pada tahun 2007, Bumi Resources memperoleh penghargaan 

peringkat VII sebagai CEO dan Program Kepedulian Sosial Terbaik dari Business 

Review. 

4.1.3 PT. Energi Mega Persada Tbk 

EMP merupakan salah satu pemasok gas utama ke daerah perindustrian yang 

berkembang dengan cepat di Jawa Timur, selain memasok ke konsumen-

konsumen utamanya di Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan analisis terhadap 

laporan tahunannya, persentase kepatuhan pengungkapannya tercermin pada tabel 

4.3 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.3 

Rata-Rata Kepatuhan PT. Energi Mega Persada Tbk  

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti 

% 

Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 aspek 

10 10 2 1 12 11 91% 91% 67% 33% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 aspek 

16 14 9 4 25 18 35% 31% 53% 23% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 aspek 

11 7 10 7 21 14 38% 24% 50% 35% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 55% 49% 57% 30% 

 

Rata-rata kepatuhan pengungkapan mengalami penurunan dari tahun 2006 ke 

2007. Penurunan dalam indikator lingkungan dan sosial disebabkan oleh 

pengungkapan yang terperinci atas suatu kejadian di tahun 2006, namun tidak 

dijelaskan kembali dengan rinci di tahun 2007. Kejadian tahun 2006 tersebut 

merupakan kejadian besar dalam industri pertambangan yang akan selalu menjadi 

peringatan bagi perusahaan pertambangan lainnya. Kejadian itu adalah Lumpur 

Lapindo. Lumpur Lapindo terjadi pada tahun 2006 bersamaan dengan terjadinya 

gempa besar di Yogyakarta sehingga pihak Lapindo Brantas Inc. (cabang yang 

dimiliki secara tidak langsung oleh EMP) berasumsi bahwa pemicu dari keluarnya 

lumpur adalah gempa. 

 Topik yang diungkapkan dalam kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial 

hanya memfokuskan pada beberapa topik. Topik yang banyak diungkapkan dalam 

kinerja ekonomi adalah topik tentang pembangunan infrastruktur yang diberikan 

kepada masyarakat setempat. Dalam kinerja lingkungan, topik kegiatan revegetasi 



 

 
 

serta penanganan limbah merupakan dua hal yang diungkapkan secara terinci, 

sedangkan dalam kinerja sosial, aspek keselamatan kerja dan kemasyarakatan 

banyak disebutkan dengan cukup rinci. Pada persentase total terungkap bahwa 

pelaporan atas pengungkapan aktivitas CSR EMP tidak begitu memuaskan karena 

hanya sekitar 50%. 

4.1.3.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Nilai penjualan bersih EMP untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp 1,646 miliar. 

Penjualan tersebut terdiri dari penjualan atas minyak sebesar Rp 1,081 miliar dan 

Rp 565 miliar dari penjualan gas. Kegiatan berupa penyediaan listrik dan air 

minum untuk masyarakat sekitar daerah operasional merupakan dua proyek 

pengembangan infrastruktur yang dilakukan EMP. EMP bekerja sama dengan 

anggota masyarakat, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan listrik lokal. EMP 

meningkatkan pasokan lokal di Pagerungan Besar dan Pagerungan Kecil dari 7 

jam ke 24 jam sehari serta membuat saluran pipa bawah tanah untuk memompa 

air ke 16 tangki milik masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk 

memperoleh air.  

Laporan tahunan 2006 juga menyampaikan keadaan di Banjarpanji dan 

tindakan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. (LBI) untuk mengatasi aliran 

lumpur dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar serta konsekuensi 

ekonominya. LBI telah mengeluarkan biaya lebih dari US$ 92 juta sampai akhir 

2006 sebagai tanggung jawab atas bencana tersebut. 

Pada tahun 2007, penjualan bersih EMP menurun menjadi sebesar Rp 1,137 

miliar. Penjualan tersebut terdiri atas penjualan minyak sebesar Rp 840 miliar dan 



 

 
 

Rp 247 miliar dari penjualan gas. Penurunan tersebut disebabkan tidak 

beroperasinya pengeboran di Banjarpanji sebagai akibat aliran lumpur yang 

menghentikan kegiatan operasionalnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur 

EMP meliputi pembangunan dermaga baru di Mengkikip, pembangunan jalan di 

Selat Malaka, Semberah, dan Bentu/Korinci serta pembangunan dan rehabilitasi 

masjid. EMP juga meminjamkan alat-alat beratnya untuk mendukung 

pembangunan fasilitas umum di semua daerah unit operasional EMP. 

4.1.3.2 Analisis Indikator Lingkungan 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang 

dikeluarkan oleh kementrian lingkungan hidup, menilai dan memberikan blue 

rating untuk kegiatan operasional EMP di Brantas, Selat Malaka, dan Kangean. 

Blue rating mencerminkan kinerja yang bagus dan merupakan rating tertinggi 

yang bisa dicapai oleh perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan. EMP 

memulai sejumlah proyek rehabilitasi lingkungan selama tahun 2006 dengan 

tujuan melindungi, memperbaiki, dan melengkapi kembali habitat lokal yang 

meliputi penanaman kembali 70.000 mangrove serta perbaikan tembok pemecah 

gelombang di Melibur, Sumatera. 

EMP melakukan beberapa aktivitas yang berfokuskan pada lingkungan 

selama tahun 2007 di sekitar daerah pantai dan pertambangan. Aktivitas-aktivitas 

tersebut meliputi penanaman 30.000 mangrove sebagai pemecah gelombang yang 

mencakup 160 hektar di daerah pantai malaka, pemeliharaan dan penanaman 

tanah perkebunan serta penghijauan di daerah Gebang, Semberah, Binangat, dan 

Sambutan. 



 

 
 

EMP bekerja sama dengan beberapa institusi untuk memproses dan 

menghancurkan limbah berbahaya sebagai bagian dari pendekatan berwawasan 

lingkungan terhadap pengelolaan limbah. EMP bekerja sama dengan Rumah Sakit 

Sulianto Saroso, Jakarta untuk limbah medis, sementara limbah berbahaya lainnya 

dikirim ke PPLI (Prasada Pamunah Limbah Industri). PPLI merupakan suatu 

perusahaan yang memiliki izin untuk memproses dan menghancurkan limbah 

berbahaya. EMP mengelola seluruh limbahnya sesuai dengan peraturan 

kementrian lingkungan hidup. Sistem baru untuk mengelola air limbah dan alat 

penangkap minyak sedang dibangun di Baru, Bentu. EMP memiliki Tim Tanggap 

Lingkungan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga yang ditempatkan 

di Selat Malaka, Gebang, Semberah, Gelam, dan Bentu/Korinci. Tim tersebut juga 

dilatih untuk tanggap terhadap kebakaran, polusi, dan kebutuhan medis. 

4.1.3.3 Analisis Indikator Sosial 

Pada tahun 2006, EMP membuat Tim Fungsional SHE (Safety, Health and 

Environment). SHE didesain untuk menguatkan komitmen terhadap keselamatan, 

kesehatan, dan praktek ramah lingkungan. EMP prihatin dengan ketidaknyamanan 

dan gangguan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak luapan lumpur di 

sumur eksplorasi Banjarpanji pada 29 Mei 2006. Pada tanggal tersebut, lumpur 

mulai keluar dari dekat sumur eksplorasi Banjarpanji di Sidoarjo, Jawa Timur, 

yang dimiliki oleh cabang EMP, Lapindo Brantas Inc. (LBI). Lumpur tersebut 

kemudian membanjiri lebih dari 400 hektar area, membuat 11,000 orang dari 4 

desa kehilangan tempat tinggalnya dan membuat beberapa pabrik terpaksa 

menghentikan kegiatan operasionalnya. LBI menanggapi kejadian tersebut dengan 



 

 
 

usaha yang bertujuan untuk menghentikan aliran lumpur, mengurangi dampak di 

permukaan, dan mengatur akibat sosialnya. Tim SHE, berkaitan dengan kejadian 

Banjarpanji, melakukan penyelidikan penilaian risiko yang mendalam, 

membangun fasilitas kesehatan, mencatat dan menganalisis keadaan lumpur, 

melakukan penyelidikan arah penyebaran lumpur serta mengawasi kualitas air dan 

emisi gas yang keluar dari lumpur. 

EMP juga melaporkan dua kecelakaan serius di tahun 2006 selain kejadian 

lumpur di Banjarpanji: 

1. 2 orang meninggal dalam kecelakaan terpisah saat melakukan aktivitas 

operasional. 

2. Pipa saluran gas KM 38 di jalan tol Porong-Gempol pecah dan mengakibatkan 

14 orang meninggal pada November 2006. 

Selain itu, EMP juga mendapatkan penghargaan dari kementrian tenaga kerja atas 

standar keselamatan yang tinggi atas daerah operasional di Gelam, Sumatera yang 

mencatat lebih dari 2 juta jam kerja tanpa terjadi kecelakaan. Tim SHE 

mengadakan program pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan 

atas praktik keselamatan. 

Untuk masyarakat pribumi, EMP memberikan pelatihan untuk bidan, 

melengkapi sekolah kebidanan dan keperawatan dengan tempat tidur seperti di 

rumah sakit, botol oksigen, kursi roda, peralatan sterilisasi, dan boneka-boneka 

untuk praktik. Beasiswa untuk 102 pelajar SMA dan 48 mahasiswa diberikan oleh 

EMP bagi pelajar kurang mampu, dan bingkisan berisi kebutuhan sehari-hari 

disumbangkan ke 178 guru SMP dan SD.  



 

 
 

EMP mendorong proyek pengembangan ekonomi yang memungkinkan 

masyarakat untuk menggerakkan bisnis mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain. 

Penghasil minyak goreng lokal mendapatkan pelatihan tentang proses pembuatan 

virgin coconut oil (VCO), produk yang lebih menguntungkan karena banyaknya 

permintaan dari luar negeri. Selain memberikan pelatihan kepada penghasil 

minyak goreng lokal, EMP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan 

Departemen Perikanan dengan memberikan beasiswa diploma perikanan 3 tahun 

bagi lulusan SMA. Program ini dimulai tahun 2003 dan 30 peserta telah lulus di 

tahun 2006. Tujuan utama setiap proyek adalah untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dengan bekerja sama secara berkelanjutan bersama anggota 

masyarakat. 

Pada tahun 2007, EMP membuat sistem informasi kesehatan yang berkaitan 

dengan pekerjaan, dan secara periodik dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk 

pegawai di semua unit operasional EMP. EMP juga menyediakan konsultasi 

tentang kesehatan dan apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau perawatan 

di rumah sakit. EMP melaksanakan pelatihan komprehensif untuk karyawannya 

yang meliputi analisis risiko pekerjaan, manajemen keselamatan, penyelidikan 

dan pelaporan kecelakaan, pertolongan pertama, pengelolaan limbah berbahaya, 

pengelolaan limbah cair, pertahanan melawan api, berkendara yang bertanggung 

jawab, dan ISRS7 (suatu sistem yang banyak dipakai di dunia untuk mengukur, 

meningkatkan dan menunjukkan kinerja keselamatan, lingkungan dan bisnis).  

EMP memiliki PARCA (Participatory Rapid Community Appraisal) yang 

merupakan suatu cara bagi EMP untuk menilai kebutuhan masyarakat dalam 



 

 
 

kaitannya dengan pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Lokakarya 

internal dan eksternal Participatory Rapid Appraisal for Local Economic 

Advancement Action (PRA LEAd Action) diselenggarakan untuk menyatukan 

manajemen dan staf EMP, pimpinan dan anggota masyarakat, dan wakil 

pemerintah. Lokakarya tersebut bertujuan untuk merencanakan strategi 

pengembangan masyarakat agar dapat mengurangi gangguan sosial dan 

mengembangkan kesejahteraan sosial. PARCA membuat dua pusat keuangan 

mikro  untuk usaha kecil di dekat daerah operasional EMP di Selat Malaka setelah 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal dan potensi sumber daya yang 

paling sesuai untuk menguatkan masyarakat adalah mengembangkan industri 

usaha kecil. Pusat keuangan mikro, yang terletak di Merbau dan Sei Apit, 

dijalankan sebagai institusi pendanaan yang dipusatkan untuk masyarakat dan 

dikelola oleh masyarakat.  

Pada tahun 2007, EMP mengadakan sesi perawatan kesehatan tiap 3 bulan 

sekali untuk masyarakat di Gelam dan Selat Malaka dengan bantuan tim 

kesehatan lokal, dan kegiatan sunatan masal tahunan diadakan di Malaka Selat, 

Gelam, dan Semberah untuk 152 anak. Program Enam Bulan Makanan Bergizi 

bagi Bayi menjangkau 828 bayi lokal serta diadakan bersama dengan 17 pusat 

kesehatan lokal. EMP dan departemen kesehatan lokal juga mengadakan 

pemeriksaan pendahuluan terhadap kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan 

fasilitas kebersihan. PARCA membuat program-program untuk meningkatkan 

kompetensi praktek masyarakat setempat. Program pelatihan kewirausahaan 



 

 
 

pemuda mengirimkan 25 pemuda lokal ke Bandung, dan program kelas memasak 

bagi 35 wanita.  

4.1.4 PT. International Nickel Indonesia Tbk 

PT International Nickel Indonesia Tbk adalah salah satu produsen nikel 

utama dunia. INCO mengoperasikan salah satu operasi pertambangan dan 

pengolahan nikel laterit terintegrasi yang terbesar di dunia. Area operasional 

INCO berlokasi di dekat Soroako di Pulau Sulawesi. Selama hampir 40 tahun, 

INCO telah memberikan lapangan kerja dan pelatihan, menunjukkan kepedulian 

terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat beroperasi, menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham dan memberikan sumbangsih bagi 

kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. 

Tabel 4.4 

Rata-Rata Kepatuhan PT. International Nickel Indonesia Tbk 

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 aspek 

10 10 3 3 13 13 91% 91% 100% 100% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 aspek 

20 17 4 5 24 22 46% 39% 23% 29% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 aspek 

9 12 13 13 22 25 30% 40% 62% 62% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 56% 57% 62% 64% 

 

Rata-rata kepatuhan dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa dalam topik sosial 

INCO lebih banyak mengungkapkan topik-topik tambahan dibandingkan topik 

inti. Peningkatan pengungkapan terjadi pada indikator sosial baik dari topik yang 



 

 
 

berkaitan dengan karyawan maupun masyarakat, namun pada indikator 

lingkungan terjadi penurunan. Topik lingkungan yang tidak diungkapkan terkait 

dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi yang memberikan 

dampak pada lingkungan. Sedangkan dari indikator sosial, topik yang tidak 

diungkapkan sebagian besar terkait hak asasi karyawan yang seringkali kurang 

diperhatikan oleh perusahaan seperti jumlah jam pelatihan bagi tiap karyawan. 

Persentase total INCO tidak begitu tinggi untuk ukuran perusahaan besar, padahal 

sebagai salah satu produsen nikel utama dunia seharusnya INCO bisa memiliki 

persentase pengungkapan yang lebih tinggi.  

4.1.4.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Pada tahun 2006, kegiatan operasional INCO telah memberi manfaat 

langsung yang cukup besar bagi pemerintah. INCO telah membayar sejumlah 

USD 136 juta dalam bentuk pajak, dividen, royalti, dan pungutan-pungutan resmi 

lainnya. Kontribusi perusahaan tidak hanya bersifat langsung, namun juga turut 

mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih luas. Penjualan INCO naik 

hampir 74 persen menjadi USD2.325,9 juta pada tahun 2007 dari USD1.337,7 

juta pada tahun 2006 yang disebabkan naiknya harga jual akibat meningkatnya 

permintaan Cina dan terbatasnya pertumbuhan pasokan. 

INCO telah memberikan sumbangan sebesar USD5,9 juta pada tahun 2007 

untuk masyarakat dan upaya pendidikan serta pembangunan di Indonesia, dua kali 

lipat pengeluaran untuk tahun 2006 yaitu USD2,8 juta. Sumbangan yang INCO 

berikan mendukung inisiatif-inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, pengembangan 

ekonomi, pertanian, perikanan, seni, budaya, dan bantuan gawat darurat.  



 

 
 

Pada tahun 2006, INCO mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan air 

secara sehat dan efisien melalui bantuan pengadaan genset dan air bersih di 

kecamatan Wasuponda. Selain itu, INCO juga menyalurkan kabel listrik bagi 

warga di desa Nuha dan membuat lapangan bola di desa Aguli, kecamatan 

Towuti. Selama tahun 2006, INCO telah menyelesaikan perbaikan jalan, 

pembangunan jembatan, fasilitas pembuangan sampah, dan perbaikan saluran air 

di sekitar Soroako. Selama tahun 2007 lalu, INCO terus melanjutkan upayanya 

untuk meningkatkan pengembangan ekonomi dengan menyediakan bus-bus 

sekolah, mengelola pengumpulan sampah, membangun jembatan-jembatan, 

memperbaiki dan membuat trotoar jalan untuk meningkatkan akses ke area-area 

terpencil, mendistribusikan air bersih, menyediakan penerangan jalan, 

menyediakan generator untuk desa-desa yang kekurangan pasokan listrik serta 

memperbaiki fasilitas-fasilitas drainase. Di samping itu, pada tahun 2007, INCO 

bekerja sama dengan Pemda di Soroako untuk menyediakan infrastruktur dan juga 

mempersiapkan anggaran pemerintah pusat untuk mengembangkan rumah susun 

bersubsidi dengan biaya rendah (anggaran pemerintah pusat sebesar Rp35 milyar). 

Program ini merupakan program kerja sama untuk periode tiga tahun antara 

anggaran pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta INCO dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemukiman masyarakat di desa Soroako. 

4.1.4.2 Analisis Indikator Lingkungan 

INCO telah berhasil memusatkan upaya untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif 

utama seperti upaya pengurangan emisi, upaya peningkatan mutu air, peningkatan 

efisiensi energi, dan rehabilitasi daerah-daerah pasca penambangan. Pada tahun 



 

 
 

2007, Asia Corporate Governance Association melakukan kajian ulang terhadap 

semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yang seluruhnya 

berjumlah 330, dan dinyatakan bahwa INCO bersama dengan lima perusahaan 

lainnya sebagai perusahaan yang patut mendapat penghargaan untuk kriteria 

“Bersih dan Hijau”. 

Topik pertama yang akan dibahas berkaitan dengan energi yang dipergunakan 

oleh INCO. Proyek utama INCO adalah pembangunan bendungan baru dan 

fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Karebbe. Proyek tersebut akan 

memberikan tambahan listrik tenaga air sebesar 90 megawatt setiap tahun dan 

mengurangi biaya tunai tahunan sebesar USD220 hingga USD331 per metrik ton 

(USD0,10 hingga USD0,15 per pon). INCO mengharapkan proyek Karebbe 

memiliki dampak positif bagi perubahan iklim. Sumber energi yang baru ini akan 

menghilangkan ratusan ribu metrik ton per tahun dari emisi gas rumah kaca bila 

dibandingkan dengan suplai tenaga panas konvensional.  

Air, topik kedua yang akan dibahas, adalah sumberdaya yang sangat 

berharga. Kajian teknis rinci dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air di 

lokasi dan memastikan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam konteks 

kepatuhan terhadap peraturan. Di samping itu, INCO juga memulai kajian yang 

sangat rinci selama tiga tahun tentang ekologis danau. Kajian tersebut akan 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ekologi danau dan 

mengenai bagaimana cara terbaik untuk meminimalkan dampak kegiatan-kegiatan 

penambangan dan pengolahan. 



 

 
 

Topik keanekaragaman hayati menjadi topik yang akan kita bahas 

selanjutnya. Aktivitas penghutanan kembali yang dilakukan INCO berupaya 

memulihkan kembali ekosistem seperti sediakala, sehingga ragam flora dan fauna 

endemik Sulawesi, seperti anoa, tetap terjaga. Program penghijauan kembali ini 

memperoleh pengakuan sebagai benchmark internasional. Program ini juga 

didukung oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang meresmikan proyek 

penanaman “Sejuta Pohon” di wilayah tambang INCO pada Juli 2006. 

INCO membuka lahan pembibitan kelas dunia pada tahun 2006 dengan luas 

2,5 hektar yang merupakan lahan pembibitan terbesar dalam industri 

pertambangan di Indonesia dan memiliki kapasitas satu juta pohon semaian setiap 

tahunnya. Areal pembibitan INCO saat ini memiliki kurang lebih 450.000 pohon 

semaian. Pada tahun 2007, INCO telah berhasil merestorasi 37 jenis tumbuhan di 

atas lahan pasca penambangan yang sudah direhabilitasi seluas 100 hektar. INCO 

juga telah memulai studi ekologi secara rinci terhadap sistem danau setempat 

guna meningkatkan lebih lanjut kinerja INCO di bidang lingkungan hidup. INCO 

memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemakaian sumber daya setempat pada 

setiap tahapan kegiatan rehabilitasi, misalnya dalam pembuatan pupuk kompos, 

penyediaan semaian pohon asli serta kegiatan penanaman tumbuhan. Program-

program tersebut mempekerjakan kurang lebih 270 penduduk setempat. 

Pendekatan tersebut memungkinkan INCO untuk secara lebih cepat 

mengembangkan kanopi tanaman-tanaman perintis yang diperlukan untuk 

membantu perkembangan iklim mikro yang sesuai untuk pemulihan spesies asli. 

Kebun pembibitan INCO juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk 



 

 
 

mempelajari metode-metode pembudidayaan tanaman dan berfungsi sebagai 

kebun raya serta fasilitas pendidikan bagi masyarakat lokal. 

Tugas pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen utama bagi INCO. 

Pada bulan Desember 2007 lalu, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral telah 

menganugerahkan penghargaan ‘emas’ kepada PT Inco dalam bentuk Aditama 

Award, yakni suatu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia 

kepada perusahaan untuk kategori upaya rehabilitasi pasca tambang dengan nilai 

tertinggi. Di samping itu, INCO juga menerima trofi Aditama Award dari 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah dalam proses evaluasi 

bersaing dengan 40 perusahaan tambang lainnya dan tampil sebagai pelaku 

terbaik untuk komitmen dan keberhasilan dalam reklamasi lahan pasca tambang. 

Topik dalam lingkungan hidup yang tidak kalah penting adalah topik tentang 

emisi. INCO telah berhasil menekan tingkat emisi debu yang keluar dari seluruh 

tanur listrik sesuai dengan mandat dari pemerintah dalam proyek bernilai USD62 

juta yang telah selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2005, INCO telah memasang 

alat pengendali polusi dan proses pembakaran yang dikenal sebagai baghouses 

pada keempat tanur listrik yang ada. Alat tersebut telah berhasil menyaring 99,9 

partikel debu yang dihasilkan. Emisi karbon monoksida telah turun hingga kurang 

dari 5 bagian per sejuta (ppm). Di samping itu, baghouses yang ada telah berhasil 

meningkatkan produksi dengan mendaur-ulang debu dan mengubahnya menjadi 

nikel dalam matte. Baghouses tersebut memungkinkan INCO menekan biaya 

pemakaian energi karena dengan lebih sedikit debu yang dihasilkan maka 

kebutuhan energi yang digunakan untuk memproduksi nikel dalam matte juga 



 

 
 

akan berkurang. Pada tahun 2007, INCO telah mematuhi semua peraturan kecuali 

satu peraturan yang baru dikeluarkan mengenai padatan tersuspensi dalam tingkat 

aliran air dan logam, dan INCO sedang berupaya memenuhi standar baru ini.  

Inisiatif-inisiatif lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2007 mencapai 

USD21,7 juta dan pada tahun 2008 INCO berharap bisa melampaui angka 

tersebut. Pendekatan INCO terhadap lingkungan telah menunjukkan dedikasi 

INCO terhadap prioritas tanggung jawab sosial yang memenuhi kebutuhan 

mutualisme antara perseroan dan masyarakat Indonesia. 

4.1.4.3 Analisis Indikator Sosial 

Topik pertama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan praktiknya. Total 

jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2464 orang, sedangkan 

pada akhir tahun 2007 adalah 3.735 orang. INCO meningkatkan sumber daya 

manusia dengan terus-menerus melakukan investasi dalam pengembangan dan 

pelatihan tenaga kerjanya untuk mempertahankan keterampilan yang ada dan 

menguatkan kompetensi tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan 

pengembangan difokuskan pada sejumlah bidang, termasuk pengembangan 

manajerial dan profesional, bahasa, teknologi informasi, keselamatan, pelatihan 

teknis, praktik pelatihan kerja dan keterampilan, pembimbingan dan manajemen 

kinerja. 

INCO menunjukkan kepemimpinan jangka panjang dalam membina 

hubungan yang produktif dengan karyawan atas dasar saling menghormati. INCO 

yakin bahwa perlakuan dan interaksi kepada karyawan dan serikat pekerja yang 

ada selalu wajar dan saling menghargai meskipun perselisihan dapat terjadi setiap 



 

 
 

waktu seperti pemogokan kerja selama 11 hari oleh hampir beberapa pekerja di 

bulan November 2007. Sejumlah karyawan terlibat dalam aksi mogok kerja di 

lokasi perusahaan di Soroako. Aksi mogok kerja yang dilakukan ini terkait dengan 

tuntutan pembayaran kompensasi dari Serikat Pekerja. INCO telah melakukan 

pemotongan pembayaran terhadap karyawan yang ikut mogok kerja atas dasar 

kesepakatan bersama yang masih berlaku saat aksi mogok kerja terjadi. Serikat 

Pekerja yang mengorganisir aksi mogok ini memprotes keputusan tersebut dan 

masalah ini berlanjut pada proses mediasi perselisihan hubungan industri. Pada 

tanggal 7 Januari 2008, mediator mengeluarkan suatu rekomendasi yang 

menyatakan bahwa pemotongan gaji oleh INCO adalah sah secara hukum. Karena 

tidak melayangkan surat penerimaan dalam waktu 10 hari sejak dikeluarkannya 

keputusan tersebut, Serikat Pekerja dianggap telah menolak rekomendasi dari 

pihak mediator. Aksi mogok tersebut mengakibatkan kerugian produksi 2007 

2.268 metrik ton (lima juta pon) nikel dalam matte. INCO merasa bahwa 

hubungan dengan karyawan secara keseluruhan tetap baik, karena manajemen 

Perseroan dan serikat pekerja sedang menyelesaikan beberapa hal yang tertunda 

yang memerlukan proses mediasi. INCO saat ini mempunyai 3.735 orang 

karyawan yang secara langsung bekerja pada INCO dan pekerja dengan kontrak 

dalam jumlah yang kurang lebih sama. INCO percaya bahwa jumlah orang yang 

secara ekonomi tergantung pada perusahaan kemungkinan berkisar antara 20.000 

hingga 35.000 orang. 

Pada tahun 2007, INCO mengungkapkan frekuensi kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan penderita tidak dapat bekerja hari berikutnya tercatat sebesar 0,15 



 

 
 

per 100 karyawan. Hasil ini lebih besar daripada target sebesar 0.13, tetapi masih 

merupakan tingkat terendah kedua yang pernah dicatat oleh INCO. Tantangan 

untuk menghapus semua kecelakaan kerja serius menjadi fokus utama pada tahun 

2007. Program Utama Standar Pengendalian Bahaya yang dimiliki INCO telah 

memasuki tahun ketiga. Penilaian terhadap semua departemen operasi dilakukan 

dua kali oleh auditor independen di bidang keselamatan kerja dan upaya-upaya 

penting diarahkan untuk meningkatkan kinerja 

Topik kedua berkaitan dengan masyarakat di sekitar daerah operasional 

INCO. Kegiatan INCO di Sulawesi Selatan sebagian besar terfokus pada 4 daerah, 

yaitu Soroako, Nuha, Towuti, dan Malili. Di Sulawesi Tenggara, kegiatan 

dipusatkan di Kabupaten Kolaka, Kendari, dan Buton. Selain itu, sentra kegiatan 

di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Morowali dan Palu. 

a. Di wilayah Soroako dan sekitarnya. 

Dana USD2,2 juta dialokasikan untuk merealisasikan program pemberdayaan 

masyarakat di tahun 2006. Dana tersebut terpusat pada bidang pendidikan dan 

infrastruktur. 

b. Di wilayah Sulawesi Tenggara 

Biaya yang dikeluarkan untuk wilayah adalah sekitar USD234 ribu. INCO 

membangun gedung Sa’arif Satiawan di Madonga. Sementara itu, pada tingkat 

kecamatan INCO membangun banyak gedung sekolah. Di samping itu, INCO 

juga telah melaksanakan rehabilitasi 14 bangunan sekolah di berbagai kawasan di 

Sulawesi Tenggara. 

 



 

 
 

c. Di wilayah Sulawesi Tengah 

Program pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah, seperti halnya di wilayah 

lain, masih berkisar di seputar pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kelautan. 

Pada sektor pertanian, INCO telah berhasil membuat jalan usaha tani sejauh 1.400 

m. INCO juga membangun penggilingan padi serta pengadaan mesin pengering 

coklat. Realisasi program untuk pendidikan adalah pembangunan SMP di Desa 

Padabahe.  

INCO mengeluarkan USD236 juta untuk meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat Soroako dan sekitarnya. Bantuan insentif bagi dokter, 

perawat, dan staff serta fasilitas kesehatan lainnya, diberikan di Puskesmas 

Soroako, Towuti, Nuha/Wasuponda dan Malili. INCO juga melakukan fogging 

program untuk mencegah penyakit demam berdarah di kecamatan Towuti. 

Realisasi lainnya berupa pembangunan Posyandu di Desa Tabaranu, Kecamatan 

Wasuponda dan suplai obat-obatan serta santunan pengobatan bagi masyarakat. 

Pada tahun 2006, INCO juga melakukan beberapa kegiatan berikut : 

1. Membantu Universitas Makassar dalam mendidik guru dan pimpinan 

masyarakat di Luwu Timur. 

2. Bekerjasama dengan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas 

Geologi dan mempersiapkan lulusan untuk bekerja di INCO. 

3. Melatih dan memberikan insentif bagi dokter dan perawat yang bekerja pada 

wilayah Kontrak Karya INCO. 

4. Mendanai usaha peternakan ulat sutera di Kecamatan Towuti. 



 

 
 

5. Bekerjasama dengan Pemerintah dan grup setempat untuk meningkatkan 

peternakan sapi Brahman 

6. Menyumbang $140.000 bagi pembangunan pasar di Wawondula. 

7. Membantu penyediaan traktor tangan dan bibit padi. 

8. Mendanai pelatihan hortikultur bagi petani. 

Pada tahun 2007, INCO telah memberikan 117 beasiswa dari tingkat sekolah 

dasar hingga ke jenjang doctoral yang bernilai kurang lebih USD16.000; 

membantu para guru merancang kursus-kursus dan mengembangkan metode-

metode pengajaran; membangun tiga taman kanak-kanak; dan memberikan dana 

untuk pembelian buku-buku pelajaran, komputer, laboratorium dan perpustakaan 

kepada banyak anggota masyarakat. INCO juga memberikan bantuan keuangan 

kepada para guru terutama bagi mereka yang ada di daerah terpencil. INCO telah 

mendirikan dan memberikan subsidi penuh kepada Yayasan Pendidikan Soroako 

yang memiliki 2.168 siswa di tahun 2007.  

483 mahasiswa telah lulus dari institusi diploma yang dimiliki dan 

diselenggarakan oleh INCO, yakni Akademi Teknik Soroako (ATS), dan PPI, 

suatu program pelatihan industri non-gelar. Institusi-institusi ini mempersiapkan 

generasi muda untuk bekerja baik di luar maupun di PT Inco. Pada tahun 2007, 

PPI telah memberikan pelatihan kepada kurang lebih 184 siswa dari Luwu Timur, 

Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kolaka di Sulawesi Tenggara. 

INCO mengembangkan strategi “soft landing” yang dirancang untuk 

membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan situasi yang ada menjelang 

penutupan tambang. Sejumlah pertemuan telah diadakan dengan pihak-pihak 



 

 
 

pemangku kepentingan, para professional dalam bidang ekologi serta lembaga-

lembaga pemerintahan untuk menetapkan cara terbaik pemanfaatan lahan yang 

akan dilepaskan kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Rencana lima tahun 

telah dicanangkan untuk mendorong dunia industri yang berkelanjutan di Soroako 

setelah kegiatan penambangan selesai dilakukan. Rencana tersebut melibatkan 

pembangunan laboratorium di lapangan untuk meningkatkan pemulihan lahan 

pasca tambang dan memberikan kesempatan kepada universitas-universitas untuk 

melakukan penelitian. Obyek penelitiannya antara lain adalah proyek uji coba 

pengembangbiakan anoa dan rusa liar, pengembangan polyculture farm, pendirian 

museum tambang mini yang menyoroti hubungan sejarah PT Inco dengan daerah, 

museum budaya, perkebunan botani serta taman kupu-kupu yang menunjukkan 

keanekaragaman tanaman dan makhluk hidup di Sulawesi Selatan. 

INCO juga memberikan bantuan dan tenaga tanggap darurat pada tahun 2007. 

Upaya-upaya utama yang dilakukan antara lain bantuan kepada para korban banjir 

di Luwu Timur dan korban tanah longsor di Kabupaten Morowali di Sulawesi 

Tengah. INCO menyediakan tim paramedis (bekerja sama dengan Universitas 

Hasanuddin), personil pertolongan, alat-alat berat untuk membuat jalan akses, 

pasokan obat-obatan dan peralatan medis, makanan, buku-buku pelajaran, 2.500 

seragam sekolah, serta sebuah helikopter (bekerja sama dengan SAR Indonesia). 

Beberapa korban bencana alam dirawat di Rumah Sakit milik INCO. 

Selama tahun 2007, INCO telah mengembangkan kerja sama dengan 

UNICEF. INCO mendukung program UNICEF Child-Friendly Schools and 

Creating Learning Communities for Children (CFS-CLCC). Tujuan keseluruhan 



 

 
 

dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar-mengajar yang 

aman, sehat dan kondusif bagi seluruh anak sekolah. Proyek ini khususnya 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, menciptakan 

praktek manajemen yang efisien dan efektif, melibatkan para orang tua dan 

anggota masyarakat dalam mendukung peningkatan sekolah termasuk dalam 

pembuatan kebijakan sekolah, dan membuat serta menyebarkan model-model 

yang berhasil dan berkelanjutan bagi sistem pendidikan dasar di Indonesia untuk 

replikasi oleh Pemerintah dan sejumlah mitra pengembangan lainnya. Program ini 

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pendidikan nasional. 

INCO memberikan sumbangan sebesar kurang lebih $260.000 untuk program ini 

selama tiga tahun. 

4.1.5 PT. Medco Energi International Tbk 

MEDCO merupakan suatu perusahaan energi yang terintegrasi dengan 

aktivitas bisnis yang meliputi eksplorasi, pengembangan dan produksi gas dan 

minyak, pembuatan LPG, jasa pengeboran, pembuatan methanol dan penghasil 

energi. MEDCO juga akan memasuki industri energi lain seperti energi yang 

dapat diperbaharui, dan geothermal untuk memenuhi permintaan energi dunia 

yang semakin meningkat. MEDCO mempekerjakan lebih dari 6,000 orang di 

daerah operasional di Indonesia, Amerika Serikat, Libya, Yaman, Kamboja dan 

Oman.  

MEDCO mempublikasikan sustainability report pertamanya pada tahun 

2006. Sustainability report tersebut menggambarkan komitmen dan usaha 

MEDCO menuju pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi aspek sosial 



 

 
 

dan lingkungan, sebagai tambahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan 

bisnis. MEDCO memiliki komitmen jangka panjang untuk memaksimalkan nilai 

kepada stakeholders untuk saat ini dan masa yang akan datang. MEDCO setia 

dengan komitmennya untuk: (1) menemukan, memanfaatkan dan memberikan 

energi untuk konsumen dengan sikap yang bertanggung jawab, (2) 

mempertahankan standar operasional yang ketat terhadap permasalahan 

kesehatan, keselamatan dan lingkungan, (3) merekrut, melatih dan 

mempertahankan bakat terbaik yang tersedia, (4) mendukung perkembangan 

nasional dengan menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelatihan 

masyarakat di sekitar daerah operasional, dan (5) menjaga dan memelihara 

lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

Berdasarkan Sustainability Report 2006 dan Annual Report 2007, rata-rata 

kepatuhan MEDCO tampak pada tabel 4.5. Pada indikator ekonomi, kinerja 

MEDCO memuaskan seperti perusahaan lain dalam industri sejenis. Namun, 

dalam indikator lingkungan dan sosial, kepatuhan pengungkapannya hanya 

sebesar sepertiganya. Pada tahun 2006, MEDCO mengeluarkan sustainability 

report tetapi hal tersebut nyatanya tidak memiliki persentase tingkat kepatuhan 

yang cukup tinggi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.5 

Rata-Rata Kepatuhan PT. Medco Energi International Tbk 

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 aspek 

10 10 3 3 13 13 91% 91% 100% 100% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 aspek 

17 18 4 5 21 23 38% 40% 23% 29% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 aspek 

9 8 9 10 18 18 30% 27% 43% 48% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 53% 53% 55% 59% 

 

Dari indikator lingkungan, sebagian besar pengungkapan merupakan hal yang 

memang umum untuk dilaporkan seperti kepedulian perusahaan terhadap udara, 

air serta revegetasi yang dilakukan. Namun, dari indikator sosial, MEDCO tidak 

mengungkapkan satu aspekpun terkait dengan produknya.    

4.1.5.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Penjualan MEDCO dan pendapatan dari operasional yang lain pada tahun 

2007 adalah sebesar Rp. 9,819 miliar yang menunjukkan peningkatan sebesar 

24% dari tahun 2006. Sementara itu, pendapatan bersih MEDCO untuk tahun 

2007 adalah sebesar Rp. 65 miliar. Pendapatan bersih tersebut menurun sebesar 

82.9% dari tahun 2006 yang sebesar Rp. 382 miliar. Penurunan disebabkan oleh 

kinerja MEDCO Amerika Serikat yang mengecewakan sehingga menurunkan 

pendapatan bersih dalam jumlah besar. 

MEDCO mengeluarkan gaji dan benefit bagi karyawan sebesar Rp. 424 miliar 

pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 516 miliar. 



 

 
 

Peningkatan terjadi karena adanya penyesuaian terhadap cost of living atau biaya 

hidup. Medco mengeluarkan dana untuk aktivitas CSR bagi masyarakat sebesar 

Rp. 11 miliar pada tahun 2006 dan meningkat menjadi Rp 14,6 miliar di tahun 

2007. Program MEDCO terdiri atas program pendidikan, pelatihan, keagamaan, 

olahraga, perawatan kesehatan, kebudayaan hingga pertolongan untuk korban 

bencana alam. Program beasiswa bagi mahasiswa yang belajar di jurusan yang 

berkaitan dengan aktivitas bisnis MEDCO menjadi salah satu fokus MEDCO saat 

ini. Bantuan beasiswa ini mencakup biaya kuliah dan biaya hidup selama setahun. 

Dana sejumlah Rp. 564,6 juta dikeluarkan selama tahun 2007 untuk program 

beasiswa ini. MEDCO setiap tahunnya juga melakukan pembangunan 

infrastruktur seperti perbaikan gedung sekolah, sumbangan untuk pembelian buku 

pelajaran dan buku untuk perpustakaan, perlengkapan kelas, peralatan olahraga, 

dan fasilitas sekolah lainnya. MEDCO juga menyediakan instalasi air minum 

untuk Pondok Pesantren Al-Hikmah, Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi, 

sebagai gantinya Pondok tersebut dapat menggunakan dana operasionalnya untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya. 

4.1.5.2 Analisis Indikator Lingkungan 

MEDCO selalu memastikan bahwa perusahaannya melakukan kegiatan 

operasional dengan mengikuti praktik-praktik yang tidak merusak lingkungan. 

MEDCO  telah melaksanakan serangkaian aktivitas untuk menjaga keseimbangan 

ekologis, termasuk melindungi air dari kontaminasi bahan berbahaya, melindungi 

udara dari polusi serta perlakuan untuk limbah berbahaya. Laporan dari aktivitas-



 

 
 

aktivitas ini secara berkala diberikan ke Dewan Pengendalian Dampak 

Lingkungan dan ke Menteri Lingkungan. 

Topik pertama yang akan dibahas berkaitan dengan energi. Pada tahun 2006, 

MEDCO mulai membangun pabrik etanol di Lampung karena dari ukuran sektor 

agrikultur, Indonesia memiliki banyak potensi untuk biofuels (bahan bakar yang 

terbuat dari bahan etanol). Pabrik ini akan memproduksi etanol dari ketela. Pabrik 

ini diperkirakan akan selesai di semester kedua tahun 2008. Indonesia selain 

memiliki potensial energi dari agrikultur juga memiliki potensial energi dari panas 

bumi. Sumber panas bumi menawarkan energi yang dapat diperbaharui karena air 

panas yang digunakan dalam proses geothermal dapat disuntikkan ke dalam tanah 

untuk memproduksi lebih banyak uap yang digunakan sebagai sumber energi. 

MEDCO bersama dengan konsorsiumnya telah diberikan hak untuk membangun 

dan mengoperasikan Proyek Panas Bumi Sarulla di Sumatra Utara.  

Topik kedua adalah keanekaragaman hayati. MEDCO saat ini telah 

melaksanakan program untuk merehabilitasi batu karang dan lahan bekas 

operasional. MEDCO merehabilitasi lahan dengan menanam 113.100 pohon di 

berbagai daerah operasional. Tabel 4.6 merupakan total tanah yang telah 

direhabilitasi MEDCO selama tahun 2006. MEDCO tidak melaporkan tentang hal 

tersebut pada laporan tahunan 2007 sehingga tidak dapat diketahui bagaimana 

perkembangan tentang program rehabilitasi lahan secara berkelanjutan. 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.6 

Luas Daerah yang Telah Direhabilitasi 

Daerah Luas (Hektar) 

Lirik 2,3 

Rimau 20 

Sumatera Selatan / Soka 20,8 

Sanga Sanga 5 

Tarakan 5 

Total 53,1 

Sumber : MEDCO Sustainability Report 2006, hal 16. 

MEDCO melakukan penanaman karang buatan untuk memperkaya habitat, 

meningkatkan produktivitas kehidupan laut, dan memicu siklus 

perkembangbiakan dari beberapa organisme. Karang buatan ditanam di delapan 

lokasi berbeda dengan jumlah total 80 unit pada kedalaman 6 - 20 meter. 

Penanaman pertama dimulai pada Mei 2005 dan dimonitor secara berkala oleh 

ahli kelautan.  

Topik berikutnya berkaitan dengan emisi dan limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan operasional perusahaan. MEDCO menerima dukungan dari Bank Dunia 

untuk mendaftarkan proyek LPG Sumatera Selatan di program pengurangan emisi 

karbon dari Clean Development Mechanism (CDM) yang ada di kerangka 

Protokol Kyoto. MEDCO mengaplikasikan Program “Zero Discharge” di tempat 

eksplorasi daerah Kaji-Semoga, yang berarti kegiatan tersebut tidak menimbulkan 

polusi udara dan air. Pada tahun 2006, MEDCO membangun Pusat Penanganan 

Limbah (PPL) di Rimau, Sumatera Selatan untuk mengolah limbah yang 

dihasilkan agar tidak membahayakan lingkungan. MEDCO juga menerima Blue 



 

 
 

Rating dari Proper di tahun 2006 untuk daerah operasionalnya di Pulau Bunyu. 

Blue Rating berarti perusahaan telah memenuhi prosedur dan standar keselamatan 

lingkungan dan MEDCO berupaya meningkatkannya ke Green Rating yang 

berarti perusahaan telah melampaui aturan yang telah ditetapkan. 

4.1.5.3 Analisis Indikator Sosial 

Topik dalam indikator sosial yang akan dibahas pertama berkaitan dengan 

ketenagakerjaan dan prakteknya di perusahaan. MEDCO memberikan benefit 

tambahan bagi karyawannya berupa asuransi kesehatan, perencanaan pension, 

uang rumah, uang transport, dll. MEDCO melakukan beberapa usaha untuk 

membangun komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dengan karyawan 

salah satunya dengan melakukan Employee Opinion Survey untuk mendengarkan 

pendapat dari karyawan. Survei ini dilakukan tiap dua tahun sekali. 

MEDCO secara berkelanjutan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. 

Komitmen ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan inisiatif yang dibuat 

perusahaan, diantaranya : 

1. Jaminan kesehatan 

Salah satu aspek kunci dari kebijakan ini adalah sejumlah pelatihan dan 

informasi yang mengungkapkan tentang gaya hidup sehat yang memusatkan 

pada olahraga rutin, diet yang sehat dan pengendalian berat badan. MEDCO 

juga melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai alat pencegahan, selain 

itu juga terdapat prosedur darurat yang didukung dengan pelayanan kesehatan 

24 jam. 



 

 
 

2. Penyalahgunaan zat-zat tertentu  

Seluruh karyawan dilarang untuk dengan sengaja memakai, menyimpan, atau 

mendistribusikan alkohol dan obat-obatan terlarang saat melakukan pekerjaan 

atau berada di daerah kerja MEDCO seperti yang telah disebutkan di 

Kebijakan tentang Alkohol dan obat-obatan terlarang. Tes acak dan tes 

kesehatan tertentu dilakukan secara rutin di MEDCO untuk memastikan 

karyawan bersih dari hal-hal tersebut. Sangsi tegas akan diberikan kepada 

siapapun yang terbukti telah melanggar hukum berkaitan dengan alkohol dan 

obat-obatan terlarang. MEDCO juga melakukan pertemuan rutin dengan 

institusi yang berkaitan untuk mendapatkan saran tentang bagaimana cara 

menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan alkohol dan 

obat-obatan terlarang.  

Pelatihan diberikan kepada seluruh karyawan di setiap unit kerja tentang 

bagaimana bekerja dengan aman dan menyediakan pengawasan untuk 

meningkatkan kesadaran karyawan tentang hak dan tanggung jawab yang 

berkaitan dengan permasalahan kesehatan di tempat kerja. Program lain seperti 

Hazardous and Waste Management juga melakukan peran yang penting dalam 

mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Aplikasi dari 

program-program tersebut telah menghasilkan aktivitas kerja yang lebih aman. 

Pada tahun 2007, MEDCO menerima “No Loss time Accident Award” dari 

pemerintah atas unit bisnisnya di Tarakan, Rimau and Sanga-Sanga, Bunyu, Kaji, 

dan Batam. 



 

 
 

Topik kedua adalah topik tentang kemasyarakatan. MEDCO melakukan 

pemetaan sosial yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi masyarakat lokal 

dan mengembangkan program yang meliputi pendesainan proyek, pelaksanaan, 

dan pengawasan serta pengevaluasian. Salah satu program yang dilaksanakan 

adalah MFS. Program Micro Financing Service (MFS) merupakan program yang 

dibuat MEDCO untuk membantu meningkatkan ksejahteraan ekonomi dari 

masyarakat yang berada di sekitar daerah operasional melalui pemberian pinjaman 

ke Usaha Kecil Menengah. Konsep dari program MFS telah dikembangkan untuk 

mendukung aktivitas ekonomi yang membantu perkembangan kewirausahaan. 

Target dari Program MFS adalah masyarakat yang terpengaruh secara langsung 

oleh kegiatan operasional MEDCO. 

Aktivitas MFS di tahun 2007 dipusatkan di daerah operasional Kaji dan 

Matra di Sumatra Selatan serta Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Total dana 

yang dikeluarkan untuk MFS di Sumatra Selatan mencapai Rp. 425 juta dengan 

partner bisnis skala kecil berjumlah 320 sampai akhir 2007. Di daerah kerja 

Kalimantan Timur, dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 193 juta yang 

meliputi 153 bisnis skala kecil. Program CSR di Kalimantan Timur dan Sumatera 

Selatan juga menyediakan fasilitas perawatan kesehatan yang meliputi 

pemeriksaan kesehatan gratis, sunatan masal, pendistribusian obat-obatan, dan 

makanan bernutrisi.  

MEDCO juga berkomitmen untuk mendukung dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. MEDCO telah memberikan beasiswa kepada 182 

mahasiswa untuk belajar di universitas terkemuka di Indonesia untuk tahun 



 

 
 

akademik 2006-2007 dan 2007-2008. Selain itu, MEDCO juga mensponsori 26 

pelajar dari sekitar daerah operasional untuk belajar di Islamic Agro Learning 

Center di Bogor, Jawa Barat. MEDCO juga menyediakan pelatihan tambahan dan 

pembimbingan secara teratur untuk pelajar-pelajar ini. Yayasan MEDCO dari 

divisi pendidikan juga mengembangkan berbagai proyek untuk mendukung 

pendidikan masyarakat setempat. Pada tahun 2007, MEDCO menerima Social 

Empowerment Award dari Menteri Kesejahteraan Masyarakat berkaitan dengan 

program-program CSRnya. 

Sebagian besar dana dukungan kemanusiaan MEDCO pada tahun 2007 

difokuskan untuk membantu korban lumpur di Porong, Sidoarjo. Perusahaan 

menyalurkan bantuannya melalui sejumlah oganisasi sukarela. MEDCO juga 

memfasilitasi UKM-UKM dengan menyelenggarakan pelatihan yang 

berkelanjutan melalui program MFS. Korban lumpur juga berpartisipasi di 

beberapa pameran UKM untuk mempromosikan kewirausahaan. 

4.1.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk merupakan perusahaan milik 

negara yang dirintis sejak tahun 1859. Meskipun PGN merupakan PT yang 

dimiliki oleh negara, tetapi PGN belum sekalipun mengungkapkan CSR dalam 

suatu laporan tunggal. Hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya sebagai 

PT milik negara, PGN tidak hanya mementingkan kesejahteraan shareholder 

tetapi juga stakeholdernya. Pada laporan tahunan 2006 maupun 2007 tidak banyak 

yang dapat dianalisis mengenai pengungkapan CSRnya karena sebagian besar 

memang berisi tentang keadaan keuangan. Berdasarkan tabel 4.7, rata-rata 



 

 
 

kepatuhan pengungkapan PGN paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya, 

yang dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Rata-Rata Kepatuhan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 aspek 

11 11 3 3 14 14 100% 100% 100% 100% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 aspek 

6 6 2 2 8 8 21% 21% 15% 15% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 aspek 

4 4 8 9 12 13 13% 13% 42% 47% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 45% 45% 52% 54% 

 

PGN mengungkapkan seluruh topik dalam indikator ekonomi, namun tidak 

memberikan kinerja yang memuaskan dalam indikator lingkungan dan sosial. 

Pengungkapan dari indikator lingkungan, seperti yang disajikan pada tabel, 

memuat sedikit informasi tentang perhatian PGN terhadap lingkungan. 

Pengungkapan tersebut hanya memberikan informasi tentang program-program 

yang dilakukan PGN terkait lingkungan serta kebijakan akuntansi terkait dengan 

kewajibannya terhadap lingkungan. Walaupun PGN hanya berfungsi sebagai 

distributor, kegiatan operasionalnya pasti tidak bisa dipisahkan dari dampak 

terhadap lingkungan. Pengungkapan dari indikator sosial hanya mengungkapkan 

topik terkait karyawan dan masyarakat. Lebih lanjut, persentase pengungkapan 

PGN merupakan persentase pengungkapan dengan kepatuhan terendah di antara 

perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sejenis. 



 

 
 

4.1.6.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Topik yang pertama berkaitan dengan pelanggan. Kinerja Keuangan PGN 

pada Laporan Keuangan tahun buku 2007 berhasil mencatatkan pendapatan 

sebesar Rp 8,8 triliun, meningkat 32,7% atau Rp 2,2 triliun dari Rp 6,6 triliun 

pada tahun 2006. Pendapatan ini berasal dari pendapatan distribusi dan transmisi.  

Pelanggan PGN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu rumah 

tangga, komersial dan industri. Dari sisi jumlah, sekitar 97% dari total jumlah 

pelanggan merupakan pelanggan rumah tangga, sedangkan sisanya 3% 

merupakan pelanggan komersial dan industri. Peningkatan jumlah pelanggan 

tersebut sebesar 13,52% berasal dari industri, rumah tangga 1,95%, dan komersial 

0,34%. Dalam hal volume pelanggan industri menyerap 98% dari total volume 

dan sisanya 2% oleh pelanggan rumah tangga dan komersial. 

Sektor publik menjadi topik kedua yang akan dibahas dalam indikator 

ekonomi. Program Kemitraan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan 

ekonomi rakyat serta pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja 

dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Program-program pembinaan 

usaha kecil dan menengah terdiri dari bantuan pendanaan, pendidikan, dan dana 

hibah promosi.  

Dana Kemitraan yang tersedia pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 16,028 

miliar atau mengalami kenaikan 16,1% dari dana tersedia tahun 2006 sebesar 

Rp13,840 miliar. Hal ini terjadi karena meningkatnya penerimaan dana kemitraan 

dari bagian laba perusahaan serta lebih besarnya penerimaan pengembalian 

pinjaman. Penggunaan dana kemitraan pada tahun 2007 sebesar Rp 11,013 miliar. 



 

 
 

Bina Lingkungan merupakan program pengembangan masyarakat yang 

meyakinkan masyarakat tentang keberadaan PGN juga memberikan dampak 

positif dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat. PGN mengalokasikan 

anggaran tahun 2006 untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp 7,58 miliar dan 

terealisir sebesar Rp 4,13 miliar. Realisasi dana program Bina Lingkungan tahun 

2007 sebesar Rp 8,270 juta atau mengalami kenaikan 113,3 % dari tahun 2006 

sebesar Rp 3,278 miliar dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 156 

unit/orang yang tersebar di 10 Propinsi. Realisasi terbesar adalah bantuan 

pendidikan sebesar Rp 2,918 miliar dan sarana ibadah sebesar Rp 2,861 miliar. 

4.1.6.2 Analisis Indikator Lingkungan 

PGN mewajibkan setiap proyek yang direncanakan dan akan dibangun selalu 

dilengkapi dengan dokumen lingkungan, seperti halnya: 

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap proyek 

pipanisasi transmisi gas bumi 

2. Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) untuk proyek pipanisasi 

distribusi gas bumi. 

3. Dokumen Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk proyek pipanisasi 

distribusi gas bumi. 

Penyusunan dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan peraturan 

yang berlaku, antara lain : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 



 

 
 

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

PGN melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sepanjang koridor jaringan 

pipa dalam melakukan penyusunan AMDAL. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi yang lebih jelas tentang proyek dan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, dan saran terhadap proyek 

tersebut. Berdasarkan AMDAL, UKL, dan UPL, perusahaan melakukan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk membatasi dan meminimalisasi 

dampak yang mungkin timbul selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek. 

Dokumen-dokumen lingkungan tersebut merupakan referensi bagi perseroan 

untuk melakukan mitigasi dampak potensial yang mungkin timbul selama 

berlangsungnya rencana proyek. Pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan akan 

dilakukan secara berkala dan ditembuskan kepada Kementerian Lingkungan 

Hidup dan institusi terkait lainnya. 

4.1.6.3 Analisis Indikator Sosial    

Topik pertama yang akan dibahas dalam indikator sosial berkaitan dengan 

ketenagakerjaan. Sampai akhir tahun 2006, jumlah SDM PGN mencapai 1.261 

pekerja tetap dan 93 pekerja kontrak dengan berbagai keterampilan yang sesuai 

dengan penugasannya, sedangkan pada akhir tahun 2007, PGN memiliki 1.351 

pekerja tetap dan 88 pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

yang memiliki keterampilan sesuai dengan penugasannya. 



 

 
 

PGN menetapkan besarnya gaji pekerja di atas Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dengan berbagai tunjangan, antara lain: 

1. Tunjangan Hari Raya 

2. Fasilitas kesehatan dan pengobatan 

3. Tunjangan Cuti Tahunan 

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

b. Jaminan Hari Tua 

c. Jaminan Kematian 

5. Penghargaan Kesetiaan Kerja 

6. Pembayaran Purna Bakti 

7. Program Kesejahteraan Hari Tua 

8. Bantuan Duka Wafat 

Pada tahun 2006, PGN mengembangkan program suksesi pekerja. Program 

suksesi pekerja merupakan program pengembangan SDM yang secara konsisten 

memperhitungkan aspek kinerja dan aspek potensi pekerja sebagai bobot terbesar 

dalam pemilihan dan pengangkatan kandidat promosi. Mekanisme promosi, 

rotasi, dan mutasi jabatan dilaksanakan secara konsisten dengan selalu 

memperhatikan kinerja, kompetensi dan potensi karyawan serta melalui proses 

seleksi jabatan yang obyektif sesuai ketentuan yang berlaku 

Aspek lain yang menjadi perhatian PGN adalah pengembangan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja karyawan melalui program pendidikan dan 

pelatihan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 242 pelatihan dengan 



 

 
 

jumlah peserta 1.904 orang dalam waktu 8.196 man days atau 6,5 hari pelatihan 

per pekerja. Selain itu, pada tahun 2006 sebanyak 21 pekerja lulus dalam 

mengikuti studi di STEM Cepu, sehingga sampai tahun 2006 sebanyak 360 

pekerja PGN tercatat telah memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Gas, Fire 

& Safety, Instrumentasi & Elektronika dan Management Services Gas. Sementara 

itu, sebanyak 10 dari 12 orang pekerja PGN yang dikirim oleh perusahaan untuk 

tugas belajar program Magister dan Doktoral di Amerika Serikat telah lulus dan 

kembali bekerja untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperolehnya. Selama tahun 2007, PGN telah melaksanakan 139 pelatihan dengan 

jumlah peserta sebanyak 1.438 orang dengan total hari pelatihan sebanyak 18.365 

hari atau rata-rata 4,7 hari pelatihan per pekerja. Selain itu, sebanyak 39 pekerja 

lulus dalam mengikuti studi di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM - 

dahulu Akamigas) di Cepu termasuk 11 orang peserta program beasiswa SMA 

Taruna Nusantara sehingga sampai dengan tahun 2007 sebanyak 399 pekerja telah 

lulus dari sekolah dengan jenis keahlian meliputi Teknologi Gas, Fire & Safety, 

Instrumentasi & Elektronika dan Management Services Gas. PGN memberikan 

program beasiswa bagi siswa SMA Taruna Nusantara sebanyak 10 orang untuk 

program D1 Teknologi Gas dan sebanyak 11 orang untuk program D2 Teknologi 

Gas. Sementara itu, sampai dengan tahun 2007 sebanyak 10 orang pekerja dikirim 

oleh PGN mengikuti program Magister di Amerika Serikat telah lulus dan 

kembali bekerja di PGN. 

Topik berikutnya berkaitan dengan aktivitas untuk kepentingan masyarakat. 

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada tahun 2007 sangat beragam dari 



 

 
 

jenis bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat. Adapun jenis bantuan yang 

telah diberikan kepada masyarakat antara lain: 

1. Bantuan pelatihan teknis perbengkelan bekerja sama dengan Yayasan Dana 

Bhakti Astra (YDBA). 

2. Kerjasama dengan PTK Akamigas – STEM Cepu untuk pendidikan D-1 bidang 

MIGAS sebanyak 70 orang. 

3. Universitas Padjadjaran untuk beasiswa kepada 75 orang dan furnitur beserta 

kelengkapannya pada asrama mahasiswi untuk 100 kamar 

4. Indonesian Heritage Fondation (IHF) untuk pengayaan pengajaran guru TK 

sebanyak 10 TK. Kegiatan lainnya adalah membantu pembangunan sarana ibadah, 

sarana pendidikan serta bantuan bencana alam. 

Kegiatan terkait dengan BUMN lain melalui Program BUMN Peduli Desa 

Mandiri Energi di Grobogan, Jawa Tengah. 

Realisasi penyaluran program kemitraan tahun 2007 adalah 799 unit usaha 

atau meningkat sebesar 19,4% dari realisasi tahun 2006 sebanyak 669 unit usaha. 

Kenaikan tersebut terkait dengan pemberian pinjaman kepada anggota kelompok 

usaha agar lebih terjamin pengembaliannya. PGN selama tahun 2007 telah 

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kemitraannya 

berupa pinjaman lunak kepada usaha kecil, antara lain kelompok peternak 

kambing melalui kerjasama Dompet Dhuafa, kelompok pedagang asongan di 

Taman Wisata Candi Borobudur melalui Koperasi Pariwisata Catra Gemilang, 

kerjasama dengan Pemerintah Kota Solo dan Yogyakarta dalam hal penjaminan 

pinjaman lunak, dan kegiatan kemitraan lainnya. 



 

 
 

Pada tanggal 26 November 2006, PGN berhasil melakukan upaya 

penanggulangan gangguan penyaluran gas ke pelanggan PGN di Jawa Timur 

akibat meledaknya pipa milik Pertamina pada tanggal 22 November 2006. 

Namun, tidak disebutkan lebih lanjut mengenai prosedur yang dilakukan atau 

kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak meledaknya 

pipa tersebut. 

4.1.7 PT. Timah (Persero) Tbk 

PT Timah Tbk dikenal sebagai perusahaan penghasil timah terbesar di dunia. 

Kelompok usaha perseroan mengoperasikan armada kapal keruk terbesar untuk 

menambang timah di lepas pantai dan menjalin kemitraan dengan kotraktor 

setempat untuk penambangan di darat. Kelompok usaha perseroan juga 

mengoperasikan dua pabrik peleburan dan pemurnian logam timah untuk 

mengolah bijih timah menjadi logam timah dalam berbagai bentuk dan kualitas, 

serta menjualnya kepada industri pengguna akhir maupun pedagang logam di 

seluruh dunia.  

Pengelolaan operasional telah diupayakan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta mengikuti kaidah dan norma-norma Praktik 

Penambangan Yang Baik, yang meliputi perijinan, teknis penambangan, 

keselamatan & kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, keterkaitan hulu hilir, 

konservasi sumber daya, nilai tambah, produk yang bermutu tinggi, 

pengembangan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta 

mematuhi kewajiban perpajakan, iuran, dan royalti. 

  



 

 
 

Tabel 4.8 

Rata-Rata Kepatuhan PT Timah (Persero) Tbk 

Indikator Jumlah 
Inti Tambahan Total % Inti 

% 

Tambahan 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ekonomi 
14 aspek 

10 10 2 2 12 12 91% 91% 67% 67% 
11 inti, 3 tambahan 

Lingkungan 
63 aspek 

15 37 2 12 17 49 34% 84% 12% 70% 
46 inti, 17 tambahan 

Sosial 
54 aspek 

4 20 11 16 15 36 13% 67% 52% 76% 
31 inti, 23 tambahan 

Rata-rata 46% 81% 44% 71% 

 

Indikator ekonomi dari TIMAH memberikan persentase yang memuaskan 

seperti perusahaan lainnya. Dari indikator lingkungan, TIMAH melakukan 

peningkatan yang sangat signifikan. Total pengungkapan yang awalnya hanya 

sebesar 34% dan 12% menjadi sebesar 84% dan 70%. TIMAH hampir 

mengungkapkan seluruh topik yang diberikan dalam indikator lingkungan pada 

tahun 2007. Pada indikator sosial, total pengungkapan meningkat dari 13% dan 

52% menjadi 67% dan 76%. TIMAH meningkatkan pengungkapannya di bagian 

topik yang terkait dengan karyawan. TIMAH meningkatkan pengungkapannya 

hampir 2 kali lipat untuk indikator lingkungan dan sosialnya. Hal seperti inilah 

yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk lebih 

memperdulikan kepentingan lingkungan dan sosial. 

4.1.7.1 Analisis Indikator Ekonomi 

Tahun 2007 merupakan tahun yang sangat membanggakan bagi kinerja 

TIMAH. Pada tahun 2007, TIMAH mencatat nilai penjualan bersih tertinggi 



 

 
 

disbanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai penjualan bersihnya adalah sebesar Rp 

8.5 triliun, nilai tersebut berarti peningkatan sebesar 110% dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu Rp 4.1 triliun. 

Pada tanggal 10 Februari 2006, TIMAH menyerahkan dana bantuan Bina 

Lingkungan triwulan I sebesar Rp. 601,5 juta kepada 53 perwakilan masyarakat 

dari lima wilayah, yakni kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, 

Bangka Selatan dan kota Pangkalpinang. Pada tanggal 20 Juni, TIMAH 

menyerahkan dana PUKK tahun 2006 sebesar Rp. 2,4 milyar kepada 157 

pengusaha kecil di pulau Bangka terdiri dari 119 orang dari kabupaten di pulau 

Bangka dan kota Pangkalpinang serta 38 orang dari luar Bangka. TIMAH juga 

memberikan bantuan uang kepada para korban bencana tsunami di Pangandaran 

senilai Rp 75,277 juta pada tanggal 12 September. 

Total dana yang telah dikeluarkan TIMAH selama tahun 2006 untuk Program 

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan Program Bina 

Lingkungan (BL) adalah sebagai berikut: 

1. Pendanaan PUKK selama tahun 2006 adalah sebesar Rp 5.800.500.000. Dana 

tersebut diberikan kepada 365 mitra binaan yang tersebar di wilayah-wilayah 

sekitar perusahaan beroperasi. 

2. Pendanaan BL selama tahun 2006 adalah sebesar Rp 2.304.371.000 kepada 

241 penerima bantuan bagi kegiatan pendidikan, kesehatan, pembangunan 

sarana umum, sarana ibadah serta bantuan bencana alam, dan Program 

bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 1.531.998.503 kepada 



 

 
 

110 penerima bantuan di wilayah kotamadya  Pangkalpinang, kabupaten-

kabupaten di pulau Bangka serta pulau Belitung. 

4.1.7.2 Analisis Indikator Lingkungan  

Pada tahun 2007, TIMAH membuat daftar komitmen terhadap perlindungan 

lingkungan : 

1. Pengimplementasian kebijakan lingkungan yang mengikuti semua peraturan 

dan hukum. 

2.  Peningkatan kesadaran karyawan terkait dengan perlindungan lingkungan. 

3. Pempromosian 3R (Reducing, Reusing, Recycling) pada operasional TIMAH. 

4. Penghematan energi dan sumber daya lingkungan 

5. Partisipasi secara aktif di forum nasional, regional dan internasional untuk 

mencapai perlindungan lingkungan yang global. 

Topik emisi dan limbah menjadi topik pertama yang dibahas. TIMAH 

melakukan pemonitoran terhadap tingkat emisi dari kegiatan operasionalnya 

untuk memastikan buangan tersebut masih berada dalam batas yang diijinkan dan 

tidak menurunkan kualitas udara. Tingkat emisi diukur setiap semester untuk 

memastikan efektivitas dari sistem penyaringan khususnya sistem penyaringan 

untuk  NO2 dan SO2. Tingkat emisi TIMAH pada tahun 2007 menunjukkan 

bahwa emisi yang dikeluarkan masih dalam batas yang diijinkan oleh peraturan 

pemerintah. TIMAH juga melakukan pemonitoran terhadap air buangan dari 

kegiatan operasional. Pemonitoran dilakukan setiap tiga bulan sekali. Tujuannya 

adalah untuk memastikan kualitas air buangan yang mengalir ke laut masih dalam 

batas yang diijinkan.  



 

 
 

Kegiatan operasional TIMAH menghasilkan limbah yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Limbah padat yang terdiri atas non-radioaktif mineral dan metal yang 

berbahaya. Limbah tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh perusahaan 

dan harus diproses oleh pihak ketiga yang disetujui oleh pemerintah. 

2. Bagian limbah yang tidak berbahaya. Limbah ini dapat disimpan dengan 

standar ISO 14001 atau alternatif lain dapat digunakan, atau didaur ulang.  

Selama tahun 2007, mayoritas limbah berbahaya yang dihasilkan adalah sisa 

minyak pelumas, baterai, penyaring, minyak penyaring, dan botol yang digunakan 

untuk menyimpan air keras sedangkan limbah tidak beracun yang dihasilkan 

adalah kertas, sampah rumah tangga, dan ban bekas.  

TIMAH juga memperhatikan aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan 

dengan proses produksi. Aktivitas tersebut adalah transportasi untuk bahan 

mentah, produk timah, dan personil. Setiap semester, TIMAH memonitor kualitas 

udara untuk memastikan tingkat debu masih berada dalam batas yang terdapat 

dalam peraturan pemerintah.  

Topik kedua adalah material. Proses peleburan timah pada tahun 2007 

menggunakan lebih dari 142 juta kilogram material mentah dan material lainnya. 

Komponen yang paling penting adalah bijih timah dan dalam 142 juta kilogram 

tersebut bagian bijih timah adalah sebanyak 92 juta kilogram.  

Topik selanjutnya merupakan topik tentang energi. Total energi yang 

dikonsumsi TIMAH selama tahun 2007 adalah 423.000 gigajoule. Energi ini 

dihasilkan dari penggunaan beberapa bahan bakar fosil seperti diesel, minyak, dan 



 

 
 

batubara. TIMAH mencapai efisiensi tingkat tinggi dalam hubungannya dengan 

konsumsi energi untuk mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar selama tahun 

2007. Kesuksesan perusahaan dalam efisiensi energi disebabkan pengadopsian 

teknologi baru yang disebut ”Flue Gas Desulphurization”. Penggunaan teknologi 

ini mampu mengurangi emisi SO2 dalam asap antara 75% - 80%. 

Topik berikutnya adalah air. Air yang digunakan untuk proses pencucian bijih 

timah diperoleh TIMAH dari dua sumber utama, yaitu air permukaan dan air 

bawah tanah. Pada tahun 2007, jumlah air permukaan yang digunakan di pusat 

pencucian bijih timah di Mentok dan Kundur adalah sebanyak 353.136 meter 

kubik, sedangkan jumlah air bawah tanah yang digunakan pada fasilitas yang 

sama adalah sebanyak 86.400 meter kubik.  

Topik keanekaragaman hayati menjadi topik pembahasan berikutnya. Pada 

tahun 2006, TIMAH melakukan pereklamasian kembali lahan bekas tambang 

pada tanggal 25 Maret setelah tiga tahun terakhir program ini terkendala dan sia-

sia karena lahan yang telah direklamasi banyak yang dirusak kembali oleh para 

penambang rakyat tanpa ijin. Pada tanggal 10 Juni, TIMAH mengadakan 

penanaman 40.000 batang bibit pohon jarak pagar (jatropha curcas) di lahan 10 

hektar milik perseroan dan bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung. 

Selain itu, pada tahun 2006, TIMAH juga melakukan pemindahan tanah seluas 

43,58 juta meter kubik. Topik keanekaragaman hayati merupakan satu-satunya 

topik dalam indikator lingkungan yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

TIMAH 2006. 



 

 
 

TIMAH mengadopsi sejumlah strategi dan kebijakan termasuk implementasi 

reklamasi tanah dan program revegetasi untuk mengurangi risiko kerusakan 

lingkungan. Kegiatan operasional lepas pantai TIMAH juga berpotensi memberi 

dampak seperti menurunkan kualitas air, merusak karang dan membahayakan 

berbagai bentuk kehidupan laut. TIMAH mencegah hal-hal tersebut dengan cara 

menetapkan jarak minimum 4 mil dari garis pantai untuk melakukan kegiatan 

operasional selain itu kegiatan operasional. Selain itu, diijinkan beroperasi di 

daerah yang mana kehidupan lautnya dilindungi.               

TIMAH mengakui bahwa terdapat sejumlah spesies dalam lingkup kegiatan 

operasional yang keberadaannya terancam. Hal tersebut disebabkan kegiatan 

pertambangan yang mempengaruhi habitat alami untuk mendukung kehidupan 

spesies terancam tersebut. Daerah kegiatan operasional TIMAH berdampak sangat 

besar terhadap keberadaan spesies tertentu adalah Bangka-Belitung. Spesies lokal 

yang terancam punah meliputi berbagai macam terumbu karang (T. floreana, R. 

wellingtoni, P. isabela), tiram / remis (Amusium spp), cacing wakwak (M. 

sanguena), siput gong-gong (S. canarium), udang putih (P. merguinensis), udang 

windu (P. monodon), dan kepiting hitam (S. serrata).    

Selama tahun 2007, TIMAH telah merehabilitasi 1.600 hektar tanah bekas 

pertambangan dengan total biaya sebesar Rp 16,5 miliar atau Rp 10,3 juta per 

hektarnya. Sejumlah aktivitas juga dilakukan TIMAH untuk memfasilitasi 

program revegetasi, meliputi: 

1. Aktif berpartisipasi dalam program ”Penghijauan Babel” 

2. Memasok benih pohon dan tanaman 



 

 
 

3. Melakukan penanaman pohon 

4. Membuat kolam ikan di tempat bekas kegiatan penambangan 

Total biaya yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pemonitoran 

lingkungan perusahaan di tahun 2007 adalah sebesar Rp 39 miliar. Jumlah 

tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun 2007, yakni sebesar Rp 13 miliar. 

Alasan peningkatan tersebut adalah inisiatif TIMAH untuk melakukan program 

reklamasi tanahnya. Pengeluaran untuk program ini mencapai Rp 23,9 miliar, Rp 

12 miliar digunakan untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Rp 

2,8 miliar dipakai untuk program pembuangan limbah dan Rp 288 juta merupakan 

biaya untuk pengendalian emisi. 

4.1.7.3 Analisis Indikator Sosial  
Topik ketenagakerjaan menjadi topik pertama yang akan dibahas dari 

indikator ini. Komposisi karyawan berdasarkan pendidikan pada tanggal 31 

Desember 2006 terlihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

SD/SLTP 2407 

SLTA 1333 

Diploma & Sarjana Muda 112 

Sarjana 98 

Master / Magister 71 

Doktor 1 

Total 4022 

Sumber: Laporan Tahunan TIMAH 2006, hal 22. 



 

 
 

. TIMAH memberikan cincin Satya Bhakti Timah kepada 176 karyawan yang 

telah mengabdi selama 25 tahun pada tanggal 12 desember dan pada saat yang 

sama juga dilakukan pelepasan kepada 262 karyawan yang telah memasuki masa 

pensiun. TIMAH setiap tahun melaksanakan program pelatihan yang terdiri dari 

tiga jenis, yaitu pelatihan teknis fungsional, pelatihan manajemen, dan pelatihan 

umum dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan 

ketrampilan karyawan. Untuk tahun 2006, jumlah peserta pelatihan dari setiap 

jenis disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Jumlah Peserta Pelatihan 

Jenis Pelatihan Jumlah 

Teknis Fungsional 851 

Manajemen 71 

Umum 445 

Total 1367 

Sumber: Laporan Tahunan TIMAH 2006, hal 22. 

Dari keseluruhan realisasi pelatihan teknis fungsional yang dijalankan, 

sebagian merupakan pelatihan bidang pertambangan yang merupakan inti bisnis 

perusahaan, serta pelatihan dalam rangka membekali persiapan pengembangan 

usaha. TIMAH tidak hanya memberikan pelatihan bagi karyawan, tetapi juga bagi 

masyarakat, pada tanggal 28 April TIMAH mengadakan pelatihan Emotional 

Spiritual Quotient (ESQ) angkatan ke III. Pelatihan TIMAH pada tahun 2007 

dilakukan untuk mengurangi human error, technical error, dan aspek lain yang 

dapat menimbulkan bahaya. Pelatihan yang dilakukan yaitu: 



 

 
 

1. Program pelatihan dan penginformasian terhadap keselamatan dan kesehatan 

di tempat kerja yang diikuti oleh 119 karyawan di bulan Februari. 

2. Pelatihan untuk pertolongan pertama dan prosedur dasar keselamatan untuk 

kegiatan operasional di laut. Program di bulan November ini bekerja sama 

dengan angkatan laut Indonesia dan melibatkan 160 peserta. Karyawan 

menerima pelatihan cara menyelamatkan diri dari kebakaran atau kondisi 

cuaca yang tidak baik.   

Topik selanjutnya merupakan topik kemasyarakatan. Pada tanggal 1 Mei, 

TIMAH melakukan pelatihan pengelasan dan perawatan mesin diesel bagi 40 

remaja putus sekolah selama satu bulan. Pada tanggal 10 Mei, TIMAH memulai 

kegiatan renovasi rumah warga yang kurang mampu di wilayah kepulauan 

Bangka-Belitung yang direncanakan sebanyak 150 rumah. Pada tanggal 28 Mei, 

TIMAH mengirimkan tim medis dan obat-obatan untuk menolong korban gempa 

tektonik di Jawa Tengah dan sekitarnya. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli, 

TIMAH melangsungkan bakti sosial berupa donor darah, khitanan masal, dan 

pembagian buku serial lingkungan hidup sebanyak 100.000 kepada siswa sekolah 

dasar di daerah operasi perusahaan. 

Kejadian penting yang berkaitan dengan masyarakat setempat adalah 

permasalahan penambangan inkonvensional di Bangka dan Belitung. 

Penambangan tersebut berpotensi merusak lingkungan, terutama dalam area 

Kuasa Pertambangan Perusahaan yang menjadi kewajiban TIMAH untuk 

melakukan pengelolaan proses rehabilitasi lingkungan. Selama berlangsungnya 

penambangan inkonvensional yang berada di luar pengendalian perusahaan, 



 

 
 

termasuk perusakan lahan bekas tambang yang telah direhabilitasi sebelumnya, 

proses rehabilitasi lingkungan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan 

yang berlaku. Permasalahan ini telah dikomunikasikan kepada Pemerintah 

Daerah. Sampai dengan tanggal laporan, TIMAH belum memperoleh tanggapan 

dari Pemerintah Daerah. TIMAH sedang melakukan penelaahan atas budidaya 

tanaman industri sebagai proses rehabilitasi lingkungan, agar secara bertahap 

dapat mengalihkan kegiatan masyarakat dari penambangan inkonvensional ke 

usaha lain yang memberikan manfaat jangka panjang. 

 

4.2 Persentase Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pengungkapan 

Dari hasil analisis kepatuhan per perusahaan maka peneliti membuat 

ringkasan untuk mempermudah melakukan perbandingan antar perusahaan pada 

tabel 4.11 sampai dengan tabel 4.14 

Tabel 4.11 

Rata-rata Kepatuhan untuk Indikator Ekonomi 

No Entitas 
% Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 

1 ANTAM 100% 100% 100% 100% 

2 EMP 91% 91% 67% 33% 

3 INCO 91% 91% 100% 100% 

4 MEDCO 91% 91% 100% 100% 

5 PGN 100% 100% 100% 100% 

6 TIMAH  91% 91% 67% 67% 

7 BR 91% 91% 67% 100% 

Rata-rata 94% 94% 86% 86% 

 



 

 
 

Dari indikator ekonomi, rata-rata kepatuhan sangat tinggi baik untuk topik 

inti maupun topik tambahan. Pada tahun 2006 dan 2007, hampir setiap perusahaan 

melaporkan topik intinya di atas 90%, sedangkan pada topik tambahan rata-rata 

kepatuhannya adalah sebesar 86%. Hal ini wajar terjadi karena banyak perusahaan 

menganggap indikator inilah yang sebenarnya penting untuk diungkapkan untuk 

kepentingan stakeholder. 

Tabel 4.12 

Rata-Rata Kepatuhan untuk Indikator Lingkungan 

No Entitas 
% Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 

1 ANTAM 58% 67% 41% 70% 

2 EMP 35% 31% 53% 23% 

3 INCO 46% 39% 23% 29% 

4 MEDCO 38% 40% 23% 29% 

5 PGN 21% 21% 15% 15% 

6 TIMAH  34% 84% 12% 70% 

7 BR 40% 40% 23% 18% 

Rata-rata 39% 46% 27% 36% 

 

Pada tabel 4.12, kita dapat mengetahui perusahaan yang memiliki kinerja 

pengungkapan CSR yang baik dan buruk terkait dengan indikator lingkungan. 

Jika pada indikator ekonomi hampir setiap perusahaan melakukan pengungkapan 

di atas 86%, akan tetapi pada indikator lingkungan rata-rata kepatuhannya bahkan 

tidak mencapai 50%. Untuk tahun 2006, persentase rata-rata kepatuhannya adalah 

sebesar 39% untuk topik inti dan 27% untuk topik tambahan. Pada tahun 2007, 

persentasenya meningkat menjadi 46% untuk topik inti dan 36% untuk topik 



 

 
 

tambahan. Hanya dua perusahaan, yaitu ANTAM dan TIMAH yang menunjukkan 

peningkatan kinerja yang berarti dalam indikator lingkungan ini. 

Tabel 4.13 

Rata-Rata Kepatuhan untuk Indikator Sosial 

No Entitas 
% Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 

1 ANTAM 67% 67% 67% 76% 

2 EMP 38% 24% 50% 35% 

3 INCO 30% 40% 62% 62% 

4 MEDCO 30% 27% 43% 48% 

5 PGN 13% 13% 42% 47% 

6 TIMAH  13% 67% 52% 76% 

7 BR 23% 40% 57% 86% 

Rata-rata 31% 40% 53% 61% 

 

Indikator sosial menunjukkan kinerja yang hampir sama dengan indikator 

lingkungan. Topik inti yang seharusnya lebih diutamakan untuk diungkapkan 

ternyata memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan topik tambahan. 

Pada tahun 2006, topik inti dan topik tambahan memiliki persentase berturut-turut 

sebesar 31% dan 53%. Di tahun 2007, persentase pengungkapan topik meningkat 

menjadi 40%, namun pengungkapan topik inti masih di bawah topik tambahan, 

yakni sebesar 61%. Dari indikator sosial ini, ANTAM memimpin dengan 

konsistensi pelaporan yang tinggi dibanding perusahaan-perusahaan lain, 

sedangkan yang melakukan peningkatan yang signifikan dari tahun 2006 ke tahun 

2007 adalah TIMAH dan BR.   

 

 



 

 
 

Tabel 4.14 

Rata-Rata Kepatuhan pada Industri Pertambangan 

No Entitas 
% Inti % Tambahan 

2006 2007 2006 2007 

1 ANTAM 75% 78% 69% 82% 

2 EMP 55% 49% 57% 30% 

3 INCO 56% 57% 62% 64% 

4 MEDCO 53% 53% 55% 59% 

5 PGN 45% 45% 52% 52% 

6 TIMAH  46% 81% 44% 71% 

7 BR 51% 57% 49% 68% 

Rata-rata 54% 60% 55% 61% 

 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan dari 

pengungkapan aktivitas CSR perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia 

pada tahun 2006 adalah 54% untuk topik-topik inti dan 55% untuk topik-topik 

tambahan. Hasil tersebut menyatakan bahwa kepedulian perusahaan-perusahaan 

dalam industri ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan dampak yang 

dihasilkan oleh kegiatan operasional pertambangan terhadap karyawan, 

masyarakat, dan lingkungan. 

Pada tahun 2007, beberapa perusahaan mulai meningkatkan 

pengungkapannya sehingga rata-rata industri meningkat menjadi 60% untuk 

topik-topik inti dan 61% untuk topik-topik tambahan. Namun, sangat menarik 

mengetahui terdapat perusahaan yang membuat Sustainability report pada tahun 

2006, tetapi tidak membuatnya di tahun 2007, yakni PT. International Nickel 

Indonesia Tbk. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak membuat rata-rata 



 

 
 

kepatuhannya menurun karena laporan tahunannya memuat informasi yang cukup 

informatif tentang CSR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan analisis pengungkapan laporan tahunan dan 

Sustainability Report pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal tentang praktek pengungkapan CSR dalam industri pertambangan di 

Indonesia dengan kurun waktu 2006-2007. Selain itu, pada bab ini, peneliti juga 

akan mengungkapkan mengenai keterbatasan selama pelaksanaan penelitian 

beserta saran mengenai praktek pengungkapan CSR di Indonesia. 

 

5.1 Kesimpulan 

Peneliti mendapatkan beberapa hal berdasarkan analisis yang didapat dalam 

penelitian tentang praktek pengungkapan CSR di Indonesia antara lain : 

1. Indikator yang banyak diungkapkan dari perusahaan-perusahaan 

pertambangan di Indonesia adalah ekonomi karena topik-topik dalam 

indikator ini merupakan topik yang sangat lazim diungkapkan dalam suatu 

laporan. Indikator lainnya adalah sosial, banyak perusahaan pertambangan 

yang lebih mementingkan indikator ini dibandingkan lingkungan karena 

merasa indikator sosial akan lebih mendapat perhatian dari masyarakat luas 

dibanding dengan mengungkapkan topik-topik yang berkaitan dengan 

lingkungan. Minimnya pengungkapan yang mencantumkan sisi negatif 

perusahaan serta monotonnya topik yang diungkapkan membuat sulitnya 

stakeholder membedakan mana perusahaan yang melakukan pengungkapan 



 

 
 

CSR dengan tujuan untuk kesejahteraan stakeholder dengan perusahaan yang 

melakukan pengungkapan CSR untuk menjaga image. 

2. Berdasarkan indikator ekonomi, rata-rata kepatuhan sangat tinggi baik untuk 

topik inti maupun topik tambahan. Di tahun 2006 dan 2007, hampir setiap 

perusahaan melaporkan topik intinya diatas 90% sedangkan pada topik 

tambahan rata-rata kepatuhannya sebesar 86%. Pada indikator lingkungan, 

untuk tahun 2006 persentase rata-rata kepatuhannya sebesar 39% untuk topik 

inti dan 27% untuk topik tambahan. Sedangkan tahun 2007, persentasenya 

meningkat menjadi 46% untuk topik inti dan 36% untuk topik tambahan. 

Hanya dua perusahaan, yaitu PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT. 

Timah (Persero) Tbk, yang menunjukkan peningkatan kinerja yang berarti 

dalam indikator lingkungan ini. Sedangkan dalam indikator sosial, di tahun 

2006, topik inti dan topik tambahan memiliki persentase berturut-turut 31% 

dan 53%. Di tahun 2007, persentase pengungkapan topik meningkat menjadi 

40% namun pengungkapan topik inti masih dibawah topik tambahan yaitu 

sebesar 61%. Dari indikator sosial ini, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

memimpin dengan konsistensi pelaporan yang tinggi dibanding perusahaan-

perusahaan lain sedangkan yang melakukan peningkatan yang signifikan dari 

tahun 2006 ke tahun 2007 adalah PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Bumi 

Resources Tbk.   

3. Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan aktivitas CSR perusahaan-

perusahaan pertambangan di Indonesia secara keseluruhan masih tidak bagus 

meskipun terjadi peningkatan pengungkapan dari tahun 2006 ke tahun 2007. 



 

 
 

Pada tahun 2006, persentase rata-rata kepatuhannya sebesar 54% untuk topik-

topik inti dan 55% untuk topik-topik tambahan. Sedangkan rata-rata tingkat 

kepatuhan industri di tahun 2007 meningkat menjadi 60% untuk topik-topik 

inti dan 61% untuk topik-topik tambahan. Dari angka-angka tersebut 

setidaknya industri pertambangan menunjukkan keinginan untuk lebih 

memberikan perhatian terhadap kesejahteraan stakeholder meskipun 

peningkatan hanya dilakukan beberapa perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perusahaan pertambangan dalam 

industri ini yang tidak dianalisis karena peneliti tidak menemukan data laporan 

historisnya. Hal tersebut menyebabkan kurang obyektifnya kesimpulan yang 

dibuat peneliti untuk keseluruhan industri pertambangan.  

2. Referensi yang berkaitan dengan penelitian ini masih kurang memadai karena 

masih sedikitnya buku di Indonesia yang membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan Corporate Social Responsibility, terutama dalam industri 

pertambangan dalam negeri sehingga sebagian besar data didapat peneliti dari 

e-book atau artikel internet tentang keadaan perusahaan pertambangan di luar 

negeri.    

3. Penelitian ini hanya meneliti pengungkapan CSR dalam bentuk laporan dan 

tidak meneliti pengungkapan yang dilakukan perusahaan melalui websitenya. 



 

 
 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah : 

1. Memperkuat obyektivitas penelitian agar mendapatkan gambaran yang benar-

benar nyata tentang pengungkapan CSR dalam industri pertambangan ini 

dengan memperluas akses informasi yang berkaitan dengan data laporan 

historis perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. 

2. Apabila memungkinkan, penelitian selanjutnya dapat dikembangan dan 

diperluas dengan menyertakan referensi yang cukup memadai dari buku-buku 

yang mengungkapkan tentang keadaan industri pertambangan di Indonesia. 

3. Apabila memungkinkan, untuk penelitian selanjutnya tidak hanya dibatasi 

pada analisis laporan tahunan dan Sustainability Report tetapi juga dari 

website perusahaan. 
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Menurut GRI 2005:           

I. Indikator Kinerja Ekonomi            

Dampak Ekonomi Langsung            

1. Pelanggan           

a. Penjualan bersih I         

b. Pembagian geografis pasar I         

2. Pemasok           

a. Harga barang, bahan baku dan jasa yang dibeli I         

b. Persentase dari kontrak yang dibayar menurut             

jangka waktu yg ditentukan. I         
c. Rincian pemasok berdasarkan organisasi dan 

negara 
T         

3. Karyawan           
a. Total gaji dan keuntungan (termasuk upah, 

pensiun,  
          

 keuntungan lain, dan kelebihan pembayaran). I         

4. Penyedia Modal         
a. Distribusi kepada penyedia modal yang dirinci 

berdasar   
          

kepentingan terhadap utang dan pinjaman, dan 
dividen untuk  

          

seluruh golongan saham, serta pengungkapan 
untuk setiap  

        

tunggakan dividen preferen  I         
b. Peningkatan atau penurunan laba ditahan di 

akhir periode 
I         

5. Sektor Publik 
 

    

 
  

a. Jumlah total seluruh jenis pajak yang 
dibayarkan yang  

          

dirinci berdasarkan negara I         
b. Subsidi yang diterima yang dirinci berdasarkan 

negara atau 
          

wilayah I         
c. Sumbangan kepada komunitas, masyarakat 

sipil, dan  
 

        

kelompok lain yang dirinci sesuai dengan jenis 
sumbangan  

          

yang diterima per kelompok yaitu dalam bentuk 
kas ataupun  

          

sumbangan selain kas. I         



 

 
 

d. Total yang dihabiskan untuk pengembangan 
infrastruktur di  

          

luar bisnis inti T         
6. Perolehan, Pengelolaan, dan Distribusi 

Pendapatan 
 

        

a. Mengidentifikasikan kontribusi yang diberikan 
kepada  

          

masyarakat lokal. Informasi yang diberikan 
biasanya meliputi: 

          

persentase barang, bahan baku, dan jasa yang 
dari masyara- 

          

kat lokal; persentase tenaga kerja dari komunitas 
lokal; inves- 

          

tasi pada infrastruktur publik dan 
pemeliharaannya serta;  

          

pembayaran kompensasi. I         

7. Nilai Tambah I         

Dampak Ekonomi Tidak Langsung           
1. Dampak-dampak ekonomi tidak langsung dari 

organisasi 
T         
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II. Indikator Kinerja Lingkungan            

1. Material           
a. Total material yang digunakan selain air, 

berdasarkan jenis  
          

(dalam ton, kilogram, atau volume) I         
b. Persentase produk yang diperoleh dari 

material sekunder. 
I         

2. Energi           
a. Penggunaan energi langsung yang 

disegmentasikan ber- 
 

        

dasarkan sumber utama (dalam joule) I         

b. Penggunaan energi tidak langsung I         
c. Inisiatif untuk menggunakan sumber energi 

yang dapat  
        

diperbaharui dan untuk meningkatkan efisiensi 
energi. 

T         

3. Air           

a. Total penggunaan air. I         
b. Sumber-sumber air dan ekosistem/habitat 

terkait yang  
          



 

 
 

secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan 
air. 

T         

c. Pengambilan tahunan dari air dasar tanah dan 
air permuka- 

          

an sebagai bagian dari jumlah air tahunan yang 
dapat 

          

diperbaharui yang tersedia dari sumbernya. T         
d. Total air yang didaur ulang dan digunakan 

kembali. 
T         

4. Keanekaragaman Hayati           
a. Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, 

disewakan, atau di- 
 

        

kelola dalam habitat yang kaya akan 
keanekaragaman hayati. 

I         

b. Deskripsi atas dampak utama dari kegiatan dan 
atau pro-    

          

duk dan jasa dalam lingkungan kelautan dan 
perairan terha-         

dap keanekaragaman hayati yang terkait. I         
c. Jumlah total tanah yang dimiliki, disewakan, 

atau dikelola  
I         

untuk aktivitas produksi atau industri. 
Perusahaan pertam-         

bangan sekiranya melaporkan hal-hal berikut :           
i. Total tanah yang digunakan dan belum 

direhabilitasi  
          

(opening balance)           
ii. Jumlah total dari tanah yang baru saja 

digunakan dalam 
          

periode pelaporan.           
iii. Jumlah total dari tanah yang baru saja 

direhabilitasi 
          

dalam periode pelaporan.            
iv. Total tanah yang digunakan dan belum 

direhabilitasi  
          

(closing balance)           
d. Jumlah permukaan yang tidak dapat ditembus 

sebagai  
          

bagian dari tanah yang dibeli atau disewa. T         
e. Pengaruh dari aktivitas dan operasional suatu 

organisasi  
     

  

pada wilayah sensitif dan dilindungi. T   
 

  
f. Perubahan dari habitat alami sebagai hasil dari 

aktivitas    
      

dan operasional dan bagian dari habitat yang 
dilindungi atau  

      

diperbaiki. T         
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g. Tujuan, program, dan target untuk melindungi 
dan memulih- 

          

kan ekosistem asli dan spesies di wilayah yang 
terdegradasi. 

T         

h. Jumlah spesies langka dengan habitatnya 
dalam wilayah  

          

yang dipengaruhi oleh operasional. T         
i. Unit bisnis yang sedang beroperasi atau 

merencanakan   
          

untuk beroperasi di sekitar wilayah sensitif 
atau terlindungi. 

T         

j. Jumlah/persentase tempat yang diidentifikasi 
memerlukan 

        

rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan 
jumlah/ 

          

persentase tempat yang telah memiliki rencana 
tersebut. Juga  

          

menyertakan kriteria untuk menentukan bahwa 
suatu rencana   

          

pengelolaan keanekaragaman hayati memang 
diperlukan dan  

          

komponen kunci atas rencana tersebut. I         

5. Emisi, Efluen dan Limbah           
a. Emisi gas rumah hijau (CO2, CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6) 
I         

b. Pengeluaran kandungan penipis ozon I         
c. NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya 

berdasarkan    
          

jenis. T         
d. Jumlah total limbah berdasarkan jenis dan 

tujuan akhir. 
I         

e. Pembuangan signifikan ke air berdasarkan 
jenis. 

I         

f. Tumpahan zat-zat kimia, minyak, dan bahan 
bakar dalam kai- 

I         

tannya dengan jumlah total dan volume serta 
dampaknya bagi 

          

lingkungan sekitar.           
g. Emisi gas rumah hijau yang dikeluarkan 

perusahaan secara  
          

tidak langsung. T         
h. Seluruh produksi, transportasi, impor atau 

ekspor dari lim-  
          



 

 
 

bah yang dianggap berbahaya. T   
 

    
i. Sumber-sumber air dan ekosistem/habitat 

terkait yang seca-  
          

ra signifikan dipengaruhi oleh pembuangan air. T         

6. Pemasok           
a. Kinerja pemasok terkait dengan program 

lingkungan  
T         

7. Produk dan Jasa           
a. Dampak signifikan terhadap lingkungan dari 

produk dan  
          

jasa pokok. I         
b. Persentase dari bobot produk yang terjual 

yang dapat  
          

diperoleh kembali pada akhir masa manfaat 
produk dan  

          

persentase yang sebenarnya diperoleh kembali. I         

8. Kepatuhan            
a. Insiden dan sanksi atas semua pelanggaran 

terhadap perjan 
          

jian pakta/konvensi/deklarasi internasional dan 
peraturan na- 

          

sional, sub-nasional, regional dan lokal yang 
terkait dengan  

          

permasalahan lingkungan. I         

9. Transportasi           
a. Dampak signifikan terhadap lingkungan atas 

transportasi  
          

yang digunakan untuk kepentingan logistik. T         
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10. Keseluruhan           
a. Total pengeluaran lingkungan berdasarkan 

jenisnya. 
T         

11. Pengelolaan Material           
a. menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk menilai 

eco- 
          

efficiency dan atribut keberlanjutan dari produk. I         

12. Pemrosesan Limbah Pertambangan           
a. Menjelaskan pendekatan untuk pengelolaan 

batu, tailing,   
          

dan endapan/residu. I         



 

 
 

            

III. Indikator Kinerja Sosial           

Praktek Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak           

1. Ketenagakerjaan           
a. Rincian tenaga kerja berdasarkan wilayah, 

jenis, dll. 
I         

b. Perputaran penciptaan lapangan kerja dan 
rata-rata yang  

          

disegmentasikan berdasarkan wilayah atau 
negara. 

I         

c. Tunjangan pekerja diluar yang sudah 
ditetapkan oleh hukum. 

T         

2. Hubungan Manajemen dengan Tenaga Kerja           
a. Persentase karyawan yang diwakili oleh serikat 

pekerja  
          

independen. I         
b. kebijakan dan prosedur yang meliputi 

informasi, konsultasi,  
          

dan negosiasi dengan karyawan. I         
c. Ketetapan bagi perwakilan pekerja formal 

dalam pembuatan  
  

 
  

 
  

keputusan atau manajemen, termasuk tata-
kelola perusahaan. 

T     
 

  

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja   

 
  

 
  

a. Praktek perekaman dan pencatatan kecelakaan 
kerja. 

I     
 

  

b. Penjelasan atas komite keselamatan dan 
kesehatan kerja  

          

yang terdiri dari perwakilan manajemen dan 
tenaga kerja serta  

I         

proporsi tenaga kerja yang dicakup oleh komite 
tersebut. 

          

c. Standar kerugian, kehilangan hari, dan tingkat 
absensi serta  

          

jumlah kesalahan fatal terkait pekerjaan. I         
d. Penjelasan kebijakan atau program terhadap 

HIV/AIDS. 
I         

e. Bukti ketaatan substansial dengan ILO 
(International Labour 

          

Organisation) T         
f. Penjelasan tentang persetujuan formal dengan 

serikat          

     pekerja. T         
g. Jumlah kasus baru dari penyakit yang berkaitan 

dengan  
          

pekerjaan berdasarkan jenis. Menjelaskan 
program-program   

          

untuk mencegah penyakit tersebut. I         

4. Pelatihan dan Pendidikan           



 

 
 

a. Rata-rata jam pelatihan per tahun per 
karyawan berdasar- 

          

kan kategori karyawan. I         
b. Penjelasan dari program untuk mendukung 

keberlanjutan 
          

pekerjaan karyawan dan untuk mengelola akhir 
masa kerja. 

T         
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c. Kebijakan dan program spesifik untuk 
manajemen kemam- 

          

puan atau untuk pembelajaran jangka panjang. T         

5. Keberagaman dan Kesempatan yang Sama           
a. Penjelasan kebijakan/program kesetaraan 

kesempatan,   
          

seperti halnya sistem pengawasan untuk 
memastikan ketaatan  

          

dan hasil pengawasan. I         
b. komposisi manajemen senior dan dewan tata-

kelola perusa- 
          

haan termasuk rasio pria/wanita dan indikator 
lain dari  

          

keberagaman. I         

6. Kesiap-siagaan terhadap Situasi Darurat           
a. Menjelaskan pendekatan untuk 

mengidentifikasi, memper- 
          

siapkan, dan merespon terhadap situasi darurat 
yang mempe-  

          

ngaruhi karyawan, masyarakat, atau lingkungan. I         

Hak Asasi Manusia           

1. Strategi dan Manajemen           
a. Penjelasan atas kebijakan, panduan, struktur 

perusahaan,   
          

prosedur untuk mengatasi semua aspek hak asasi 
manusia  

          

yang relevan terhadap operasi, termasuk 
mekanisme penga- 

          

wasan dan hasilnya. I         
b. Bukti pertimbangan hak asasi manusia sebagai 

bagian dari  
          

keputusan investasi dan pemerolehan sesuatu, 
termasuk pemi- 

          



 

 
 

lihan pemasok/kontraktor. I         
c. Penjelasan kebijakan dan prosedur untuk 

mengevaluasi dan  
          

menghasilkan kinerja hak asasi manusia dalam 
rantai paso- 

          

kan dan kontraktor, termasuk sistem 
pengawasan dan hasilnya. 

I         

d. Pelatihan karyawan terhadap kebijakan dan 
praktek yang  

          

mengandung seluruh aspek hak asasi manusia 
yang relevan  

          

dengan operasional. T         

2. Anti Diskriminasi           
a. Penjelasan atas kebijakan global dan 

prosedur/program  
          

untuk menghindari semua bentuk diskriminasi 
dalam opera-  

          

sional termasuk sistem pengawasan dan hasilnya. I         

3. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama           
a. Penjelasan atas kebebasan berserikat dan 

penerapannya. 
I         

4. Pekerja Anak           
a. Penjelasan atas kebijakan yang melarang 

pekerja anak seba- 
          

gaimana didefinisikan dalam konvensi ILO 138. I         

5. Tenaga Kerja Wajib dan Paksa           
a. Deskripsi kebijakan untuk mencegah tenaga 

kerja paksa se- 
          

bagaimana didefinisikan dalam konvensi ILO 29. I         

6. Praktik Kedisiplinan           
a. Penjelasan atas praktek terkait dengan 

masalah hak asasi 
          

manusia. T         
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b. Penjelasan atas kebijakan anti pembalasan 
dendam dan sis- 

          

tem menampung keluhan karyawan yang 
dirahasiakan dan  

 

        

efektif. T         

7. Praktek Pengamanan           



 

 
 

a. Pelatihan hak manusia atas pengamanan 
personil. 

T         

8. Hak Masyarakat Pribumi           
a. Penjelasan atas kebijakan, pedoman, dan 

prosedur untuk  
          

memenuhi kebutuhan dari masyarakat pribumi. T         
b. Penjelasan dari mekanisme pengelolaan 

keluhan dari  
          

masyarakat. T         
c. Bagian dari pendapatan operasional dari area 

operasi yang 
          

diredistribusikan ke masyarakat lokal. T         

Kemasyarakatan           

1. Masyarakat           
a. Penjelasan atas kebijakan untuk mengatur 

dampak pada ma- 
          

syarakat di area yang dipengaruhi oleh aktivitas, 
termasuk  

          

sistem pengawasan dan hasilnya. I         
b. Penghargaan yang diterima yang relevan 

terhadap kinerja  
          

sosial, etika dan lingkungan. T         
c. Menjelaskan kejadian signifikan yang 

mempengaruhi masya- 
          

rakat selama periode pelaporan, dan mekanisme 
keluhan yang  

          

digunakan untuk menyelesaikan insiden dan 
akibatnya. 

I         

d. Menjelaskan program dimana pelaporan 
organisasi telah  

          

memberikan informasi artisanal dan small-scale 
mining (ASM). 

I         

2. Pemindahan Tempat Tinggal           
a. Menjelaskan kebijakan dan aktivitas dari 

pemindahan tem- 
          

pat tinggal. I         

3. Penutupan Operasional           
a. Jumlah atau persentase dari operasional 

dengan rencana  
          

penutupan, mencakup aspek sosial - meliputi 
transisi tenaga  

          

kerja, lingkungan dan ekonomi. Menjelaskan 
kebijakan perusa- 

          

haan, proses perjanjian stakeholder, frekuensi 
dari review   

          

rencana, dan jumlah dan jenis dari ketentuan 
keuangan untuk  

 

        

penutupan. I         

4. Hak atas Tanah           



 

 
 

a. Menjelaskan proses untuk mengidentifikasi 
tanah masyara- 

          

kat pribumi, dan hak adat dan mekanisme 
keluhan yang digu- 

          

nakan untuk menyelesaikan berbagai 
perselisihan. 

I         

5. Penyuapan dan Korupsi           
a. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan bagi organisasi dan 
karyawan terkait  

          

penyuapan dan korupsi. I         
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6. Kontribusi Politis           
a. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan untuk pengaturan lobi 
dan kontribusi  

        

politik. I         

4. Kompetisi dan Penetapan Harga           
a. Keputusan pengadilan terkait dengan kasus 

yang bersinggu- 
          

ngan dengan peraturan anti-trust dan monopoli. T         
b. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan untuk mencegah 
perilaku 

T         

 anti-competitive.         

Tanggung Jawab dari Dampak Produk           

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen           
a. Penjelasan atas kebijakan untuk memberikan 

kesehatan dan 
          

keselamatan pelanggan selama menggunakan 
produk dan jasa 

          

perusahaan. I 

 
      

b. Jumlah dan tipe dari ketidakpatuhan terhadap 
peraturan  

  

 

      

yang berkaitan dengan kesehatan dan 
keselamatan pelanggan,  

  

 

      



 

 
 

termasuk hukuman dan denda yang ditaksir atas 
pelanggaran  

T 

 

      

tersebut. 
 

        
c. Jumlah pengaduan dari lembaga resmi yang 

mengawasi 
  

 

      

keselamatan dan kesehatan atas penggunaan 
barang dan jasa. 

T 

 

      

2. Produk dan Jasa           
a. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan terkait dengan 
informasi produk dan  

          

pelabelan. I         
b. Jumlah dan tipe dari ketidakpatuhan terhadap 

peraturan  
          

yang berkaitan dengan informasi produk dan 
pelabelan, terma- 

          

suk hukuman dan denda yang ditaksir atas 
pelanggaran ini. 

T         

c. Penjelasan atas kebijakan, sistem 
prosedur/manajemen, dan 

          

mekanisme ketaatan terkait dengan kepuasan 
konsumen, ter- 

          

masuk hasil dari survey pengukuran kepuasan 
pelanggan. 

T         

3. Periklanan           
a. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan terhadap kepatuhan 
akan aturan   

          

standar dan sukarela menyangkut periklanan. T         
b. Jumlah dan jenis dari pelanggaran atas 

peraturan perikla- 
          

nan dan pemasaran. T         

4. Penghormatan terhadap Privasi           
a. Penjelasan atas kebijakan, sistem 

prosedur/manajemen,   
          

dan mekanisme ketaatan bagi privasi konsumen. I         
b. Jumlah komplain yang dibenarkan menyangkut 

pelanggaran  
          

terhadap privasi konsumen. T         
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Menurut PSAK 29 :           

Lindungan Lingkungan yaitu             
1. Pencegahan terhadap kemungkinan 

tertumpahnya minyak di  
          

perairan pelabuhan serta penanggulangannya. I         

            

Menurut PSAK 33 :           

Uraian Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup           
1. Penyusunan dokumen Analis Mengenai Dampak 

Lingkungan  
I         

2. Upaya pencegahan pencemaran sungai oleh air 
hasil peniri- 

          

san tambang, berupa pembuatan kolam pengendap 
lumpur dise- 

          

kitar lokasi pengalian dumping area, dan stockpile. 
Termasuk   

          

dalam kegiatan ini adalah pengurasan lumpur dari 
kolam  

        

pengendap. I         
3. Pengaturan bentuk lahan (land scaping) 

disesuaikan dengan 
          

kondisi topografi dan hidrologi setempat. Kegiatan 
ini meliputi: 

          

(i) Pengaturan bentuk lereng, dimaksudkan 
untuk mengurangi  

          

kecepatan air permukaan, erosi, sedimentasi, 
dan longsor. 

I   

 

    

(ii) Pengaturan saluran pembuangan air, 
dimaksudkan untuk  

          

mengatur air agar tidak mengalir pada tempat 
tempat terten- 

          

tu sehingga dapat mengurangi kerusakan lahan 
akibat erosi. 

I         

4. Pengelolaan tanah pucuk (top soil), yaitu kegiatan 
pengam-  

          

bilan dan penyimpanan tanah pucuk dari lokasi 
tanah yang  

          

akan ditambang dan ditimbun untuk dimanfaatkan 
kembali    

          

pada kegiatan reklamasi  bekas daerah timbunan 
yang telah         

selesai. I         
5. Revegetasi, yaitu penanaman kembali pada lahan 

bekas tam-  
          

bang yang vegetasi awalnya telah rusak atau 
terganggu. 

I         

6. Pencegahan pencemaran akibat debu, antara lain 
kegiatan  

          



 

 
 

berupa penyemprotan air di lokasi jalan produksi, 
loading  

          

station, stockpile, dan tempat lainnya yang dapat 
menimbulkan         

debu. I         
7. Penelitian tanah dan tanaman untuk 

mendapatkan cara dan  
          

teknik penanaman yang baik dan cocok.  I         
8. Pemantauan kualitas air yang keluar dari kolam 

pengendap 
          

saluran pemukiman, dan sungai di sekitar lokasi 
penambangan. 

I         

9. Pemantauan kualitas udara di lokasi kegiatan 
penamba-   

          

ngan dan pemukiman karyawan, serta penduduk 
sekitarnya. 

I         

10. Pemantauan kualitas tanah di dumping area. I         
11. Pemantauan luas lokasi vegetasi yang rusak dan 

yang telah 
          

direvegetasi. I         
12. Pemantauan keberhasilan dari usaha 

pengendalian dan  
          

pengelolaan lingkungan yang dilakukan. I         

13. Pemantauan laju erosi. I         
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Pengungkapan           

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan :           
a. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya 

PLH 
I         

b. metode amortisasi atas biaya PLH yang 
ditangguhkan 

I         

c. Metode penyusutan prasarana PLH I         
2. Mutasi taksiran kewajiban PLH selama tahun 

berjalan dengan 
          

menunjukkan :           

a. Saldo awal I         

b. Penyisihan yang dibentuk I         

c. Pengeluaran sesungguhnya I         

d. Saldo akhir. I         



 

 
 

3. Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan yang 
sedang            

berjalan. I         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

           

           

           

            

            

           

           

           

            

           

           
            
            
            
            
            
            
 


