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ABSTRAK 
 

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan dari fungsi 
akuntansi konvensional. Perluasan tersebut berkembang seiring terjadinya 
pergeseran paradigma dari perspektif pemegang saham menuju perspektif 
pemangku kepentingan, yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung 
jawab lebih luas dibanding hanya tujuan maksimasi profit, yaitu memerhatikan 
kesejahteraan para pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam upaya 
pembangunan berkelanjutan. 

Sejauh ini penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial menghadapi 
berbagai kendala dikarenakan sulitnya mengukur elemen-elemen sosial akibat 
aktivitas perusahaan, yang terdiri atas manfaat sosial dan biaya sosial. Masalah 
pengukuran ini timbul karena adanya hal-hal yang tidak dapat diukur dengan 
bentuk pengukuran dalam akuntansi (moneter) sehingga menjadi lebih sulit untuk 
menyajikannya dalam laporan yang bersifat kuantitatif. Situasi tersebut 
memerlihatkan tentang kebutuhan akan adanya suatu metode atau pedoman untuk 
pengukuran yang dapat mengikhtisarkan kinerja sosial perusahaan dalam suatu 
pelaporan. 

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan model pendekatan biaya yang 
dikeluarkan untuk memformulasikan laporan biaya sosial. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian 
dilakukan di PT Petrokimia Gresik untuk mengidentifikasi aktivitas dan biaya 
sosial perusahaan selama tahun 2007-2009. 

Dari hasil analisis dan komparasi terhadap item-item dalam laporan biaya 
sosial, dapat diketahui bahwa PT Petrokimia Gresik memberikan proporsi 
pembiayaan terbesar untuk sektor kesejahteraan sumber daya manusia (pekerja). 
Secara keseluruhan, kinerja sosial perusahaan dapat dikatakan cukup optimal, 
namun perusahaan belum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan 
menyusun suatu pelaporan yang sesungguhnya bermanfaat untuk melakukan 
evaluasi jangka panjang terhadap kinerja sosial perusahaan. 
 
Kata kunci : akuntansi pertanggungjawaban sosial, studi kasus, 

pendekatan biaya yang dikeluarkan, laporan biaya sosial, 
dan PT Petrokimia Gresik. 
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ABSTRACT 
 

Social responsibility accounting is an extension of conventional 
(mainstream) accounting functions. The expansion was developed following the 
paradigm friction from the shareholders perspective towards stakeholders 
perspective, which emphasizes that the company has a broader responsibility than 
just profit maximization objective, namely to watch the welfare of stakeholders 
and actively participate in sustainable development efforts. 

So far, the application of social responsibility accounting faces several 
obstacles due to the difficulty of measuring the social elements consequence by 
corporate activity, which consist of social costs and social benefits. This problem 
arises because the imponderable things cannot be measured with a form of 
measurement in accounting (monetary) which becomes more difficult to provide 
quantitative reports. This situation shows about the need for a method or 
guidelines for the measurement of corporate social performance can be 
summarized in the report  

This study aims to describe the application of social responsibility 
accounting by using cost of outlay approach model to construct an social cost 
report. This study uses qualitative approach by case study method. The research 
located in PT Petrokimia Gresik to identify corporate activities and social costs 
during 2007-2009 period. 

From the analysis and comparison of social cost items in the report, it is 
known that PT Petrokimia Gresik provides the largest funds proportion for the 
prosperity of human resources (workers) sector. In general, corporate social 
performance can be optimized, but the corporate has not applied social 
responsibility accounting and compile an reporting which truthfully useful to 
doing long-term evaluation of corporate social performance. 
 
Keywords : social responsibility accounting, case study, the cost of 

outlay approach, social cost report, and PT Petrokimia 
Gresik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Eksistensi perusahaan sebagai suatu bagian integral dari masyarakat tidak 

dapat terlepas dari berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, 

teknologi maupun ekologi. Sesuai dengan apa yang ditegaskan Grayson dan 

Hodges (2004) dalam Mangoting (2007, 36) bahwa perusahaan tidak beroperasi di 

dalam ruang kosong, melainkan dalam kondisi interaksi yang kompleks dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi politik, pembangunan 

sosial dan ekonomi, juga resiko-resiko yang mungkin timbul. Selama ini 

perusahaan dianggap sebagai suatu entitas yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas bisnisnya, sehingga seolah 

perusahaan mendapatkan legitimasi untuk bermanuver dan berekspansi secara 

bebas serta leluasa guna mengoperasikan berbagai aktivitasnya tersebut. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan David C. Korten dalam bukunya “When Corporations 

Rule the World“ (2001) yang dikutip Hendardi (2010), ia melukiskan bahwa dunia 

bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling 

berkuasa di planet ini. 

Di lain pihak, Milton Friedman, seseorang yang dianggap sebagai pelopor 

neoliberal1, dalam Simatupang (2010), menyatakan bahwa: 

                                                
1  Merupakan sebuah varian terbaru dari perkembangan liberalisme perdagangan klasik yang 

muncul pada abad 18. Sebuah konsep ekonomi yang memperjuangkan persaingan bebas 
dengan “menuhankan” hak-hak kepemilikan pribadi (private property) dan kebebasan 
individu. Bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kepada kekuasaan pasar dengan 
harapan kompetisi yang terjadi akan menimbulkan kemakmuran ke bawah (trickle down 
effect). Atau dengan kata lain, “meneteskan” kemakmuran kepada masyarakat (kelas) yang 



 

 

2

“the business of business is to maximize profits, to earn a good 
return on capital invested, and to be good corporate citizen 
obeying the law-no more and no less.” 
 
Dalam bukunya, Bertens (1999, 293) juga sempat mencatat tulisan 

Friedman di New York Times Magazine (1970) yang berjudul “The Social 

Responsibility of Business is to Increase Its Profits”, dalam artikel tersebut 

terdapat pernyataan masyhur Friedman, sebagai berikut: 

There is one and only one social responsibility of business to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profit, 
as long as it stays within the rules of game, which is to say. 
Engages in open and free competition, wihout deception of fraud. 
Few trends could so throughly undermine the very foundation of 
our free society as the acceptance by corporate officials of a social 
responsibility other than to make as much money for their 
shareholders as possible2. 
 
Pandangan Friedman ini sudah sangat jelas, bahwa dalam masyarakat 

bebas hanya terdapat satu tanggung jawab bagi entitas bisnis, yaitu 

memaksimalkan keuntungan (laba) sebesar mungkin, selama tindakan itu 

dilakukan sebatas aturan-aturan main yang berlaku. Namun, mengingat rentetan 

peristiwa yang terjadi akibat perilaku korporasi serta evolusi yang berkembang di 

dunia bisnis, pernyataan Friedman ini terkesan kurang relevan, kalau tak bisa 

dikatakan tidak manusiawi. Karena faktanya, alih-alih “bertarung” dengan sportif, 

korporasi-korporasi ini malah mengangkangi aturan-aturan main tersebut. 

Pasca Perang Dunia II, entitas bisnis semakin mengokohkan jati dirinya 

sebagai kumpulan kekuatan modal yang lebih unggul dalam banyak hal 

dibandingkan elemen sosial lainnya, seperti negara dan masyarakat sipil (civil 

                                                                                                                                 
“tidak berpunya”. Namun, pada kenyataannya praktek ekonomi neoliberal tidaklah 
mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang benar-benar merata. Pihak yang memiliki modal 
besar semakin kaya dan berkuasa, namun di sisi lain terjadi pemiskinan massal yang menimpa 
rakyat seperti buruh, petani, nelayan bahkan dialami juga oleh usaha-usaha kecil. 

2  Pernyataan ini juga tertuang dalam bukunya yang berjudul “Capitalism and Freedom“ (1962). 
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society). Hegemoni3 yang terpusat di tangan korporasi bisnis modern semakin 

memerlihatkan bahwa tindakan yang diambil perusahaan memberikan dampak 

masif yang nyata dan luar biasa terhadap kehidupan manusia, seluruh spesies serta 

ekosistem di muka bumi. Realitas menunjukkan bahwa kekuatan modal dapat 

memengaruhi keputusan politik suatu negara dan juga menentukan nasib hidup 

masyarakat sipil. Sedari awal, perusahaan memang memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dengan masyarakat beserta lingkungan sosialnya, pola relasi ini 

berawal ketika perusahaan menarik dana dari berbagai individu dalam masyarakat 

untuk mendanai operasionalnya sehingga mengharuskan perusahaan bertanggung 

jawab terhadap kelompok masyarakat yang terdiri atas para investor dan kreditor. 

Perusahaan memberdayakan sejumlah pekerja sehingga mengharuskan 

perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerja dan organisasinya (serikat 

pekerja). Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen 

sehingga mengharuskan perusahaan bertanggung jawab terhadap produk yang 

mereka hasilkan. Perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam dan seringkali 

menimbulkan berbagai dampak negatif sehingga mengharuskan perusahaan 

bertanggung jawab terhadap kualitas dan keseimbangan alam. 

Berbagai macam pertukaran material dan sumber daya itulah yang pada 

akhirnya akan memunculkan tuntutan hak dan kewajiban dari masing-masing 

                                                
3  Merujuk pada teori Antonio Gramsci (seorang komunis asal Italia), yaitu sebuah proses 

penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-
ide kelas dominan. Dalam konteks korporasi, hegemoni dapat diartikan bahwa korporasi 
memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan kekuasaan lainnya, seperti negara atau 
pemerintah. Penguasaan tidak dilakukan dengan kekerasan tetapi melalui bentuk atau cara-
cara tertentu yang disepakati masyarakat dominan. Korporasi memiliki modal dan pengaruh 
yang begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat sehingga seringkali apapun yang dilakukan 
korporasi diamini begitu saja, dengan alasan bahwa itu merupakan suatu kewajaran karena 
berpijak pada legalitas, atau karena takut kehilangan kesejahteraan jika tidak “menurut” pada 
korporasi. Sehingga akhirnya masyarakat sipil seringkali menjadi diam, tunduk, dan taat pada 
kepentingan korporasi. 
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pihak sehingga diharuskan adanya suatu bentuk pertanggungjawaban yang nyata, 

terutama dari pihak perusahaan sebagai entitas “pengambil untung” yang 

mendominasi, berkuasa dan menimbulkan eksternalitas4 (externalities) secara 

langsung terhadap lingkungan sosial dan ekologi. 

Eksternalitas membuat perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih 

meluas yaitu sampai pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Langsung atau 

tidak langsung, perusahaan memiliki campur tangan munculnya externalities dis-

economy, sehingga menimbulkan beban yang harus ditanggung masyarakat 

(Harahap 2003, 347). Menanggapi persoalan tanggung jawab tersebut, Korten 

(2001) dalam Hendardi (2010) juga mengemukakan pernyataan lanjutan bahwa 

setiap institusi dominan yang berada di masyarakat manapun harus mampu 

mengemban tanggung jawab demi kepentingan bersama sehingga segala 

keputusan maupun tindakan yang diambil harus disesuaikan dalam kerangka 

tanggung jawab tersebut. 

Terkait masalah tanggung jawab, Bertens (1999, 295) menekankan bahwa 

bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomis dan 

tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ekonomis ini dapat dilihat sebagai upaya 

perusahaan dalam rangka peningkatan keuntungan perusahaan. Namun, lain 

halnya jika berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yakni 

menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung 

                                                
4  Efek samping atau dampak yang dirasakan pihak tertentu karena adanya aktivitas ekonomi 

pihak lain, dalam arti muncul keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya tetapi 
tanpa melalui mekanisme pasar. Bisa positif maupun negatif, bersifat positif apabila dikaitkan 
dengan proses industri yang dianggap mampu meningkatkan hajat hidup orang banyak, namun 
di sisi lain seringkali malah berkonotasi negatif apabila dikaitkan dengan masalah lingkungan 
ataupun degradasi sosial. 
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jawab ekonomis. Artinya perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas demi suatu 

tujuan sosial tanpa memerhitungkan untung atau rugi ekonomis. 

Menurut Gray et. al. (1987) dalam Sembiring (2005, 379) tumbuhnya 

kesadaran publik terhadap perilaku perusahaan di tengah masyarakat mulai 

melahirkan banyak kritik karena perusahaan menciptakan masalah sosial, polusi, 

sumber daya, limbah, mutu produk serta hak dan status pekerja. Semakin 

menguatnya tekanan dari berbagai pihak juga memaksa perusahaan untuk 

menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya. Berbagai fenomena 

ini menyadarkan masyarakat dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan 

karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, 

dengan konsekuensi perusahaan wajib menggunakan sumber daya seefisien 

mungkin agar sumber daya tersebut tidak habis sehingga dapat dimanfaatkan 

generasi di masa mendatang (Utama 2007, 2). Melalui konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development)5 maka aktivitas tanggung jawab sosial 

menjadi lebih terarah, karena perusahaan memang harus berupaya maksimal 

untuk merealisasikan konsep tersebut. Perusahaan juga diharapkan dapat 

berperilaku lebih etis agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar, sehingga dapat mempertahankan eksistensinya secara 

                                                
5  Prinsip keberlanjutan yang mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin 

dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan suatu institusi dalam mengelola 
pembangunan, dimana strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, sosial, dan ekologi yang menghargai kemajemukan budaya. Kemudian dalam proses 
pengembangannya, tiga stakeholder inti (perusahaan, pemerintah, dan masyarakat) diharapkan 
dapat saling mendukung secara penuh. 

  
 Atau dengan gambaran lebih sederhana, bahwa pembangunan ekonomi generasi sekarang 

harus selalu memanfaatkan sumber daya alam dengan sedemikian rupa sehingga generasi 
mendatang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sekaligus melanjutkan pembangunan ke 
arah yang lebih baik daripada sebelumnya. 
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berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomis yang menjadi tujuan 

dibentuknya usaha. 

Masyarakat tidak lagi mengumandangkan tuntutannya sebatas pada 

masalah ketersediaan lapangan kerja beserta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

pokok mereka, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan terhadap 

masalah-masalah kemanusiaan dan ekologis yang timbul akibat suatu aktivitas 

bisnis. Di samping itu, masyarakat juga menginginkan informasi pengungkapan 

penuh (full disclosure) mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan 

aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman, sehat, dan tentram 

dapat terealisasi. Situasi tersebut sejalan dengan pernyataan Capra (1983) dalam 

Wibisono (1989, 46) yang menandaskan bahwa polusi udara dan air, kegaduhan 

suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi sampah nuklir, dan 

banyak petaka lain yang menyebabkan stress mental maupun fisik telah menjadi 

bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 

Kapitalisme6 sebagai suatu sistem yang memosisikan dirinya pada 

akumulasi profit telah mengomodifikasikan7 dan merusak berbagai aspek serta 

tatanan dalam harmonisasi kehidupan, yaitu dengan mengeksploitasi potensi 

sumber daya alam dan manusia secara membabi buta tanpa memedulikan 
                                                
6  Sistem yang didasari oleh hubungan produksi dan menimbulkan perbedaan kelas akibat 

penindasan yang terjadi. Dimana nyaris segala sumberdaya dikuasai oleh segelintir pemodal 
(kapitalis) sehingga terjadi penghisapan kepada kelas-kelas lain (proletar) yang tidak memiliki 
kapital maupun alat-alat produksi, demi tercapainya pemenuhan kebutuhan dan 
pengembangan hidup masyarakat dengan berpilar pada upaya para kapitalis untuk 
mengakumulasikan profit sebanyak-banyaknya. 

7  Proses transformasi sumber daya (barang/jasa) dari “nilai guna”-nya menjadi komoditas yang 
berorientasi pada “nilai tukar”-nya di pasar. Atau secara sederhana dapat diistilahkan sebagai 
“komersialisasi” segala bidang kehidupan yang pada awalnya terbebas dari tujuan 
perdagangan. Dalam konteks kepentingan korporasi, yaitu eksploitasi segala sumber daya 
secara masif menjadi sebuah komoditi yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan pasar 
dan maksimasi profit. Sehingga seringkali justru menuju ke arah destruksi massal, seperti 
misalnya reklamasi lahan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, distorsi terhadap 
kebudayaan kaum adat, layanan pendidikan yang semakin mahal tak terjangkau, deforestasi, 
domestikasi serta pembantaian hewan, dan sebagainya. 
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perubahan ekstrim terhadap kondisi sosial serta ekologis sebagai dampak 

langsungnya yang kemudian mengalami degradasi akut. 

Krisis-krisis yang semakin melanda ekosistem global dewasa ini pada 

hakekatnya juga merupakan bukti dari krisis wawasan, kesadaran, dan kepedulian 

manusia. Alih-alih pemerataan kesejahteraan, hingar bingar modernisasi ala 

kapitalisme ini malah menimbulkan berbagai macam paradoks seperti 

pertumbuhan ekonomi versus kerapuhan ekosistem, akumulasi kekayaan versus 

marjinalisasi atau pemiskinan, dan globalisasi versus lokalisasi8. Melihat 

kenyataan seperti itu, mungkin saja para akuntan turut terlibat dalam proses 

destruktif ini karena mereka tidak pernah menuntut pengungkapan atau 

perhitungan nilai atas kerusakan lingkungan dan kemanusiaan dalam laporan 

keuangan (Wibisono  1989, 47). 

Berbagai elemen masyarakat yang semakin kritis terhadap perkembangan 

dunia bisnis mengajukan tuntutan agar perusahaan bersikap lebih terbuka dan 

mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas bisnisnya, terutama yang berkaitan 

dengan lingkungan sosial, dalam suatu pelaporan tanggung jawab sosial. Namun, 

para pelaku bisnis tidak dapat sepenuhnya mengimplementasikan perubahan 

lingkungan yang efektif sampai masyarakat akuntansi dapat sejalan untuk mulai 

mempraktekannya pula. Dan tidak ada penyelesaian yang lebih tepat selain para 

akuntan harus segera sadar dan belajar untuk memasukkan faktor-faktor sosial 

serta lingkungan ke dalam mekanisme pekerjaan mereka. 
                                                
8  Mengacu terhadap realitas yang terjadi, orientasi pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme ini 

malah menimbulkan eskalasi kompetisi yang tidak akan pernah menjadi adil dan seimbang 
dikarenakan adanya otoritas yang berlebih pada segelintir pihak sehingga hanya pihak-pihak 
itulah yang nantinya akan mendapatkan akumulasi berlebih. Sedangkan mayoritas lainnya 
justru mengalami marjinalisasi dan penghisapan tiada henti. Selain itu, globalisasi telah 
mengukuhkan dominasi di atas pluralitas suku, ras, bangsa, agama, dan ideologi tanpa 
menyisakan ruang-ruang toleransi sehingga mengarah pada sebuah proses penyeragaman 
dunia dengan standar tertentu, serta berpotensi mengikis nilai orisinalitas dan kearifan lokal. 
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Sejarah akuntansi modern yang berkembang pesat semenjak Revolusi 

Industri menyebabkan pelaporan akuntansi lebih diutamakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada para kapitalis (pemilik modal) sehingga 

mengakibatkan orientasi keberpihakan yang cenderung lebih besar terhadap para 

pemilik modal tersebut. Dalam perjalanan panjangnya, rentetan sejarah juga telah 

membeberkan bahwa perusahaan seringkali menimbulkan eksternalitas negatif 

bagi lingkungan hidup maupun kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya 

kekuatan modal perusahaan seringkali tidak diimbangi dengan kinerja sosial yang 

memadai. Sudah menjadi rahasia publik bahwa banyak sekali perusahaan yang 

menjalankan operasi bisnisnya secara tidak beradab dan tidak humanis sehingga 

menimbulkan malapetaka bagi lingkungannya. 

Di Indonesia sendiri, mulai dari konflik tak berkesudahan antara PT 

Freeport dengan masyarakat adat Papua (sejak 1967)9, eksekusi mati seorang 

pekerja wanita bernama Marsinah yang berperan aktif dalam aksi demonstrasi 

buruh untuk menuntut kenaikan upah dari tempat kerjanya PT Catur Putera Surya, 

Porong (1993)10, keterlibatan Exxon Mobil atas pembantaian massal yang 

dilakukan personil-personil TNI di Aceh (2001)11, PT Newmont Minahasa Raya 

                                                
9  PT Freeport Indonesia (selaku anak cabang Freeport McMoran Copper & Gold Inc., asal 

Amerika Serikat) telah melakukan eksplorasi pada dua lokasi di Papua, yaitu tambang 
Erstberg (sejak 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, 
Kabupaten Mimika. Penambangan Freeport ini memicu berbagai masalah yang tak kunjung 
selesai hingga saat ini. Dalam kasus tersebut rakyat melakukan perlawanan sengit, karena 
alih-alih membawa kesejahteraan nyata bagi kehidupan masyarakat adat Papua, khususnya 
suku asli Amungme yang wilayahnya menjadi lokasi eksploitasi, kehadiran PT Freeport justru 
hanya menciptakan marjinalisasi dan krisis sosial serta pencemaran dan destruksi lingkungan 
hingga pelanggaran HAM. 

10  Sampai sekarang, belum ada kejelasan mengenai kasus Marsinah. Banyak pihak yang 
memperkirakan bahwa kasus tersebut sengaja ditutup dan direkayasa, agar dapat 
“menyelamatkan” aparat maupun para penguasa yang terlibat. 

11  Berawal dari protes keras masyarakat setempat atas kehadiran Exxon Mobil yang akan 
mengeksploitasi sumber minyak di tanah Aceh. Dalam kasus ini, TNI terlibat sebagai pihak 
yang didanai Exxon Mobil sebagai penjaga ladang gas perusahaan, hingga perkembangan 
selanjutnya tindakan TNI semakin tidak manusiawi, tidak jarang mereka melakukan 
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yang mencemari Teluk Buyat (2004)12, eksploitasi sumber air secara besar-

besaran oleh Aqua di beberapa desa di wilayah Indonesia13, semburan lumpur 

panas yang tak kunjung berhenti di Porong, Sidoarjo akibat operasi PT Lapindo 

Brantas Inc. (2006)14, hingga insiden Koja yang melibatkan warga Tanjung Priok, 

Jakarta melawan aparat keamanan demi melindungi kompleks makam Mbah Priok 

dari eksekusi PT Pelindo II (2010)15. 

Di kancah internasional, lebih banyak lagi kasus kejahatan korporasi yang 

memenuhi daftar tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Bayer AG 

yang dicap sebagai “perusahaan penjahat perang” karena berkoalisi dengan Nazi 

                                                                                                                                 
pemerkosaan, penyiksaan serta pembunuhan terhadap para aktivis maupun warga-warga yang 
resisten. Kasus pelanggaran Exxon Mobil ini juga sempat terjadi di kawasan Randublatung, 
Blora, dimana pengeborannya mengakibatkan kerusakan, pencemaran, dan penyebaran zat 
kimia berbahaya terhadap lingkungan sekitar. 

12  Pembuangan tailing di perairan Teluk Buyat sehingga mengakibatkan penurunan kualitas 
lingkungan perairan teluk tersebut, terlihat dari adanya indikasi peningkatan konsentrasi arsen 
dan merkuri. Sehingga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat setempat yang kemudian 
terjangkiti berbagai penyakit berbahaya. 

13  Di bawah kepemilikan Danone, sebuah korporasi multinasional (MNC) asal Prancis yang 
memiliki mayoritas saham atas PT Tirta Investama selaku produsen AMDK merek Aqua. 
Hingga saat ini Grup Aqua memiliki 10 sumber mata air di (1) Brastagi (Sumut), (2) Jabung 
dan Umbul Cancau (Lampung), (3) Mekarsari (Sukabumi), (4) Cipondoh (Subang), (5) 
Mangli (Wonosobo), (6) Klaten (Sigedang), (7) Pandaan (Jatim), (8) Kebon Candi (Jatim), (9) 
Mambal (Bali), dan (10) Airmadidi (Manado). Beberapa masalah yang timbul adalah 
berkurangnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari, irigasi 
pertanian, dan lain sebagainya bagi warga sekitar. Masalah ini dapat ditelusuri dari keadaan 
sumur-sumur milik warga yang mengalami kekeringan, di lain pihak justru debit air yang 
disedot demi kebutuhan produksi Aqua tiap tahun semakin tinggi. 

14  Semburan lumpur panas ini terjadi sejak 29 Mei 2006 di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa 
Timur yang kemudian menggenangi beberapa desa. Semburan diduga berawal dari blow out 
akibat proses pengeboran gas alam yang dilakukan PT Lapindo Brantas Inc. Pada peristiwa ini 
terjadi kebocoran gas berupa semburan asap putih disertai lumpur membumbung tinggi sekitar 
10 m, yang baunya mirip telur busuk atau gas elpiji. Sebenarnya blow out merupakan suatu 
kejadian yang biasa terjadi dalam proses eksplorasi minyak dan gas, akan tetapi sejak awal PT 
Lapindo Brantas Inc. menutupi fakta dan berkelit bahwa peristiwa tersebut merupakan 
bencana alam, lalu mereka menolak bertanggungjawab. 

15  Kasus bermula dari sengketa tanah antara PT Pelindo II dengan para ahli waris Mbah Priok. 
Sengketa tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun dan telah dibawa ke PN Jakarta Utara.  
Para ahli waris mengklaim kepemilikan tanah di lokasi tersebut dengan berlandaskan pada 
sertifikat resmi di lahan seluas 5, 4 Ha. Namun pada tanggal 5 Juni 2002, PN Jakarta Utara 
justru memutuskan tanah tersebut secara sah adalah milik PT Pelindo II. Dan akhirnya, 
berbekal “legitimasi sah” tersebut, PT Pelindo II berencana untuk memindahkan, memugar 
atau menggusur kompleks makam Mbah Priok demi pelebaran jalan bagi sarana transportasi 
perusahaan. Sehingga berakibat pada meletupnya insiden antara warga Koja melawan aparat 
keamanan yang berujung pada tewasnya beberapa satpol PP. 
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(1925)16, Monsanto sebagai pemasok utama racun Agent Orange demi 

kepentingan AS dalam perang Vietnam (1957-1975) 17, musibah kebocoran pabrik 

pestisida Union Carbride di Bhopal, India yang menyebabkan kebutaan pada lebih 

dari 5000 orang dan menewaskan lebih dari 3500 orang (1984)18, ledakan reaktor 

nuklir di Chernobyl, Ukraina yang berdampak buruk pada seluruh wilayah Eropa 

(1986)19, pemberangusan serikat pekerja oleh The Coca Cola Company di 

Kolombia (sejak 1989)20, operasi bisnis Shell di Nigeria yang melanggar HAM 

(sejak 1993)21, ketidakadilan dalam perdagangan kopi antara petani Ethiopia 

                                                
16  Di seluruh kamp konsentrasi Nazi, terutama di Auschwitz, Bayer AG berkolaborasi dengan 

Nazi untuk melakukan banyak eksperimen medis terhadap manusia atas nama riset dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Eksperimen-eksperimen yang diawasi langsung oleh grup 
Bayer ini banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh IGF 
(sindikat raksasa produsen bahan kimia di Jerman selama PD II). Dan imbas akibat buruknya 
aktivitas Bayer selama ini, pada tahun 2003, Multinational Monitor mencatat Bayer dalam 
daftar 10 Perusahaan Terburuk Tahun 2003, dimana Bayer berhasil menduduki peringkat 
pertama. 

17  Agent Orange atau "Super Orange" adalah julukan bagi racun herbisida dan defolian yang 
digunakan pasukan AS selama perang Vietnam untuk menggunduli hutan hujan, tempat 
persembunyian para gerilyawan Vietkong yang menolak pendudukan AS atas Vietnam. Racun 
ini berdampak pada kehancuran hutan hujan dan kontaminasi rantai makanan sehingga 
menyebabkan penyakit ganas pada 3 juta penduduk sipil di Vietnam. 

18  Terjadi kecelakaan besar akibat kebocoran methyl isocyanate (MIC) dari tangki yang 
menyimpan 40 ton lebih bahan kimia berbahaya. Kejadian tragis ini diakibatkan buruknya 
sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di pabrik. 

19  Insiden ini disebabkan oleh buruknya pengelolaan PLTN Chernobyl. Menurut perkiraan 
beberapa ahli, dalam 50 tahun sesudah tragedi Chernobyl, antara 50.000 dan 250.000 orang di 
bekas Uni Soviet dan seluruh Eropa akan meninggal akibat kanker dan penyakit berbahaya 
lainnya. 

20  Coca-Cola mempekerjakan pasukan paramiliter sebagai perwakilan dari korporasi tersebut 
untuk menjalankan bisnis di Kolombia, dan selanjutnya kekuatan paramiliter dalam pabrik 
secara sistematis melakukan intimidasi, penculikan, penahanan, dan pembunuhan terhadap 
para pekerja yang berserikat. Kasus ini bukan hanya berlangsung di Kolombia, pembunuhan, 
intimidasi, dan pemberangusan atas para aktivis serikat pekerja juga terjadi pada pabrik-pabrik 
pembotolan Coca-Cola di Pakistan, India, dan Guatemala. 

21  Pertentangan antara masyarakat adat setempat, Ogoni, dari wilayah Delta melawan pihak 
Shell (yang dibekingi pemerintah Nigeria) menjadi semakin keras sejak tahun 1990. Dalam 
insiden ini, 80 orang Ogoni mati terbunuh, beberapa rumah, dan hasil panen petani dibakar. 
Berlanjut pada eksekusi Ken Saro Wiwa dan 9 aktivits MOSOP lainnya sehingga kejadian ini 
menyulut kritik besar-besaran dari organisasi pejuang HAM di seluruh dunia. Hingga saat ini, 
masih banyak kelompok militan di Nigeria yang beroposisi keras terhadap perusahaan-
perusahaan minyak disana, seperti Shell, Chevron, dan Agip. 
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dengan Starbucks Corp.22, eksploitasi buruh anak oleh Nike di negara-negara 

berkembang23, hingga okupasi paksa lahan di India oleh korporasi transnasional 

asal Indonesia yaitu Grup Salim yang berakibat pada bentrokan berdarah antara 

penduduk dengan aparat pemerintah (2005 hingga 2007) 24. 

Gelaran kasus kejahatan korporasi tersebut merupakan sekelumit dari 

sekian banyaknya tata kelola manajemen perusahaan yang buruk dalam menjalin 

hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Seiring dengan 

adanya kasus-kasus lain yang terjadi hingga sekarang serta semakin mendesaknya 

tuntutan dari masyarakat luas agar perusahaan memberikan informasi secara 

transparan dan tata kelola perusahaan yang semakin baik (good corporate 

governance), maka dunia akuntansi juga mulai membicarakan bagaimana 

permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat diadaptasikan secara 

nyata ke dalam ruang lingkup akuntansi sehingga fenomena tersebut juga tidak 

menimbulkan krisis kepercayaan terhadap masyarakat akuntansi. 

Di dalam akuntansi konvensional (mainstream accounting), pusat 

perhatian yang dilayani perusahaan adalah pemegang saham (shareholders), 

sedangkan pihak lainnya seringkali terabaikan. Akuntansi konvensional telah 

                                                
22  Starbucks Corp. membeli biji kopi dari para petani miskin di Ethiopia dengan harga yang 

sangat rendah, dan ironisnya, di gerai-gerai Starbucks seluruh dunia produk kopi mereka 
dijual dengan harga yang teramat tinggi. 

23  Eksploitasi ini berlangsung di pabrik Nike kawasan Afrika, dan beberapa negara dunia ketiga 
lainnya, termasuk Indonesia pada akhir dasawarsa 90-an. Ditandai dengan sangat rendahnya 
upah buruh, jam kerja yang gila-gilaan serta kondisi pabrik yang mengenaskan. Ribuan buruh 
itu bekerja 19 hingga 20 jam dalam satu hari, tujuh hari dalam seminggu, dan terkadang diberi 
tugas lembur tanpa penambahan bayaran. Buruh-buruh itu hanya mendapatkan upah sekitar 
Rp5.000 hingga Rp25.000 per hari untuk 100 pasang sepatu yang mereka kerjakan. Padahal 
harga sepasang sepatu Nike bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 bahkan lebih. 

24  Di Indonesia, Grup Salim sangat dekat dengan rezim Orde Baru. Dalam kasusnya atas 
program pembangunan Special Economic Zone (SEZ) di Nandigram, India, Grup Salim yang 
”digawangi” aparat pemerintah berhadapan dengan masyarakat setempat sehingga 
menimbulkan beberapa insiden demonstrasi yang berakibat pada hilang dan tewasnya ratusan 
warga. Pada tahun 2007, kasus ini menyulut protes besar-besaran dalam skala nasional di 
hampir seluruh wilayah India. 
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banyak mendapat kritikan karena tidak mampu mengakomodasi kepentingan 

masyarakat secara luas sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang 

disebut sebagai “Social Responsibility Accounting“ (SRA) atau “Akuntansi 

Pertanggungjawaban Sosial” yang menuntut diungkapkannya informasi atas 

aktivitas sosial perusahaan. 

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan tanggung 

jawab perusahaan dari fungsi akuntansi konvensional. Hal ini sesuai dengan Gray 

et. al., (1987) dalam Sembiring (2005, 381) yang menyatakan perluasan tersebut 

dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas 

dibanding hanya mencari laba untuk para pemegang saham. Sonhadji (1989, 6) 

juga mengungkapkan bahwa akuntansi konvensional secara kuantitatif belum 

memerhitungkan dampak sosial dari aktivitas perusahaan, dimana belum adanya 

fokus terhadap hasil interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam akuntansi konvensional transaksi yang 

dilaporkan hanyalah transaksi antar entitas bisnis, sedangkan “transaksi” atau 

“pertukaran material” yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya 

tidak pernah diungkapkan atau dievaluasi. Dimana situasi saat ini memang 

menuntut perusahaan agar terus mampu menjaga lingkungan sosialnya dan juga 

diikuti dengan upaya pengungkapan kepada seluruh pihak yang berkepentingan 

sehingga melahirkan sebuah laporan yang mendeskripsikan segala aspek terkait 

implementasi atau praktik-praktik sosial perusahaan. 

 Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan satu bentuk konkrit dari 

bukti tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial atas pemanfaatan 

sumber daya yang telah memberikan kontribusi terhadap kelangsungan aktivitas 



 

 

13

bisnis perusahaan. Sehingga akuntansi pertanggungjawaban sosial juga dapat 

digunakan sebagai alat pengukur dan analisis kinerja sosial perusahaan. 

Pada kenyataannya, sejauh ini penerapan dan pelaporan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial masih mengalami berbagai kendala dikarenakan 

sulitnya mengukur elemen-elemen sosial akibat aktivitas perusahaan, yang terdiri 

atas manfaat sosial (social benefit) dan biaya sosial (social cost)25. Masalah 

pengukuran ini terutama timbul berkaitan dengan adanya hal-hal yang tidak dapat 

diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran dalam akuntansi (satuan 

moneter) sehingga menjadi lebih sulit untuk menyajikannya dalam laporan yang 

bersifat kuantitatif, selain dikarenakan alasan bahwa belum terdapat standar yang 

baku mengenai bagaimana seharusnya perlakuan, pengukuran, dan pelaporan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini. 

Hartanti (2003) dalam Utama (2007, 3) menguraikan bahwa saat ini 

sebenarnya beberapa perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan berskala 

besar, telah melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial di dalam annual report 

mereka. Namun, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga 

menyulitkan para pengguna laporan untuk melakukan evaluasi. Selain itu, pada 

umumnya yang diungkapkan hanyalah informasi yang sifatnya positif mengenai 

perusahaan. Adanya kendala tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Sueb 

(2001) dalam Jerry (2005, 20) bahwa pengukuran dan pelaporan adalah masalah 

utama dalam pembahasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dan 

juga apa yang dikemukakan Ikhsan dan Ishak (2005) dalam Syam (2010) bahwa 

                                                
25  Social benefit dapat diterjemahkan sebagai suatu kinerja positif perusahaan yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya social cost sebagai suatu kinerja negatif 
yang berakibat mengurangi kesejahteraan masyarakat, karena dalam hal ini seringkali justru 
masyarakatlah yang harus menanggung sendiri berbagai dampak negatif akibat aktivitas 
perusahaan. 
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masalah yang muncul terkait (1) bagaimana menentukan apa yang menjadi pos-

pos biaya ataupun manfaat sosial perusahaan, dan (2) bagaimana mengukur (nilai 

moneter) biaya dan manfaat sosial yang ditimbulkan perusahaan. Untuk itu, 

seperti disampaikan Ramanathan (1976) dan Global Reporting Initiative (2006), 

sebagaimana yang dikutip Utama (2007, 9) bahwa sebaiknya laporan 

pertanggungjawaban sosial tidak hanya diungkapkan secara kualitatif tetapi juga 

berusaha mengkuantifikasi secara keseluruhan atas biaya maupun dampak sosial 

dan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. 

Merujuk pada beberapa pernyataan tersebut, selanjutnya dapat ditafsirkan 

mengenai kebutuhan akan adanya suatu metode atau pedoman untuk pengukuran 

yang dapat mengikhtisarkan kinerja sosial perusahaan dalam suatu pelaporan. 

Glautier dan Underdown (1986) dalam Usmansyah (1989, 39) mengemukakan 

tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam pengukuran tersebut, diantaranya: 

1. Pendekatan deskriptif (the description approach). 

2. Pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of outlay approach). 

3. Pendekatan biaya manfaat (the cost benefit approach). 

Pendekatan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang paling tepat 

digunakan adalah pendekatan biaya yang dikeluarkan (Usmansyah 1989, 39). 

Karena pendekatan ini menekankan terhadap biaya sosial (social cost) yang 

timbul sehingga dapat menggambarkan suatu perbandingan (comparability) 

melalui hasil analisis suatu tahun dibandingkan dengan hasil analisis tahun 

lainnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan komitmen keuangan untuk 

aktivitas sosial (Glautier dan Underdown 1986, 485). Pendekatan ini juga 
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menyajikan seluruh informasi mengenai aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan 

perusahaan beserta biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas tersebut. 

Kinerja sosial merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan 

komitmen yang sudah seharusnya dilakukan perusahaan dalam ranah sosial, 

ekonomi, politik, budaya maupun ekologi. Sehingga dalam implementasinya 

perusahaan dapat meminimalkan berbagai macam eksternalitas negatif yang 

timbul serta memaksimalkan kondisi masyarakat dalam sebuah kerangka 

perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 

Sebagai “pengelola” hajat hidup orang banyak, BUMN dapat memosisikan 

dirinya sebagai “aktor” vital dalam hampir seluruh ranah aktivitas ekonomi, 

setidaknya BUMN memang mengemban tugas guna pengembangan infrastruktur 

dan pelayanan publik. Terkait hal ini, PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu 

BUMN terkemuka di Indonesia yang memiliki fokus utama dalam produksi 

pupuk, sehingga berimplikasi penting bagi keberlangsungan perekonomian negara 

yang ditunjang sektor agraris. Dalam lingkup yang lebih sempit, di Gresik 

perusahaan ini adalah “pelaku” manufaktur yang sangat dominan karena 

menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mengeksplorasi sumber daya ekologis 

dalam skala besar dan berpotensi menimbulkan berbagai macam eksternalitas 

yang cukup signifikan. Sehingga sudah sewajarnya apabila perusahaan harus 

mampu menyajikan sebuah pengungkapan tentang kinerja sosialnya setiap tahun 

melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Selain itu, selaku 

BUMN maka menempatkan PT Petrokimia Gresik sebagai instrumen “bawahan” 

yang menerima perintah langsung dari “atasan”, yaitu melalui kebijakan 

pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN. Oleh karenanya, cukup 
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menarik untuk melakukan pengkajian terhadap perusahaan yang berada di bawah 

tekanan kewajiban hukum dan legalitas ketat yang mengaturnya, untuk 

mengevaluasi lebih jauh mengenai kerelaannya dalam prakarsa aktivitas-aktivitas 

sosial, apakah bersifat pro sosial atau cenderung imperatif. 

Begitu kompleksnya permasalahan dan dampak lanjutan yang berkaitan 

dengan kinerja sosial perusahaan ini sehingga menggugah penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sosial dengan Pendekatan Biaya yang Dikeluarkan (Cost of Outlay Approach) 

untuk Menilai Kinerja Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada PT Petrokimia 

Gresik)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan 

pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost of outlay approach) untuk menilai 

kinerja sosial perusahaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk menelusuri: 

1. Penggunaan data-data atau informasi berupa aktivitas-aktivitas sosial 

perusahaan beserta biaya yang dikeluarkan. 

2. Penilaian kinerja sosial perusahaan melalui laporan pertanggungjawaban 

sosial dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost of outlay 
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approach) sehingga akan diperoleh informasi mengenai sejauh mana 

komitmen perusahaan terhadap pengembangan (development) dan 

keberlanjutan (sustainability) lingkungan sosialnya dari tahun ke tahun. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Memformulasikan laporan biaya sosial dengan menggunakan model 

pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost of outlay approach). 

2. Menilai kinerja sosial PT Petrokimia Gresik melalui analisis terhadap 

laporan biaya sosial tiap tahun. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang 

optimal bagi berbagai pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap pengembangan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan 

disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi secara umum 

dan akuntansi pertanggungjawaban sosial secara khusus, terutama 

perlakuannya terhadap entitas bisnis. 

 2. Manfaat bagi perusahaan 
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Hasil penelitian dapat (a) membantu perusahaan dalam menyediakan 

informasi mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial 

beserta pelaporannya, (b) memberikan kontribusi atas pengukuran kinerja 

sosial perusahaan yang bersangkutan, dan (c) sebagai pertimbangan dalam 

implementasi kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepekaan 

serta kepeduliannya terhadap lingkungan sosial (dan alam). 

 3. Manfaat bagi almamater 

Memberikan dinamisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebagai 

wujud fungsi intelektualisasi akademis. 

 4. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat (a) menjadi literatur tambahan ataupun pedoman 

penelitian lain yang serupa sehingga mampu memberikan sumbangan yang 

konstruktif bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

akuntansi pertanggungjawaban sosial, dan (b) memberikan stimulus untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat secara proaktif sebagai pengontrol 

atas perilaku-perilaku perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Perusahaan sebagai entitas berwadah hukum yang melakukan eksploitasi 

dalam suatu wilayah dan mengambil keuntungan dari kekayaan sumber daya 

wilayah tersebut mestinya juga harus menjadi “penduduk” yang baik, yang 

melindungi kekayaan alamnya beserta segala makhluk hidup yang mendiami 

wilayah tersebut. Pandangan ini sudah jelas merupakan sebuah filosofi yang 

rasional karena industrialisasi memang hidup dan mereproduksi dirinya melalui 

proses penetrasi terhadap segala sumber daya yang tersedia, baik itu eksploitasi 

atas faktor produksi alam, tenaga kerja maupun makhluk hidup lainnya. Sehingga 

perusahaan harus mampu bersikap etis dengan berkomitmen untuk memenuhi 

tanggung jawab terhadap berbagai elemen sosial di masyarakat serta 

mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tatanan perekonomian dunia mengalami perkembangan secara signifikan 

seiring dengan gempuran globalisasi26 yang merambah berbagai sektor peradaban 

sehingga masyarakat dunia bagaikan hidup di dalam dimensi ruang yang tak 

bersekat, termasuk korporasi bisnis yang semakin gencar mengeksplorasi “koloni-

koloni baru”. Sebagai institusi yang paling berkuasa dan pembawa dampak luar 

biasa terhadap kehidupan seluruh spesies serta ekosistem di planet ini, maka 
                                                
26  Sebuah terminologi yang menggambarkan arus perubahan dimana semakin mengglobalnya 

seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh (melampaui batasan hukum, wilayah ataupun 
negara) termasuk dalam ranah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. 
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semakin menunjukkan bahwa perusahaan memang memiliki daya hegemoni dan 

keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat beserta lingkungan sosialnya. 

Sejalan dengan apa yang dikumandangkan Newman dan Fuqua (2006) dalam 

Uccello (2009, 413): 

Over the past 15 years, the institutions that have grown most 
significantly in power and influence are those that can operate 
effectively within a de facto global economy. They can provide jobs 
and resources to society, increasing the standards of living, and 
can affect social conditions in positive ways. Conversely, they can 
also harness economic and political power over poor nations by 
exploiting low-cost labor and subjecting many to undesirable 
working and living conditions27. 
 
Menilik sejarahnya, tanggung jawab sosial perusahaan ini lahir akibat 

desakan atau tuntutan dari masyarakat sipil maupun organisasi atau lembaga-

lembaga beserta jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang  

disuarakan menyangkut perilaku korporasi yang mengedepankan prinsip 

maksimasi profit dengan praktek-praktek bisnis yang tidak beradab. Bahkan 

dalam banyak kasus dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi28. Sehingga 

beberapa raksasa korporasi dunia sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka 

akibat kampanye dan resistensi dalam skala global tersebut. 

Secara perlahan telah muncul suatu perubahan dalam dunia bisnis, terkait 

hubungan antara entitas bisnis dengan obyek-obyek di luar skala bisnis. Berawal 

dari Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang menyepakati 

                                                
27  Apabila diterjemahkan secara bebas, lebih dari satu dekade, institusi bisnis yang telah 

berkembang dengan mantap dalam kekuatan maupun pengaruhnya adalah mereka yang dapat 
beroperasi secara efektif dalam ekonomi global. Mereka dapat menyediakan pekerjaan dan 
sumber daya untuk masyarakat, meningkatkan standar hidup, dan memengaruhi kondisi-
kondisi sosial dalam alur yang positif. Sebaliknya, mereka juga dapat memanfaatkan kekuatan 
ekonomi dan politiknya terhadap negara-negara miskin dengan mengeksploitasi pekerja 
hingga terpaksa tunduk ke dalam pekerjaan dan kondisi hidup yang tidak diinginkan. 

28  Beberapa contoh mengenai gelaran kasus kejahatan korporasi ini telah dipaparkan dalam Bab 
Pendahuluan, dimana dalam komposisinya melibatkan berbagai perusahaan dalam negeri 
(Indonesia) maupun internasional (korporasi transnasional dan multinasional). 
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perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi 

(economic growth) menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), hingga World Summit on Sustainable Development (WSSD) di 

Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang memunculkan konsep social 

responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu economic dan 

environment sustainability (Daniri, 2010). Hal inilah yang selanjutnya memicu 

gaung tanggung jawab sosial perusahaan semakin bergema, terutama dengan 

adanya kecenderungan pergeseran paradigma dari orientasi shareholders menuju 

stakeholders. Menurut Harahap (2003, 350) kecenderungan ini merupakan 

beralihnya perhatian dari kesejahteraan individu ke arah kesejahteraan sosial. 

Dimana kecenderungan yang sebelumnya bergerak dari aktivitas maksimasi profit 

menuju ke arah pencarian profit yang lebih berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, 

Harahap (2003, 351-352) menguraikan kecenderungan ini ke dalam beberapa 

paradigma, yaitu (1) kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial, (2) 

kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan, (3) perspektif ekosistem, dan (4) 

ekonomisasi versus sosialisasi. 

Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial ini disadari oleh kenyataan 

bahwa terdapat relasi kuat yang saling memengaruhi antara negara, perusahaan, 

dan masyarakat, dimana kelangsungan hidup manusia modern hanya dapat lahir 

dari kerja sama antar unit-unit tersebut. Hal itu sejalan dengan kecenderungan 

terhadap kesadaran lingkungan, dikenal dengan “the human exceptionalism 

paradigm”29 menuju “the new environment paradigm”. Yaitu mulai muncul 

kesadaran terhadap kebenaran “the new environment paradigm” yang 

                                                
29  Paradigma yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi ini yang memiliki 

kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lain. 
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menganggap bahwa manusia adalah satu dari sekian banyak makhluk yang 

mendiami bumi sehingga terdapat keterkaitan yang menimbulkan sebab-akibat. 

Sementara itu, perspektif ekosistem memandang bahwa orientasi yang terlalu 

diarahkan pada efisiensi ekonomi dan maksimasi profit dianggap akan 

menimbulkan krisis ekosistem. Dan melengkapi hal tersebut, perspektif 

ekonomisasi versus sosialisasi mencoba mengkritisi tentang orientasi ekonomi 

yang lebih menitikberatkan pada kepuasan individu dengan pertimbangan cost dan 

benefit tanpa memerhatikan situasi social agar lebih terarah menuju sebuah bentuk 

perhatian terhadap kepentingan sosial. Semua paradigma tersebut akhirnya 

mengarah pada satu titik kebutuhan, yaitu perlunya realisasi pertanggungjawaban 

sosial dari perusahaan. 

 

2.1.2 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang sekarang lebih populer 

dengan terminologi Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan suatu 

basis teori yang mengedepankan prinsip moral30 dan nilai-nilai etis dalam 

berbisnis serta komitmen terhadap keberadaan serta peranan dari seluruh dimensi 

lingkungan sosial dan ekologi. Dimana laju perkembangannya diharapkan dapat 

mengarah menuju proses pembangunan berkelanjutan (sustainability 

development) dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan. 

Menelusuri perjalanan historis melalui kacamata konteks global, istilah CSR 

mulai digunakan sejak tahun 1970-an, dan semakin mendunia terutama setelah 

                                                
30  Dalam artian, moral disini mengarah pada tindakan lahiriah yang sepenuhnya didasarkan dari 

sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik 
tanpa pamrih. Dengan demikian dapat diibaratkan bahwa perusahaan sebagai “sosok” yang 
memiliki kepribadian atau perasaan selayaknya manusia. 
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kehadiran buku karya John Elkington yang berjudul “Cannibals With Forks: The 

Triple Bottom Line in 21st Century Business” (1998). Kirana (2009, 36-37) 

mengungkapkan bahwa dalam bukunya tersebut Elkington mengembangkan tiga 

komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental 

protection, dan social equity31. Selanjutnya Elkington mengemas CSR dalam fokus 

3P32, merupakan singkatan dari profit, planet, dan people. Dengan gambaran 

sederhana bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi 

(profit) belaka melainkan memiliki pola kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 

(planet), dan kesejahteraan masyarakat (people). 

Menyikapi tanggung jawab sosial atau CSR ini, tidak terdapat kesepakatan 

tunggal untuk mendefinisikan hal tersebut. Menurut Wibisono (2007, 8) CSR 

merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif serta 

memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Sedangkan Wahyutomo (2003) dalam Ardana (2008, 34) 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku bisnis terkait komitmen dan 

kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan 

sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli (caring society) dan 

kemitraan. 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah 

lembaga internasional yang beranggotakan lebih dari 120 MNC (multinational 

                                                
31  Ketiga komponen serta istilah sustainable development ini pertama kali dipopulerkan oleh The 

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam The Brundtland Report 
(1987), yang juga dikenal dengan judul “Our Common Future”. 

32  Dikenal dengan triple bottom line. Konsep ini menggusur konsep single bottom line yang 
sebelumnya memberikan pijakan hanya pada nilai perusahaan (corporate value) yang 
direfleksikan pada kondisi keuangannya (financial) saja. 
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corporation) yang berasal dari 30 negara mengajukan definisi CSR dalam Dewi 

(2010, 23) sebagai: 

Business commitment to contribute sustainable economic 
development, working with employees, their families, the local 
communities, and society at large to improve their quality of life33. 
 
Guidance on Social Responsibility yang tertuang dalam ISO 2600034, 

seperti yang dikutip Kirana (2009, 44) menguraikan definisi tentang tanggung 

jawab sosial sebagai: 

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, 2007). 
 
Di lain pihak, Ghana (2006) dalam Norhadi (2009, 6) memaparkan: 

CSR is about capacity building for sustainable likelihoods. It 
respects cultural differences and finds the business opportunities in 
building the skills of employees, the community, and the 
government. …. Corporate social responsibility is about business 
giving back to society35. 
 
Lebih lanjut, Prietto-Carron, et. al. (2006, 979) mengingatkan bahwa 

prakarsa CSR memang membuka kemungkinan diperolehnya keuntungan 

                                                
33  Apabila diterjemahkan secara bebas, komitmen entitas bisnis untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para pekerja, keluarganya, 
komunitas lokal serta masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara 
yang baik bagi bisnis maupun pembangunan itu sendiri. 

34  ISO 26000 ini bukan merupakan requirements (pemenuhan terhadap persyaratan) dan bukan 
pula sertifikasi bagi suatu lembaga semacam ISO 9001:2000 tentang sistem manajemen mutu 
maupun ISO 14001:2004 yang berkaitan dengan masalah lingkungan (ekologi), melainkan 
sebuah standar yang dikeluarkan ISO (International Standarization Organization) pada tahun 
2006 yang memuat guidelines (panduan) mengenai implementasi CSR. 

35  Pemaparan Ghana tersebut memberikan penekanan mendalam bahwa sesungguhnya CSR 
memiliki kapasitas dalam corporate building menuju terjaminnya going concern perusahaan. 
Dimana di dalamnya termasuk upaya respek terhadap adopsi keberagaman budaya ke dalam 
strategi bisnis perusahaan. Lebih gamblang, CSR berarti memberikan timbal balik yang baik 
kepada masyarakat. 
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finansial bagi perusahaan dalam jangka panjang, tetapi di sisi lain juga harus 

menguntungkan bagi para pekerja, masyarakat luas, dan lingkungan hidup. 

Beragam definisi di atas sebenarnya mengandung inti yang sama, yakni 

selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan pilar penting dalam perilaku bisnis yang juga memiliki implikasi erat 

dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, karena perlunya sebuah 

integrasi menyeluruh atas kondisi sosial dan lingkungan ke dalam operasional 

perusahaan. Lebih jauh lagi, harapan yang tersirat melalui inisiasi perilaku 

tersebut adalah terciptanya sebuah peningkatan kualitas kehidupan dalam 

kerangka sustainable development. Sedangkan yang perlu dijadikan catatan 

penting adalah apa yang dilakukan dalam implementasi tanggung jawab sosial 

tersebut semata-mata bukanlah respon aktual terhadap skandal perusahaan, dan 

selayaknya juga tidak berdasarkan pada tekanan masyarakat, regulasi pemerintah 

ataupun dorongan pihak lain, melainkan atas kehendak, komitmen, dan prinsip 

yang bersumber dari etika bisnis itu sendiri. 

 

2.1.3 Landasan Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Sebagai tanggapan atas berkembangnya paradigma yang memosisikan 

perusahaan bukan sebagai “binatang ekonomi”36 yang sekedar berburu laba, tetapi 

merupakan institusi dominan dalam kehidupan masyarakat sehingga harus mampu 

memenuhi komitmen tanggung jawab sosial demi pemenuhan konsep 

pembangunan dalam kerangka yang berkelanjutan, maka beberapa peneliti 

                                                
36  Sebuah gambaran bahwa selama ini perusahaan memang dikenal sebagai “sosok (diibaratkan 

seperti) binatang” yang sekedar berupaya keras dalam rangka berburu (maksimasi) profit. 
Dalam beberapa hal, bukannya memajukan kondisi masyarakat tetapi malah menghasilkan 
dampak negatif yang semakin lama semakin besar serta sulit dikendalikan. 
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akuntansi mulai mengartikulasikan berbagai perspektif teori yang berbeda guna 

mengakomodasi isu tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Glautier dan Underdown (1991, 421) yang menyatakan bahwa teori-

teori tidak hanya menjelaskan mengenai kepentingan publik dalam kaitannya 

dengan operasional suatu badan usaha di masyarakat, tetapi juga akan berusaha 

mengawasi dan memengaruhi perilaku perusahaan tersebut sesuai dengan 

penentuan nilai yang ada. 

Perspektif tersebut dimanifestasikan ke dalam beberapa teori, dimana dua 

diantaranya yang seringkali dijadikan rujukan dalam rangka pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah teori pemangku kepentingan 

(stakeholders theory) dan teori legitimasi (legitimacy theory). 

 

2.1.3.1 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

Deegan (2002) dalam Husillos dan Maria (2008, 127) menekankan 

pentingnya untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan proses 

pengungkapan informasi sosial perusahaan melalui sebuah pilar konseptual yang 

mengarah pada tujuan tersebut, seperti teori stakeholders. 

Stakeholders atau yang biasa diartikan sebagai “pemangku kepentingan” 

ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak 

langsung terhadap eksistensi perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka 

ini berkemampuan memengaruhi, atau sebaliknya, dipengaruhi perusahaan. Untuk 

lebih memahami mengenai siapa itu stakeholders, Freeman (1998), seorang 

penganjur pertama teori ini, dalam Riyadi (2008, 69) mengemukakan bahwa 

stakeholders adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan atau 
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kerugian, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh korporasi. Yang 

termasuk stakeholders adalah para pemegang saham itu sendiri, kreditor, pekerja, 

pelanggan, pemasok, dan masyarakat atau komunitas pada umumnya. Sedangkan 

Kasali sebagaimana yang dikutip Wibisono (2007, 96) melontarkan pernyataan 

bahwa stakeholders adalah pihak atau kelompok yang berada di dalam maupun di 

luar perusahaan yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Sedikit lebih rinci, Supomo (2004) dalam Kirana (2009, 36) menguraikan bahwa: 

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, 
pelanggan, pemasok, masyarakat di sekitar perusahaan, lembaga-
lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah 
selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda 
antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tergantung 
pada inti (core) bisnis perusahaan yang bersangkutan.37 
 
Melalui berbagai uraian tersebut dapat dikonstruksikan sebuah gambaran 

yang jelas bahwa teori stakeholders merupakan sebuah konsep penting yang 

seringkali dirujuk sebagai landasan atau pedoman pemahaman dalam 

pengimplementasian tanggung jawab perusahaan, terutama menyangkut dimensi 

sosial. Karena sejatinya, suatu aktivitas bisnis tidak hanya bertanggung jawab 

terhadap perolehan keuntungan maupun bagaimana menghasilkan kualitas produk 

dan jasa yang baik, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan serta 

permintaan stakeholders sebagai suatu cara untuk mencegah timbulnya dampak 

negatif sosial dan mengupayakan sustainability development demi pencapaian 

kemaslahatan bersama. 

                                                
37  Sebagai contoh, perusahaan pertambangan seperti Pertamina dapat menempatkan masyarakat 

dan lingkungan hidup sekitarnya sebagai primer stakeholders dalam skala prioritasnya. Di lain 
pihak, perusahaan produsen produk kebutuhan sehari-hari (dairy product) seperti Unilever 
mungkin justru menempatkan customer-nya sebagai prioritas utama (primer stakeholders). 
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2.1.3.2 Teori Legitimasi 

Memed (2002) dalam Norhadi (2009, 9) menyatakan bahwa tanggung 

jawab perusahaan memiliki kandungan sosial dan ekonomi yang termaktub dalam 

kaidah teori legitimasi (legitimacy theory). Teori legitimasi mengonsepsikan 

bahwa eksistensi perusahaan di tengah lingkungan dapat memungkinkan 

terjadinya legitimacy gap manakala operasi perusahaan tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat (community expectation). Adanya kemungkinan tersebut 

dikarenakan probabilitas terjadinya negative externalities oleh perusahaan dapat 

menurunkan harmonisasi lingkungan dan masyarakat, serta memunculkan social 

cost yang pada akhirnya justru ditanggung masyarakat. 

Gray et. al. (1996, 46) menandaskan bahwa dasar pemikiran teori ini 

adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika 

masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang 

sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Senada dengan hal tersebut, 

Ahmad dan Sulaiman (2004) dalam Andayani (2010) memaparkan bahwa teori 

legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial38 yang diimplikasikan antara 

institusi sosial dan masyarakat. Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi 

untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan harapan masyarakat luas. Di lain 

pihak, menurut Mathews (1993) dalam Kirana (2009, 52) teori legitimasi 

mengandung pengertian bahwa aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, 

                                                
38  Perusahaan dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosial yang ada di dalam masyarakat, 

sehingga telah disepakati tentang adanya sebuah kontrak antara perusahaan dengan 
masyarakat secara luas, baik yang sebelumnya telah dinyatakan secara tertulis maupun tak 
tertulis. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa perusahaan ada dikarenakan adanya 
persetujuan dari masyarakat (corporations exist, then, only by society permission). Sehingga 
konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan dan mempertimbangkan masyarakat dalam 
melaksanakan operasinya bisnisnya. 
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misalnya tekanan politis, sosial ataupun ekonomi. Dimana kemudian pihak 

manajemen berusaha mencari kesepahaman antara sudut pandang orang lain 

terhadap nilai sosial yang dimilikinya serta apa yang dianggap oleh masyarakat 

sebagai dorongan sosial yang paling sesuai. 

Melalui beberapa pemaparan tersebut, dapat ditarik sebuah konklusi 

seederhana bahwa teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk mampu 

meyakinkan masyarakat agar aktivitas dan kinerjanya dapat diterima (memperoleh 

legitimasi). Dimana legitimasi ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan, dan sekaligus sesuatu yang memang diinginkan 

perusahaan. Dengan demikian, legitimasi merupakan salah satu potensi bagi 

perusahaan untuk dapat bertahan hidup (going concern). Oleh karenanya, 

perusahaan harus memerlihatkan bahwa dalam operasionalnya mereka 

memberikan perhatian dan menggunakan apa yang menjadi bahan pertimbangan 

dari masyarakat, misalnya semacam nilai dan norma yang dijadikan ikatan dalam 

suatu wilayah sehingga akan tercapai sebuah kesesuaian praktis serta 

meminimalkan legitimacy gap itu sendiri. 

Apabila digambarkan secara sederhana, perusahaan mengeluarkan biaya 

sosial (social cost), mengadakan program-program sosial, dan melakukan 

pengungkapan sosial-lingkungan (social-environment disclosure) untuk 

membuktikan bahwa mereka peduli dengan permasalahan atau dampak aktual 

akibat operasi bisnisnya, sehingga eksistensi mereka akan diterima oleh 

masyarakat. Berarti dalam hal ini telah terjadi suatu peningkatan legitimasi dari 

stakeholders, dan dari penerimaan tersebut nantinya diharapkan juga dapat 

memberikan implikasi positif bagi perusahaan. 
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Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa teori pemangku kepentingan 

(stakeholders) dan teori legitimasi ini merupakan sebuah penentangan terhadap 

argumentasi-argumentasi yang menyatakan perusahaan hanya perlu bertanggung 

jawab terhadap shareholders terkait kepentingan profit yang diterima, karena 

nyatanya masih banyak stakeholders lain yang kesemuanya itu harus dan berhak 

diperhatikan dalam siklus pengelolaan bisnis, termasuk pula kedudukan alam 

sebagai salah satu pilar penting di dalamnya. 

 

2.1.4 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Bradshaw dalam Harahap (2003, 360-361) menyampaikan ada tiga bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan yaitu (1) corporate philanthropy, (2) corporate 

responsibility, dan (3) corporate policy. 

Corporate philanthropy merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

yang hanya sebatas pada sikap kedermawanan atau voluntir, belum mencapai 

kesadaran tanggung jawabnya. Misalnya kegiatan amal, sumbangan atau aktivitas 

lain yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Sedikit 

berbeda, corporate responsibility merupakan aktivitas pertanggungjawaban yang 

sudah menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan. Dapat dikarenakan adanya 

ketentuan undang-undang maupun kemauan perusahaan sendiri. Dan selangkah 

lebih maju dari bentuk-bentuk sebelumnya, corporate policy berarti bahwa 

perusahaan telah menjadikan aktivitas tanggung jawab sosial menjadi bagian dari 

salah satu kebijakannya. 

Sementara Isa dan Busyra dalam Oktavia (2009, 42) memiliki pandangan 

yang berbeda mengenai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini, antara lain 
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(1) pengelolaan lingkungan kerja secara baik, (2) kemitraan antara perusahaan 

dengan masyarakat, (3) penanganan kelestarian lingkungan, dan (4) investasi 

sosial. 

Pengelolaan lingkungan kerja secara baik dapat diwujudkan melalui 

penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak, 

dan perhatian terhadap karyawan serta keluarganya. Sedangkan kemitraan antara 

perusahaan dengan masyarakat secara umum diwujudkan bagi masyarakat lokal 

melalui program community development untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu jangka panjang. Bentuk tanggung 

jawab sosial ini juga dapat diarahkan ke dalam program penanganan kelestarian 

lingkungan, yang mana dapat dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri sampai 

pada penanganan limbah akibat aktivitas perusahaan agar tidak mencemari 

lingkungan sekitar. Segala aktivitas perusahaan tersebut pada akhirnya juga akan 

menunjang bisnis perusahaan, karena akan menuai citra (corporate image) yang 

positif. 

Sederhananya, perusahaan dapat mewujudkan tanggung jawab sosial 

dengan ikut serta dalam menyelesaikan problema sosial, upaya semacam ini 

sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan perusahaan memiliki 

respon positif terhadap lingkungan dengan melibatkan program-program sosial 

sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. 

 

2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Seiring kemajuan pesat dalam dunia bisnis, eskalasi kesadaran masyarakat 

terhadap eksistensi perusahaan juga semakin kritis, salah satunya menuntut agar 
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perusahaan mengungkapkan segala aktivitas sosial mereka ke dalam suatu 

pelaporan pertanggungjawaban sosial. Sehingga akuntansi sebagai salah satu 

bagian vital bagi suatu organisasi berupaya untuk mengakomodasi perubahan 

paradigma pertanggungjawaban tersebut melalui sebuah konsep akuntansi 

pertanggungjawaban sosial yang merupakan salah satu bentuk perkembangan 

dalam ilmu akuntansi modern. 

 

2.2.1 Perkembangan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Akuntansi yang selama ini dikenal dan digunakan secara luas merupakan 

akuntansi konvensional (mainstream accounting) yang secara kuantitatif belum 

menampakkan pengungkapan social cost dan social benefit akibat aktivitas 

perusahaan. Dimana dalam penyajiannya belum menunjukkan hasil interaksi 

langsung antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya, melainkan hanya 

memfokuskan pada hasil interaksi antara satu atau lebih kesatuan ekonomi 

(economic entity). 

Sonhadji (1989, 9) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan 

konvensional yang fokusnya terletak pada pelaporan laba bagi pemilik dipandang 

tidak lagi memadai bagi pertanggungjawaban sosial. Pernyataan tersebut dapat 

disandingkan dengan pandangan Sawyer (1979) dalam Sembodo (2007, 12) yang 

beralasan karena perusahaan dianggap belum menyajikan secara utuh mengenai 

apa yang memang sebenarnya terjadi dan memberikan pengaruh, baik itu bagi 

perusahaan maupun pihak di luar perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konsep pengukuran, pengungkapan atau pelaporan yang ada belum menampilkan 

dimensi pertanggungjawaban sosial perusahaan secara komprehensif. Oleh 
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karenanya, diperlukan suatu model baru atau perluasan dari konsep akuntansi 

yang mampu mengukur serta mengungkapkan informasi-informasi relevan dan 

utuh menyangkut dampak pertukaran antara entitas bisnis dengan lingkungan 

sosialnya. Inilah satu alasan utama muncul dan berkembangnya akuntansi 

pertanggungjawaban sosial. 

Perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab 

perusahaan ini dapat ditelusuri melalui tiga tahapan pandangan, sebagaimana yang 

disampaikan Glautier dan Underdown (1991, 422-423), antara lain (1) tahap 

manajemen klasik, (2) tahap manajemen pertengahan, dan (3) tahap manajemen 

modern. 

Pertama, tahap manajemen klasik, muncul pada abad 19 dan dipelopori 

Milton Friedman. Ia menggaungkan sebuah gagasan bahwa perusahaan hanya 

berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha 

semaksimal mungkin untuk mencapai laba yang akan memuaskan para 

pemiliknya (shareholders) dengan cara menggunakan sumber-sumber ekonomi 

secara hemat dan efisien. Sepanjang pemerintah menjalankan perannya dan 

sepanjang perusahaan taat pada aturan yang dibuat pemerintah maka eksternalitas 

negatif dapat dikurangi. Atas dasar inilah Friedman (1970) dalam Ekkyanshah 

(2008, 33) menyatakan bahwa perusahaan cukup fokus pada menghasilkan laba 

dan menaati aturan yang ada sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah untuk 

menghasilkan jasa atau barang publik, termasuk membuat aturan untuk 

mengurangi atau menghilangkan eksternalitas negatif. Sehingga dapat dicermati 

bahwa pandangan Friedman ini sama sekali tidak memerhatikan adanya dampak 
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sosial dari aktivitas perusahaan namun justru mengabaikan pentingnya inisiatif 

perilaku yang etis untuk mengatasi adanya dampak sosial tersebut. 

Kedua, tahap manajemen pertengahan, berkembang sekitar 1970-an. 

Muncul pandangan bahwa selain memiliki tujuan maksimasi profit, perusahaan 

juga wajib mempertimbangkan tujuan sosial. Tujuan sosial ini diwujudkan dengan 

kebijakan para manajer yang menyeimbangkan antara tuntutan para pemilik 

perusahaan dan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, dan juga 

masyarakat umum. Menurut pandangan ini, tujuan sosial akan mendukung tujuan 

maksimasi laba, karena satu-satunya cara untuk menjamin tercapainya tujuan 

tersebut adalah dengan memerhatikan kepentingan berbagai pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan. 

Ketiga, tahap manajemen modern, dimulai pada akhir 1970-an sampai 

sekarang. Tahap ini menganggap bahwa laba sebagai suatu alat untuk mencapai 

tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Sehingga top management 

berkewajiban untuk senantiasa menyesuaikan berbagai kebutuhan, yaitu 

kebutuhan pegawai, pelanggan, para pemilik, dan sebagainya, dalam kerangka 

yang tepat serta dapat diterima oleh nilai-nilai lingkungan sosial setempat. Dengan 

demikian perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana menciptakan atau 

memaksimalkan laba, tetapi juga harus aktif dalam aktivitas-aktivitas sosial 

kemasyarakatan atau yang langsung memengaruhi kondisi sosial ekonomi anggota 

masyarakat. 

Melalui ketiga tahapan di atas dapat dicermati bahwa dunia bisnis 

berkembang dengan cepat. Hal tersebut juga selaras dengan percepatan 

perkembangan akuntansi, yang menurut Muhammad (2002, 8-9) faktor-faktor 
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penyebabnya antara lain karena (1) adanya motivasi awal yang memaksa orang 

untuk bertindak demi maksimasi profit sehingga diperlukan pencatatan, 

pengelompokkan, dan pengikhtisaran melalui cara yang sistematis dalam ukuran 

moneter, (2) pengakuan pengusaha akan krusialnya aspek sosial yang berkaitan 

dengan persoalan maksimasi profit sehingga setiap keputusan harus diambil dalam 

kerangka kepentingan berbagai pihak (termasuk stakeholders), (3) bisnis 

dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial, karena laba bukanlah tujuan 

akhir dari aktivitas bisnis. Sehingga akuntansi harus menyediakan informasi yang 

potensial untuk membuat suatu keputusan ekonomi agar mampu mendukung 

upaya perluasan kesejahteraan tersebut. 

 

2.2.2 Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Sebenarnya belum terdapat kesepakatan secara universal terkait definisi 

akuntansi pertanggungjawaban sosial. Bahkan terdapat beberapa istilah yang 

seringkali digunakan untuk menyebut salah satu cabang akuntansi ini, antara lain 

socio economic accounting, social accounting, greening accounting, 

environmental accounting, atau juga social auditing39. 

Estes (1976) dalam Dewi (2010, 12) mengajukan definisi akuntansi 

pertanggungjawaban sosial sebagai pengukuran dan pelaporan internal atau 

eksternal yang menginformasikan pengaruh kepedulian perusahaan terhadap 

kegiatan masyarakat. Proses ini mengacu pada akibat yang ditimbulkan dari 

aktivitas-aktivitas perusahaan yang memberikan implikasi langsung terhadap 

lingkungan sekitarnya, baik itu korelasi yang bersifat positif maupun negatif. 

                                                
39  Dalam pemaparan selanjutnya, penulis menyebutnya dengan istilah seragam, yaitu “akuntansi 

pertanggungjawaban sosial”. 
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Mathews (1997) dalam Utami (2004, 22) mendefinisikan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial sebagai sebuah pengungkapan yang bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif untuk memberikan informasi atau memengaruhi sekelompok 

pengguna informasi tersebut. Tertuang di dalamnya adalah item-item individual 

yang memiliki dampak sosial. 

Harahap (2003, 349-350) mengutip pernyataan Riahi-Belkaoui (1985) 

yang secara garis besar menguraikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial 

merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial menyangkut pengaturan, 

pengukuran, analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial yang 

bersifat mikro dan makro dari kegiatan pemerintah serta perusahaan. Dimana 

kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan 

kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara. Sedangkan pada tingkat mikro 

bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan 

terhadap lingkungan yang mencakup financial, managerial social accounting, dan 

social auditing40. 

Kesepakatan diterimanya pemikiran dan konsep mengenai akuntansi 

pertanggungjawaban sosial ini menurut Usmansyah (1989, 32-33) dikarenakan 

adanya beberapa alasan. Pertama, masyarakat mengharapkan sesuatu yang lebih 

dari perusahaan, yaitu masyarakat meminta perusahaan membantu memecahkan 

masalah-masalah pokok yang timbul dalam masyarakat. 

Kedua, para pengusaha merasa pertanggungjawaban sosial akan 

meringankan kepentingan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa dengan 

memerhatikan kebaikan masyarakat maka akan memberikan iklim usaha yang 
                                                
40  Audit sosial merupakan proses pengukuran dan pelaporan dampak ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dan operasi perusahaan yang 
reguler. 
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lebih kuat dan lebih dapat menghasilkan laba daripada jika melakukan yang 

sebaliknya. 

Ketiga, semakin banyak pemimpin perusahaan yang menyadari bahwa 

masyarakat menuntut kinerja sosial perusahaan agar dapat 

dipertanggungjawabkan. Jika perusahaan tidak melakukannya secara layak maka 

akan menghasilkan kemalangan bagi masyarakat mapun perusahaan sendiri. 

Melalui berbagai definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

pada dasarnya akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan 

akuntansi guna mengukur, melaporkan maupun mengungkapkan dampak sosial 

dari aktivitas perusahaan kepada stakeholders. Secara luas, penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial ini tidak hanya mencakup dampak-dampak 

operasional perusahaan namun juga mengungkapkan secara rinci mengenai 

program-program sosial yang direalisasikan perusahaan. 

 

2.2.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Definisi yang beragam dari para pakar mengenai akuntansi 

pertanggungjawaban sosial tersebut pada prinsipnya masih memiliki persamaan 

dalam karakteristiknya, sebagaimana yang dikemukakan Parker et. al. dalam 

Usmansyah (1989, 33) yaitu: 

1. Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. 
2. Mengukur efektifitas dari program perusahaan yang bersifat 

sosial. 
3. Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi 

tanggung jawab sosialnya. 
4. Menyajikan sistem informasi eksternal dan internal yang 

memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber-
sumber daya perusahaan dan dampaknya, baik sosial maupun 
ekonomi. 
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2.2.4 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Ramanathan (1976) dalam Hendriksen (1990, 18-19) menyatakan bahwa 

tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah untuk menyediakan 

informasi yang memungkinkan dampak-dampak dari aktivitas perusahaan di 

bidang sosial dapat dievaluasi. Tujuan tersebut termasuk laporan kontribusi sosial 

perusahaan, dimana tertuang didalamnya yaitu biaya dan manfaat bagi internal 

perusahaan juga biaya dan manfaat yang memengaruhi lingkungan sosialnya 

(eksternal). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Komar (2004) dalam Anggraini 

(2006, 6) mengungkapkan bahwa konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial 

dapat menyediakan informasi mengenai sejauh mana perusahaan memberikan 

kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia beserta 

lingkungannya. Sedangkan Riahi-Belkaoui (1986, 339) menyatakan tujuan utama 

akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah sebagai pendorong entitas bisnis agar 

melakukan pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan social cost maupun 

social benefit terkait aktivitas produksi perusahaan. 

Sedikit berbeda, Estes (1976) dalam Sembodo (2007, 15-16) merumuskan 

tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial menjadi dua golongan, yaitu (1) 

tujuan perusahaan, dan (2) tujuan sosial. 

Tujuan perusahaan ini merupakan sebuah upaya yang diwujudkan dalam 

rangka meningkatkan citra perusahaan (public image) karena adanya anggapan 

bahwa terdapat korelasi positif antara citra perusahaan yang baik dengan 

peningkatan popularitas serta permintaan produk, dan sebagai sarana bagi 

manajemen untuk memperbaiki aspek sosial perusahaan sehingga dapat 

memahami dan mengoptimalkan peranan maupun kinerja sosialnya serta sebagai 
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pengungkapan kepada masyarakat atas implementasi tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Sementara itu tujuan sosial lebih diwujudkan dalam tujuan kegunaannya  

(usefulness objectives) yaitu sebagai sarana penyedia informasi yang bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan, serta tujuan kepengurusan (stewardship 

objectives) yaitu sebagai pelaporan kepengurusan terkait sumber daya yang telah 

dipercayakan kepadanya terhadap norma-norma sosial seperti standar polusi, upah 

minimum buruh, dan sebagainya. 

Sedangkan apabila merujuk berbagai pernyataan sebelumnya maka dapat 

disederhanakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi serta mengukur kontribusi sosial perusahaan secara 

periodik, meliputi social cost dan social benefit yang timbul untuk 

selanjutnya diinternalisasikan ke dalam perusahaan sehingga 

menghasilkan pengungkapan yang relevan. 

2. Mengoptimalkan peranan dan kinerja sosial perusahaan. 

3. Menyediakan informasi komprehensif mengenai pemanfaatan sumber 

daya oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. 

 

2.2.5 Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Ernst dan Ernst (1978) dalam Glautier dan Underdown (1991, 426-427) 

memaparkan bahwa tujuan pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat 

ditemukan dalam beberapa indikator,  yaitu (1) environment, (2) energy, (3) fair 
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business practices, (4) human resources, (5) community involvement, dan (6) 

product. 

Environment, termasuk di dalamnya adalah aspek lingkungan seperti 

produksi, pengendalian polusi akibat operasi perusahaan, pencegahan atau 

perbaikan dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan sumber 

daya alam. Energy, yang diupayakan dalam rangka peningkatan efisiensi energi 

dalam produk perusahaan. Fair business practices, mengenai hubungan antara 

perusahaan dengan grup-grup khusus yang spesial. Berkaitan dengan hal 

pemberian kerja dan kemajuan pihak-pihak minoritas, penggunaan tata cara yang 

legal saat berhubungan dengan pemasok maupun pelanggan, serta kejelasan dalam 

pemberian label produk. Human resources, meliputi aktivitas-aktivitas perusahaan 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia seperti praktek perekrutan, program-

program pelatihan, dan sebagainya. Community involvement, yaitu melibatkan 

masyarakat ke dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, 

pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah product, meliputi 

aspek kualitatif dari produk, misalnya keamanan dan jangka waktu pemakaian. 

Termasuk juga kepuasan konsumen, dan pengemasan atau pelabelan produk. 

Sedikit berbeda, Riahi-Belkaoui (1986, 342) menyatakan bidang-bidang 

yang menjadi tujuan sosial perusahaan sesuai klasifikasi The National Association 

of Accountants Committee on Accounting for Corporate Social Performance 

terbagi ke dalam lima ruang lingkup, antara lain (1) keterlibatan terhadap 

masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) sumber fisik dan sumbangan 

lingkungan, serta (4) sumbangan produk dan jasa. 
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Pertama, keterlibatan terhadap masyarakat. Aspek yang 

mempertimbangkan dampak aktivitas perusahaan terhadap individu maupun 

kelompok di luar perusahaan. Dapat berupa aktivitas kemanusiaan, pemberian 

dukungan keuangan atau tenaga, praktek peluang ketenagakerjaan yang adil, 

pelayanan kesehatan, dan sebagainya 

Kedua, sumber daya manusia. Aspek yang menunjukkan aktivitas 

perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Dapat berupa berbagai 

dukungan guna meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan pekerjanya. 

Seperti gaji dan tunjangan yang sepadan dengan ukuran kerja, program 

pendidikan dan pelatihan, acara rekreasi, dan sebagainya. 

 Ketiga, sumber fisik dan sumbangan lingkungan. Merupakan perhatian 

terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, 

proses produksi, dan produksinya sendiri. Aktivitas dalam bidang ini cenderung 

diarahkan pada usaha-usaha peniadaan pengaruh social external yang berdampak 

negatif. Seperti penanggulangan limbah, pencemaran udara, daur ulang, 

pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. 

Keempat, sumbangan produk atau jasa. Merupakan aspek kualitatif dalam 

rangka upaya memerhatikan pengaruh produk atau jasa perusahaan terhadap 

konsumen, dengan memerhitungkan beberapa pertimbangan seperti kualitas 

produk, pengiklanan produk, keamanan produk, dan sebagainya. 

Berbagai uraian tersebut memberikan gambaran bahwa konsep akuntansi 

pertanggungjawaban sosial menawarkan beberapa kelebihan yang mampu 

dijadikan sebagai alternatif atas permasalahan sosial yang seringkali dibenturkan 

pada kelemahan akuntansi konvensional. Terutama dengan disepakatinya ruang 
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lingkup yang lebih luas terkait wilayah tanggung jawab perusahaan sehingga 

apabila diimplementasikan secara konsisten dan kontinyu secara jangka panjang 

tentu menciptakan korelasi positif antara optimalisasi kinerja perusahaan dengan 

kondisi lingkungan sosial, yang mana kemajuan ini juga dapat menunjang harapan 

demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. 

 

2.3  Pengukuran Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Ukuran merupakan satu hal yang penting sehingga setiap unit lembaga 

atau organisasi mengetahui seberapa jauh dampak dan kontribusi dari aktivitas 

lembaganya memengaruhi kualitas hidup lingkungan sosial, apakah itu 

menciptakan efek negatif atau positif. Dan untuk mengakomodasi hal tersebut, 

disiplin ilmu akuntansi mulai mengalami perluasan yaitu dengan munculnya 

konsep baru tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial yang menitikberatkan 

pada pengukuran terhadap dampak dari aktivitas beserta program-program sosial 

yang telah diimplementasikan perusahaan. 

 

2.3.1 Masalah Pengukuran 

Kemajuan pesat dunia industri pada abad ini yang diharapkan dapat 

berperan signifikan dalam proses peningkatan kualitas hidup justru menimbulkan 

berbagai macam implikasi negatif terhadap lingkungan sosial sehingga tak pelak 

hal ini malah menyeret kualitas hidup menuju jurang dekadensi akut. Hingga 

kemudian situasi ini menjadi sorotan para pakar dan pengambil keputusan 

(decision maker). Seperti bekas presiden Bank Dunia, A.W. Clausen (1971) dalam 

Harahap (2003, 461) yang menyampaikan: 
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Saya mengakui salah satu alasan dari respon kita yang tidak 
lengkap terhadap permasalahan sosial adalah isu kualitas hidup 
yang membingungkan, dan penyebab utama kebingungan ini itu 
adalah kekurangan atau karena “kasarnya” bentuk dan kualitas 
pengukuran. 
 
Keluhan Clausen tersebut menggambarkan bahwa kesulitan pengukuran 

dalam rangka mengawasi dampak sosial akibat proses industrialisasi ini adalah 

ketiadaan media sebagai pengukur kualitas (arithmethic of quality). Dimana 

media inilah yang nantinya diharapkan dapat berperan sebagai alat pencatat, 

pengukur, dan pelapor segala aktivitas serta dampak perusahaan kepada 

masyarakat secara luas. 

Seiring dengan semakin menggaungnya wacana tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) maka berkembang pula konsep akuntansi pertanggungjawaban 

sosial yang dipercaya mampu mengukur sejauh mana dampak-dampak perusahaan 

terhadap lingkungan sosial, bahkan juga dianggap mampu mengukur kinerja 

sosial perusahaan yang termanifestasikan ke dalam program-program sosialnya. 

Namun, perkembangan ini bukannya tanpa masalah, sejauh ini penerapan dan 

pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial masih mengalami berbagai 

kendala dikarenakan sulitnya mengukur elemen-elemen sosial akibat aktivitas 

perusahaan yang terdiri atas manfaat sosial (social benefit) dan biaya sosial (social 

cost). Terkait dengan adanya masalah pengukuran ini, Usmansyah (1989, 36) 

memberikan pernyataan bahwa: 

Pengukuran dan pelaporan merupakan permasalahan inti dalam 
pembahasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial. 
Masalah pengukuran timbul terutama dalam kaitan adanya hal-hal 
yang tidak dapat diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran 
yang telah digunakan sebagai denominator umum dalam akuntansi, 
yaitu satuan uang. 
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Sejalan dengan pernyataan tersebut, Harahap (2003, 368) mengemukakan 

bahwa: 

Masalah pengukuran merupakan hal yang sangat rumit dalam 
akuntansi pertanggungjawaban sosial ini. Dalam akuntansi 
konvensional jelas bahwa setiap transaksi harus dapat dicatat jika 
sudah memengaruhi posisi keuangan perusahan. Dalam akuntansi 
pertanggungjawaban sosial kita harus mengukur dampak positif 
(social cost) dan dampak negatif (social negative) yang 
ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Biasanya dampak positif 
dan negatif ini belum dapat dihitung karena memang transaksinya 
bersifat “uncomplete cycles”, non resiprocal, dan belum 
memengaruhi posisi keuangan perusahaan. 
 
Adanya kendala tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Sueb 

(2001) dalam Jerry (2005, 20) bahwa pengukuran dan pelaporan adalah masalah 

utama dalam pembahasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dan 

juga apa yang dikemukakan Ikhsan dan Ishak (2005, 103) bahwa masalah yang 

muncul terkait (1) bagaimana menentukan apa yang menjadi pos-pos biaya 

ataupun manfaat sosial perusahaan, dan (2) bagaimana mengukur (nilai moneter) 

biaya dan manfaat sosial yang ditimbulkan perusahaan. 

Hartanti (2003) dalam Utama (2007, 2) menguraikan bahwa saat ini 

sebenarnya sebagian besar perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan 

berskala besar telah melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya di laporan 

tahunan. Namun apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam sehingga 

menyulitkan pengguna laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Selain itu, 

pada umumnya yang diungkapkan hanyalah informasi yang sifatnya positif 

mengenai perusahaan. Oleh karenanya, seperti disampaikan Ramanathan (1976) 

dan Global Reporting Initiative (2006) sebagaimana yang juga dikutip Utama 

(2007, 9) bahwa sebaiknya laporan tanggung jawab sosial tidak hanya 
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diungkapkan secara kualitatif tetapi juga berusaha mengkuantifikasi secara 

keseluruhan dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan.  

Melalui berbagai pernyataan tersebut dapat ditarik suatu benang merah 

yang pada intinya menegaskan bahwa masalah pengukuran dalam penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban sosial ini terutama timbul berkaitan dengan adanya 

hal-hal yang tidak dapat diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran dalam 

akuntansi (satuan moneter) sehingga menjadi lebih sulit untuk penyajiannya 

dalam laporan yang bersifat kuantitatif, selain dikarenakan belum terdapatnya 

standar akuntansi yang baku mengenai bagaimana seharusnya perlakuan, 

pengukuran, dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini. 

Sehingga selanjutnya dapat ditafsirkan mengenai kebutuhan akan adanya suatu 

metode atau pedoman pengukuran yang dapat mengikhtisarkan kinerja sosial 

perusahaan dalam suatu pelaporan. 

 

2.3.2 Metode Pengukuran 

Adanya permasalahan maupun kerumitan dalam pengukuran tanggung 

jawab sosial perusahaan ini belum memunculkan suatu standar baku maupun 

pernyataan umum yang membahas lengkap tentang cara pengukuran untuk 

berbagai jenis eksternalitas ini. Dikarenakan hal itu juga dibarengi dengan 

kenyataan umum, sebagaimana yang diungkapkan Zuhroh dan Sukmawati (2003, 

1316) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih bersifat 

sukarela41 (voluntary), tidak diaudit (unaudited), dan tidak diregulasi 

                                                
41  Sebagian perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang disertakan dalam 

laporan tahunan (annual report), biasanya dalam bentuk informasi deskriptif atau bersifat 
kualitatif. Mayoritas bersifat deskriptif, namun ada juga beberapa yang menyajikannya dalam 
bentuk informasi kuantitatif, yaitu dalam bentuk perhitungan moneter atau statistik. 
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(unregulated). Namun sebagian kecil pakar dan peneliti telah berupaya 

memberikan beberapa pedoman terkait dengan metode pengukuran akuntansi 

pertanggungjawaban sosial ini. 

Menanggapi adanya permasalahan tersebut, Harahap (2003, 369-370) 

mengemukakan bahwa sebagai informasi pelaporan terdapat beberapa metode 

pengukuran yang dapat digunakan, antara lain (1) menggunakan “opportunity cost 

approach”, (2) menggunakan daftar kuesioner, survei atau lelang, (3) 

menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang 

perorangan, dan (4) menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. 

Pertama, menggunakan “opportunity cost approach”. Sebagai contoh, 

pengukuran ini dapat dilakukan dengan menghitung social cost dari pembuangan 

limbah perusahaan, kemudian dihitung berapa kerugian masyarakat, berapa 

kerusakan wilayah sekitar, dan lain sebagainya. Dan total kerugian dari semua 

elemen itulah yang menjadi tanggungan social cost perusahaan. 

Kedua, menggunakan daftar kuesioner, survei atau lelang. Pengukuran 

dilakukan dengan cara terjun langsung kepada masyarakat yang terkena 

dampaknya, kemudian mereka yang merasa dirugikan ditanyai berapa besar 

jumlah kerugian yang dideritanya, dan berapa besar jumlah biaya yang harus 

dibayarkan perusahaan sebagai kompensasi kerugian. 

Ketiga, menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan 

permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian yang 

diderita masyarakat. 

Keempat, menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Sebagai 

contoh, pengukuran ini dapat dilakukan berdasarkan vonis hakim akibat 
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pengaduan masyarakat atas kerusakan lingkungan serta kerugian mereka lainnya. 

Hal seperti ini dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan. 

Di lain pihak, Zulfikar (1987) dalam Sonhadji (1989, 9) mengusulkan 

beberapa metode pengukuran seperti (1) penilaian pengganti, (2) teknik survei, (3) 

biaya perbaikan dan pencegahan, (4) penilaian tim independen, dan (5) putusan 

pengadilan. 

Pertama, penilaian pengganti (surrogate valuation). Metode pengukuran 

ini dapat dilakukan apabila nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, 

maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu 

yang diperkirakan memiliki kegunaan sama dengan yang sedang diukur. 

Kelemahannya yaitu besar kemungkinan adanya kesalahan dalam mengukur atau  

memilih suatu pengganti yang nilainya ternyata tidak sesuai. 

Kedua, teknik survei. Mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi 

dari anggota kelompok masyarakat yang dipengaruhi, baik itu yang merasa 

dirugikan maupun mendapatkan manfaat. 

Ketiga, biaya perbaikan dan pencegahan. Metode pengukuran ini 

mempertimbangkan bahwa untuk social cost tertentu dapat dinilai dengan 

mengestimasi pengeluaran yang dilakukan guna memperbaiki dan mencegah 

kerusakan yang diperkirakan. 

Keempat, penilaian (appraisal) tim independen. Melalui metode 

pengukuran ini, penilai independen dapat berguna untuk menilai barang-barang 

tertentu. Metode ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan ahli dari 

luar perusahaan. 
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Kelima, putusan pengadilan. Metode pengukuran ini mempertimbangkan 

hal-hal semisal putusan atau vonis dari hakim, seperti denda akibat suatu dampak 

dari aktivitas, dimana hal itu juga dapat menunjukkan nilai sosial. 

Sementara itu beberapa pendekatan atau metode yang dapat dijadikan 

pedoman dalam mengukur serta melaporkan akuntansi pertanggungjawaban sosial 

menurut Glautier dan Underdown (1986) yang dikutip Usmansyah (1989, 36) 

adalah (1) pendekatan deskriptif, (2) pendekatan biaya yang dikeluarkan, dan (3) 

pendekatan biaya manfaat. 

Pertama, pendekatan deskriptif (the description approach). Dipandang 

sebagai pendekatan yang lazim digunakan dalam pelaporan aktivitas sosial 

perusahaan. Laporan ini menguraikan semua aktivitas sosial perusahaan dalam 

bentuk yang sederhana dan informatif yang biasanya disajikan dalam lampiran 

laporan tahunan (annual report) bersama laporan keuangan. Perusahaan yang 

memakai pendekatan ini umumnya berpendapat bahwa aktivitas sosial perusahaan 

tidak dapat dikuantifikasikan. 

Kedua, pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of outlay approach). 

Menyajikan daftar pengeluaran dari masing-masing aktivitas sosial perusahaan 

yang diukur dalam satuan uang. Perusahaan berusaha mengkuantifikasi semua 

biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau memperbaiki akibat yang timbul 

dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Dimana seluruh biaya 

yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan aktivitas sosialnya tersebut diberi 

istilah dengan biaya sosial (social cost). 

Ketiga, pendekatan biaya manfaat (the cost benefit approach). Menyajikan 

informasi mengenai biaya dan manfaat dari aktivitas sosial perusahaan. 
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Sesungguhnya merupakan pendekatan yang paling informatif karena hasil 

(manfaat) suatu kegiatan dapat teridentifikasi. Namun, dalam prakteknya hal ini 

sulit untuk diterapkan, terutama untuk mengkuantifikasi manfaat-manfaat secara 

sosial dan ekonomi, dikarenakan seringkali manfaat-manfaat tersebut bersifat 

kualitatif, dalam artian berhubungan dengan mutu atau kualitas hidup sehingga 

kurang cocok apabila ditampilkan secara moneter. 

 

2.4 Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Pada dasarnya pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial ini 

disiapkan perusahaan untuk stakeholders. Keberadaan laporan tersebut merupakan 

salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan atas aktivitas sosialnya. Oleh 

karenanya, laporan tersebut harus dapat diakses oleh stakeholders sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan 

aktivitas sosial serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hasil 

evaluasi. 

Riahi-Belkaoui dalam Indayani (2008, 31) mengungkapkan bahwa konsep 

umum dan pengungkapan kinerja sosial perusahaan adalah untuk 

mengomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik 

di dalam maupun di luar perusahaan. Secara implisit, dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004 telah disebutkan tentang 

Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan 

Paragraf 9 bahwa: 

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 
(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-
faktor tersebut memegang peranan penting dan bagi industri yang 
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menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 
juga memegang peranan penting. 
 
Jerry (2005, 20) menguraikan bahwa pelaporan memuat informasi yang 

menyangkut dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas 

perusahaan, yaitu: 

1. Penilaian dampak sosial aktivitas perusahaan. 
2. Pengukuran efektivitas program-program sosial perusahaan. 
3. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. 
4. Sistem informasi untuk menilai kinerja dan ekonomi 

perusahaan secara menyeluruh. 
 
Gray et. al. (1996, 83) mengemukakan mengenai beberapa aspek penting 

dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, antara lain (1) subyek 

laporan, (2) pemerhati laporan, (3) isi laporan, (4) motivasi pelaporan, dan (5) 

reliabilitas. 

Pertama, subyek laporan. Mencakup pemegang saham, investasi, 

karyawan, konsumen, masyarakat, pengaruh bisnis, lingkungan, dan sosial secara 

total, kebijakan umum, etika dan standar, pemerintah dan hubungan dengan 

negara lain. 

Kedua, pemerhati (audience) laporan. Mencakup pemegang saham, pasar 

finansial, karyawan, manajemen, serikat buruh, calon karyawan, pemerintah, 

badan pembuat peraturan, pesaing, perusahaan lain sejenis, konsumen, supplier, 

dan masyarakat secara umum. 

Ketiga, isi laporan. Mencakup laporan narasi mengenai pernyataan-

pernyataan, tujuan dan fakta-fakta, laporan kuantitatif perbandingan, target dan 

realisasi, serta laporan keuangan. 

Keempat, motivasi pelaporan. Terkait dengan pertanggungjawaban, etika, 

dan motivasi lain yang dibutuhkan masyarakat. 
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Kelima, reliabilitas (reliability). Berhubungan dengan seberapa jauh 

seseorang memercayai suatu informasi. Reliabilitas pelaporan untuk 

pertanggungjawaban sosial didasarkan pada data taksiran dan partikel, laporan 

hasil dari internal audit dan sistem informasi serta laporan yang telah diaudit 

pihak eksternal. 

Terdapat beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, 

Diller (1970) dalam Harahap (2003, 371) mengungkapkannya sebagai berikut: 

1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik 
dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya. 

2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. 
3. Dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya 

perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya 
pemeliharaan kerusakan lingkungan, dan sebagainya. 

 
Menurut Estes (1976) dalam Sonhadji (1989, 9) terdapat bermacam-

macam praktek pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk pihak 

eksternal, yaitu (1) praktek yang sederhana, (2) praktek yang lebih maju, dan (3) 

praktek yang paling maju. 

Pertama, praktek yang sederhana. Dimana laporan hanya terdiri dari 

uraian deskriptif tanpa disertai dengan uraian kuantitatif, baik dalam satuan 

moneter (uang) maupun satuan lainnya. 

Kedua, praktek yang lebih maju. Selain yang ditunjukkan dalam metode 

sederhana di atas, praktek ini juga menggunakan uraian data kuantitatif untuk 

menampilkan apa saja yang telah dicapai perusahaan. 

Ketiga, praktek yang paling maju. Dalam praktek ini, selain bentuk 

laporan disajikan berupa uraian data kualitatif dan kuantitatif, perusahaan juga 

menyusun laporannya dalam bentuk neraca. 
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2.5 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dengan Model 

Pendekatan Biaya yang Dikeluarkan (the Cost of Outlay Approach) 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada ketiga pendekatan atau 

metode usulan Glautier dan Underdown yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu 

(1) pendekatan deskriptif, (2) pendekatan biaya yang dikeluarkan, dan (3) 

pendekatan biaya manfaat. Penulis beralasan bahwa penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial paling tepat menggunakan pendekatan biaya yang 

dikeluarkan (the cost of outlay approach) dibanding pendekatan deskriptif (the 

description approach) maupun pendekatan biaya manfaat (the cost-benefit 

approach). Alasan ini juga didasarkan pada pernyataan Usmansyah (1989, 39) 

yang berpendapat bahwa pendekatan pengembangan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial saat sekarang paling tepat menggunakan pendekatan 

deskriptif dan pendekatan biaya yang dikeluarkan. 

Berdasarkan pernyataan di atas dan juga pertimbangan atas ketiga pilihan 

pendekatan tersebut, maka selanjutnya ditarik kesimpulan bahwa the cost of 

outlay approach adalah yang paling tepat digunakan daripada pendekatan lainnya. 

Hal ini disebabkan karena the description approach sepenuhnya hanya 

menggunakan uraian deskriptif tanpa disertai data kuantitatif (moneter) sehingga 

tidak menggambarkan daya banding dan kurang akurat jika dipergunakan untuk 

menilai kinerja sosial perusahaan. Karena ketika disajikan dalam bentuk uraian 

deskriptif maka kurang dapat memberikan “kekuatan” apabila tidak disertai 

dengan bukti konkrit untuk menunjukkan sejauh mana konsistensi maupun 

komitmen keuangan perusahaan terkait aktivitas sosial tersebut. 
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Sementara itu, the cost of outlay approach, selain memberikan seluruh 

informasi mengenai aktivitas sosial perusahaan, pendekatan ini juga disajikan 

dalam bentuk kuantitatif (moneter) sehingga dapat menggambarkan daya banding 

(comparability) melalui hasil analisis suatu tahun dibandingkan dengan hasil 

analisis tahun lainnya berkaitan dengan komitmen keuangan untuk aktivitas 

sosial. Hasil yang diperolehnya juga dapat menggambarkan apakah aktivitas 

sosial yang selama ini dilakukan telah menunjukkan konsistensi maupun 

komitmen perusahaan dalam rangka mempertanggungjawabkan operasional 

bisnisnya secara keseluruhan. 

The cost-benefit approach tidak dipilih sebagai metode pengukuran 

dikarenakan adanya kesulitan untuk mengukur sejauh mana manfaat yang 

diperoleh masyarakat (public benefits) dari pengeluaran biaya oleh perusahaan 

(private costs), misalnya dalam mengukur manfaat yang dihasilkan melalui 

pembayaran upah pekerja secara layak, investasi mesin pengolah limbah industri, 

program beasiswa untuk anak sekolah, reklamasi lahan untuk pembuatan taman, 

pelatihan orang cacat, pagelaran seni-budaya, dan sebagainya. 

Masalah pengukuran “manfaat” ini berbeda dengan pengukuran “biaya”, 

apabila biaya merupakan proses historis maka manfaat lebih berorientasi pada 

masa depan, bukan masa lalu. Sehingga bersifat ramalan atau estimasi yang tidak 

pasti. Adanya beragam manfaat yang juga dirasakan berbagai pihak tersebut akan 

sangat sulit untuk diukur dan dikonversikan ke dalam bentuk estimasi finansial. 

Selain itu dalam beberapa kasus, pengukurannya juga memerlukan waktu yang 

tidak sedikit serta keterlibatan dari disiplin ilmu yang mampu mengakomodasi hal 

tersebut. Sebagai contoh, adanya investasi pada mesin pengolah limbah industri, 
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untuk mengukur seberapa besar manfaat positifnya terhadap kualitas lingkungan 

hidup tentu harus diperoleh dari perhitungan pihak-pihak yang mendalami teknik 

lingkungan. 

Alasan lain adalah manfaat-manfaat sosial yang diperoleh tersebut sifatnya 

adalah kualitatif dan berhubungan dengan peningkatan mutu atau kualitas 

kesejahteraan hidup. Dimana kesejahteraan hidup bukanlah sesuatu yang pantas 

diukur dengan satuan moneter (uang). Misalnya dalam hal sumbangan untuk 

pagelaran seni-budaya, seringkali orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut 

akan memperoleh manfaat kepuasan (satisfaction) dari seberapa besar apresiasi 

pengunjung (audience) terhadap si pementas (entertainer), bukan berdasarkan 

berapa profit atas penjualan tiket atau hasil karya maupun pendapatan untuk 

pentas, selain itu acara-acara semacam ini memiliki bermacam format (bukan 

semata mencari profit) dan seringkali juga digagas secara gratis (free) serta 

memiliki beragam misi positif, contohnya seperti pemberdayaan bakat (talent) 

maupun kemampuan (skill) masyarakat sekitar, sehingga pada akhirnya perolehan 

manfaatnya juga tidak dapat diukur secara moneter. 

 

2.5.1 Model Linowes42 

Model ini merupakan model awal yang dapat digunakan untuk menghitung 

biaya eksternal pengaruh total operasi perusahaan dan sebagai pedoman dalam 

penyusunan laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Model ini 

menampilkan pos-pos biaya yang mencerminkan biaya-biaya pengeluaran terkait 

aktivitas sosial perusahaan. Model yang dibuatnya berupa laporan biaya sosial 

                                                
42  Sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran 1. 
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ekonomi yang membagi pengaruh operasi perusahaan menjadi tiga kelompok, 

yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, dan produk. Sub total 

pada masing-masing kelompok tersebut merangkum usaha-usaha perbaikan 

(improvements) dan menguranginya dengan kerusakan (detriments) untuk 

mendapatkan hasil bersihnya. 

 

2.5.2 Model Dilley dan Weygandt43 

Model ini mempresentasikan suatu format laporan arus kas yang terdiri 

dari aktivitas-aktivitas yang dianggap relevan dengan aktivitas sosial perusahaan 

dalam kaitannya dengan usaha pemeliharaan lingkungan hidup. Dimana seluruh 

pos yang ada dalam laporan arus kas ini disajikan untuk menunjukkan adanya 

keuntungan sosial (cost benefit) yang timbul sebagai akibat tetap terjaga dan 

terpeliharanya kualitas lingkungan hidup oleh aktivitas sosial perusahaan. Salah 

satu contoh adalah terdapatnya item penelitian lingkungan (environmental 

research) yang mencerminkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait 

dengan penelitian yang telah dilakukan. Model Dilley dan Weygandt ini juga 

dilengkapi dengan adanya catatan yang menjelaskan atau menggambarkan hampir 

dari seluruh pos biaya yang disajikan, catatan atau keterangan tersebut 

ditampilkan di bagian bawah laporan. 

 

2.5.3 Model Riahi-Belkaoui44 

Model ini disajikan berupa laporan operasi sosial ekonomi (socio 

economic operating report) yang mencerminkan pos-pos biaya berkaitan dengan 

                                                
43  Sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran 2. 
44  Sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran 3. 
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biaya pengeluaran perusahaan. Hampir serupa dengan model yang diusulkan 

Linowes, model ini juga membagi operasi perusahaan menjadi tiga kelompok, 

yaitu yang berkaitan dengan masyarakat, lingkungan, dan produk. Ketiga bagian 

tersebut merangkum adanya biaya perbaikan (improvements) dan kerusakan 

(detriments) yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil bersihnya. 

 

2.5.4 Modifikasi Model45 

Melalui modifikasi terhadap ketiga model tersebut dan berdasarkan 

penyesuaian terhadap ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial maka 

penulis memformulasikan suatu model baru yang secara keseluruhan lebih 

dominan mengacu pada model yang diusulkan Linowes (1972) dan Riahi-

Belkaoui (1985). 

Apabila dibandingkan, secara konsep maupun bentuknya, kedua model 

tersebut dapat dikatakan hampir serupa, dimana keduanya memformulasikan suatu 

laporan biaya (operasi) sosial ekonomi yang membagi pengaruh operasi 

perusahaan menjadi tiga kelompok, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, 

lingkungan, dan produk. Dan selanjutnya masing-masing kelompok merangkum 

sub total usaha-usaha perbaikan (improvements) dan menguranginya dengan 

kerusakan (detriments) untuk mendapatkan hasil bersihnya, baik itu yang 

memberikan pengaruh positif (surplus) ataupun negatif (defisit) terhadap 

lingkungan sosial. Namun model ini memiliki sedikit kekurangan yaitu belum 

terdapatnya satu bagian penting yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam 

rangka mengukur pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu sumber daya 

                                                
45  Sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran 4. 
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manusia (pekerja) yang dimanfaatkan perusahaan. Pekerja merupakan satu bagian 

inti dalam operasional perusahaan sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

mengikutsertakan mereka ke dalam wilayah pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. 

Sementara itu, penulis beralasan bahwa model yang diusulkan Dilley dan 

Weygandt (1973) memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kurangnya item yang 

disuguhkan dalam format laporan tersebut, Dilley dan Weygandt hanya 

memaparkan satu item pertanggungjawaban perusahaan, yaitu lingkungan hidup 

(environment). Apabila kita memahami bahwa alasan mengapa dalam dunia 

akuntansi berkembang suatu bentuk akuntansi non-mainstream seperti akuntansi 

pertanggungjawaban sosial ini adalah dikarenakan perlunya mengakomodasi 

kepentingan berbagai pihak, bukan sebatas pada shareholders namun juga 

menyangkut stakeholders secara keseluruhan yaitu pekerja, masyarakat, 

konsumen maupun entitas lainnya yang mungkin memiliki keterkaitan. Sehingga 

seharusnya Dilley dan Weygandt juga memberikan posisi kepada item atau 

wilayah pertanggungjawaban sosial perusahaan yang lainnya, tidak hanya sebatas 

pada pengeluaran biaya terkait lingkungan hidup. 

Kedua, dalam format laporan arus kas-nya, Dilley dan Weygandt 

menunjukkan adanya keuntungan sosial (cost benefit) yang timbul sebagai akibat 

tetap terjaga dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup oleh aktivitas sosial 

perusahaan. Namun apabila dicermati, berdasarkan uraian dan catatan pada 

masing-masing item tersebut, jumlah yang tercantum disana bukanlah manfaat 

(benefit) dari aktivitas sosial perusahaan melainkan biaya (cost) yang dikeluarkan 

perusahaan guna menyelenggarakan aktivitas tersebut, yaitu sumbangan amal dan 



 

 

58

pendidikan serta rekreasi pegawai. Sehingga secara esensial sesungguhnya model 

ini sama sekali belum menggambarkan hasil pengukuran terhadap social benefit. 

Berdasarkan analisa terhadap ketiga model tersebut, dimana juga 

ditemukan beberapa kekurangan maupun kelemahan di dalamnya, maka penulis 

memformulasikan suatu model baru yang mayoritas masih mengacu pada model 

Linowes (1972) maupun Riahi-Belkaoui (1985). Namun penulis menambahkan 

satu kelompok lagi yaitu kontribusi terhadap sumber daya manusia (pekerja), 

dengan alasan bahwa pekerja juga merupakan bagian vital yang berhak 

memperoleh perhatian dari perusahaan, dan selanjutnya penulis juga sedikit 

mengembangkan format laporan tersebut agar mampu memuat beberapa periode 

(tahun) sehingga dapat dibandingkan satu sama lain untuk mengetahui fluktuasi 

biaya maupun geliat aktivitas yang terkandung di dalamnya. 

Model ini membagi pos-pos yang berkaitan dengan aktivitas sosial 

perusahaan ke dalam empat kelompok, antara lain kontribusi terhadap (1) sumber 

daya manusia, (2) masyarakat, (3) lingkungan, serta (4) produk dan jasa. Dimana 

dalam perinciannya keempat kelompok tersebut juga mencerminkan item-item 

biaya yang berkaitan dengan biaya pengeluaran perusahaan. 

Pertama, kontribusi terhadap sumber daya manusia. Menggambarkan 

bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, aktivitas tersebut 

antara lain dapat diwujudkan melalui gaji layak yang dibayarkan tepat waktu, 

pendidikan dan pelatihan karyawan, mengikutsertakan karyawan pada program 

Jamsostek, fasilitas pengobatan, bonus atau komisi secara periodikal, reward bagi 

karyawan yang berprestasi, tunjangan hari tua (THT), dan sebagainya. 
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Kedua, kontribusi terhadap masyarakat. Menggambarkan peran aktif 

perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Item-

item biaya yang dapat dikategorikan dalam kelompok biaya sosial ini semacam  

sumbangan atau bantuan dana tunai. Sumbangan ini biasanya dikeluarkan untuk 

membantu organisasi-organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat maupun 

organisasi warga setingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau 

bahkan instansi pemerintah seperti Kelurahan dan Kecamatan. Bantuan dapat 

berupa pemberian beasiswa, sarana kerja praktek, bina kemitraan, lokakarya, 

penanggulangan bencana alam, dan sebagainya. Ataupun pemberian dana tunai 

oleh perusahaan untuk acara festival, pagelaran seni-budaya, konser hiburan 

rakyat, dan sebagainya. 

Ketiga, kontribusi terhadap lingkungan. Menggambarkan tanggung jawab 

dan kepedulian perusahaan terkait kondisi lingkungan hidup akibat dampak 

langsung dari operasional perusahaan. Biaya pemeliharaan lingkungan hidup ini 

dapat berupa pemasangan alat pengolahan limbah, penyempurnaan alat 

pengendali polusi maupun pembuatan taman di sekitar lokasi pabrik. 

Keempat, kontribusi terhadap produk dan jasa. Menggambarkan aktivitas 

yang dilakukan perusahaan terkait keamanan dan kenyamanan produk yang secara 

langsung juga berpengaruh terhadap asumsi konsumen. Aktivitas tersebut dapat 

diwujudkan melalui program penelitian dan pengembangan (litbang) dalam 

rangka penyempurnaan mutu produk dan jasa, pengamanan label atau kemasan, 

pameran produk, dan sebagainya. 

Berdasarkan empat kelompok kontribusi tersebut maka selanjutnya untuk 

mengukur kinerja sosial perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan 
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total biaya sosial (social cost) yang dikeluarkan untuk aktivitas sosial perusahaan 

pada tahun tertentu dengan total biaya sosial pada tahun-tahun sebelumnya 

sehingga dapat diketahui fluktuasi atau perubahan biaya tersebut yang kemudian 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian atas kinerja sosial perusahaan dalam 

beberapa periode. 

Penilaian kinerja sosial sangatlah bermanfaat untuk mengawasi bagaimana 

perilaku perusahaan dalam operasional bisnisnya. Melalui hasil dari perbandingan 

beberapa periode, baik itu berupa peningkatan atau penurunan biaya, akan 

memberikan suatu gambaran penting mengenai konsistensi dan komitmen 

aktivitas sosial perusahaan selama beberapa periode sehingga dapat diambil 

keputusan lebih lanjut bagaimana untuk menyikapi kinerja sosial perusahaan 

tersebut. 

Secara umum, peningkatan biaya menandakan bahwa perusahaan 

berupaya untuk melaksanakan aktivitas sosialnya secara baik dan konsisten. 

Sehingga perusahaan dapat terus mengoptimalkan kinerjanya sekaligus 

memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi, dan masyarakat juga dapat 

memberikan penilaian yang baik pula, misalnya berupa pemberian penghargaan 

(seperti ISRA46) maupun berbagai apresiasi lainnya. 

Namun, apabila terjadi penurunan biaya maka menunjukkan bahwa 

aktivitas-aktivitas sosial yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban 

perusahaan belum atau tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya (tentunya 

                                                
46  ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Awards) merupakan program tahunan yang digagas 

sejak tahun 2005 oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) yang menganugerahkan 
penghargaan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) bagi perusahaan-perusahaan 
yang melaporkan dengan baik kinerja keberlanjutan mereka di bidang sosial, lingkungan, dan 
ekonomi. Penilaian dalam ISRA ini adalah terhadap sustainability report dan/atau annual 
report, bukan terhadap implementasi di lapangan, dimana penilaiannya berdasarkan atas 
kriteria yang telah disusun GRI yaitu G3 Reporting Framework. 
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setelah dikaitkan dengan alasan tertentu). Sehingga perusahaan wajib melakukan 

upaya perbaikan, dan masyarakat juga dapat memberikan penilaian sebagaimana 

adanya serta memberlakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk “turut serta” 

memperbaiki kinerja sosial perusahaan, baik itu berupa pemberian sanksi maupun 

tekanan-tekanan (pressure) yang bersifat memaksa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pengantar 

Sukoharsono (2006) menggambarkan dalam Kurniawan (2010, 34) bahwa 

dalam kehidupan sekarang ini manusia selalu dijustifikasi kebenarannya melalui 

alat pembenaran yang berupa hasil penelitian. Tanpa hasil penelitian, suatu 

pernyataan dan ungkapan hanya akan dijadikan sebagai bahan yang tak memiliki 

signifikansi nilai. Sains akuntansi merupakan bagian dari ilmu sosial yang 

menjelaskan fenomena akuntansi dalam kompleksitas kehidupan sosial. Dimana 

kompleksitas tersebut terangkai dalam suatu multidimensi sosial sebagai akibat 

bahwa akuntansi dapat hadir melalui dimensi sosial terkecil, yaitu individu, 

sampai dengan kelompok yang “super besar” seperti multinational companies 

maupun negara, bahkan pula dari masa lampau, terkini, dan masa depan. Sehingga 

dapat diverifikasi bahwa pada hakikatnya penelitian merupakan sebuah upaya 

demi menemukan kebenaran ataupun membenarkan sesuatu yang tercermin dalam 

berbagai sudut fenomena. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian manajemen dan akuntansi 

saat ini mayoritas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. 

Namun, dewasa ini berkembang pendekatan baru yang pada dasarnya tidak 

menyepakati dasar yang digunakan oleh aliran utama (mainstream). Sebagai 

gantinya, pendekatan-pendekatan baru tersebut mengadopsi metodologi dari ilmu-

ilmu sosial lain seperti filsafat, sosiologi, dan antropologi untuk memahami ilmu 
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akuntansi, karena akuntansi juga merupakan bagian dari ilmu mengenai manusia 

(social science) (Ikhsan dan Ishak 2005, 71-72). 

Ilmu akuntansi menyediakan berbagai macam dimensi penelitian yang 

bervariasi, mulai dari bidang keuangan, manajemen, auditing, perpajakan, 

syari’ah, etika, dan sebagainya. Termasuk juga akuntansi sebagai alat 

pertanggungjawaban sosial. Seperti penelitian pada ilmu sosial lainnya, penelitian 

akuntansi juga dapat didasarkan pada telaah dan teori sosial serta korelasi antara 

eksistensi entitas bisnis versus lingkungan sosial dan ekologi. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulis yaitu memformulasikan laporan biaya sosial 

dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost of outlay approach) untuk 

menilai kinerja sosial perusahaan maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif agar memberikan gambaran secara mendetail mengenai segala aktivitas 

PT Petrokimia Gresik terkait berbagai dimensi lingkungan sosial. 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitan yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis dan lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2006, 3), dimana obyek penelitian 

adalah obyek yang alamiah47 (natural setting) dan peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci (human instrument) yang harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas sehingga mampu memotret, menganalisis serta mengonstruksi 

obyek menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono 2005, 1). 

                                                
47  Obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat penelitian 

ataupun sesudah penelitian relatif tidak mengubah obyek. 
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Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan 

mengumpulkan data-data melalui teknik triangulasi48 (penggabungan) tanpa 

melakukan pengujian statistik, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan 

teori dan konsep yang berhubungan. Sehingga metode yang cocok digunakan 

dalam pendekatan kualitatif ini adalah metode studi kasus (case study). Ciri-ciri 

dari metode studi kasus ini adalah penelitian mendalam untuk mendapatkan 

gambaran yang lengkap mengenai suatu unit aktivitas perusahaan dan data-data 

atau informasi dalam perusahaan yang diteliti. 

Menurut Yin (2006, 1) studi kasus merupakan salah satu metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang menggunakan strategi pokok ”how” atau ”why”, serta 

apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang 

akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya Yin 

(2006, 18) juga memaparkan bahwa studi kasus sebagai suatu metode empiris 

yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-

batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan menggunakan 

multi sumber bukti. 

Serupa dengan pernyataan tersebut, menurut Nazir (2003, 57) studi kasus 

adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu 

fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, dan bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta 

karakter-karakter yang khas dari kasus tersebut. Dimana peneliti ingin 

mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit 
                                                
48  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama. Bisa dikatakan juga bahwa dalam hal ini peneliti sekaligus menguji 
kredibilitas data melalui berbagai sumber data yang diperoleh tersebut. 
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sosial yang menjadi subyek. Dan subyek penelitian disini dapat berupa individu, 

kelompok, lembaga maupun masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena secara umum sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan berupa pertanyaan 

”bagaimana”, dan selanjutnya akan diarahkan menuju serangkaian peristiwa 

kontemporer yang sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak dapat 

mengontrol peristiwa yang ada, tetapi hanya mengamati dan meneliti peristiwa 

tersebut untuk kemudian mengonstruksikan suatu gagasan kesimpulan dan saran. 

 

3.3 Fokus atau Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengarah pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial dengan cost of outlay approach untuk memformulasikan sebuah laporan 

biaya sosial guna menyajikan informasi tentang kinerja sosial PT Petrokimia 

Gresik terkait pengembangan (development) dan keberlanjutan (sustainability) 

lingkungan sosialnya pada periode tahun 2007-2009. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif berupa informasi tentang struktur organisasi, beberapa biro dalam 

perusahaan, dan aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Sedangkan data kuantitatif 

berupa biaya yang timbul dari aktivitas sosial perusahaan. 

Sumber data merupakan subyek dimana data diperoleh dan kemudian 

digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Adapun sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data primer (primary data) 

Data yang berasal dari sumber aslinya (tanpa melalui media perantara). 

Berupa informasi dalam bentuk lisan atau tulisan yang diperoleh dari hasil 

observasi atau wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber, 

dalam hal ini adalah beberapa karyawan PT Petrokimia Gresik yang 

menjadi pembimbing peneliti di setiap biro yang terkait dengan aktivitas 

sosial perusahaan.. 

 2. Data sekunder (secondary data) 

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat pihak lain). Umumnya berupa bukti, catatan, dan 

laporan historis yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Data 

sekunder terbagi ke dalam: 

a. Data internal 

Data yang berupa dokumen-dokumen atau catatan yang terkait dengan 

data keuangan maupun operasional perusahaan. Serta laporan 

keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. 

b. Data eksternal 

Data yang diperoleh dari pihak luar subyek penelitian. Berupa hasil 

telaah literatur kuliah, makalah, jurnal (lokal dan internasional), 

majalah, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 

rumusan masalah penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Survei pendahuluan (introduction survey) 

Dalam prosedur ini peneliti melakukan observasi dan peninjauan awal 

pada subyek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang PT 

Petrokimia Gresik, kondisi perusahaan pada saat ini serta sejauh mana 

peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari pihak perusahaan guna 

mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan kerangka berpikir dalam 

mencari pemecahan masalah. 

 2. Survei lapangan (field survey) 

 a. Observasi (observation) 

Menurut Sugiyono (2005, 64-67) observasi terdiri dari tiga macam 

yaitu observasi partisipatif49, observasi terus terang dan tersamar, dan 

observasi tak terstruktur. Penelitian ini lebih dominan menggunakan 

observasi partisipatif yang bersifat pasif yaitu dengan cara 

mengombinasikan antara observasi langsung dengan melakukan tanya 

jawab tetapi tanpa melibatkan diri ke dalam aktivitas perusahaan. 

Penggunaan observasi partisipatif ini memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail 

tanpa berusaha memanipulasi kejadian yang diamati. 

 b. Dokumentasi (documentation) 

Studi terhadap dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 

2005, 82). Data dokumentasi dalam penelitian ini menjadi bahan dan 

dasar analisis data yang kompleks yang dihasilkan melalui content 
                                                
49  Peneliti terlibat dengan aktivitas keseharian pada subyek yang diamati atau pihak-pihak 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Keterlibatan tersebut terbagi ke dalam empat 
golongan partisipasi, yaitu pasif, moderat, aktif, dan lengkap. 
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analysis, sebagaimana Weber (1985) dalam Moleong (2006, 220) yang 

mengemukakan bahwa ini adalah metode atau teknik penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

sahih dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga hasil penelitian akan 

lebih kredibel karena telah didukung dengan penemuan dokumen-

dokumen yang terkait. 

 3. Studi literatur atau kepustakaan (library research) 

Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan 

dengan rumusan masalah yaitu penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial dalam konteks entitas bisnis (perusahaan), terutama terkait model 

cost of outlay approach, dan dilakukan dengan mempelajari literatur-

literatur kepustakaan seperti makalah, jurnal, majalah maupun literatur 

lainnya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Berkaitan dengan teknik analisis data kualitatif, Bogdan (1982) dalam 

Sugiyono (2005, 88) mengemukakan bahwa: 

Data analysis is the process of systematically searching and 
arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials 
that you accumulate to increase your own understanding of them, 
and to enable you to present what you have discovered to others. 

 
Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan untuk 

menemukan permasalahan yang ada agar mudah dipahami dan selanjutnya 

dibenturkan dengan berbagai teori yang diperoleh dari kajian literatur sehingga 

dapat disusun suatu kesimpulan, dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada 
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pihak-pihak lain. Secara lengkap teknik analisis data penelitian ini adalah dengan 

cost of outlay approach, dengan tahapan sebagai berikut: 

 1. Identifikasi awal melalui hasil tanya jawab dengan beberapa personil 

karyawan serta data-data tentang profil dan gambaran umum perusahaan 

untuk memetakan biro-biro yang terkait dengan aktivitas sosial PT 

Petrokimia Gresik. 

 2. Mengidentifikasi biaya-biaya sosial yang telah dikeluarkan oleh setiap biro 

(mulai tahun 2007 sampai 2009) yang telah dipetakan sebelumnya. 

 3. Mengklasifikasikan biaya-biaya sosial tersebut ke dalam empat kelompok 

kontribusi sosial perusahaan (sesuai dengan ruang lingkup akuntansi 

pertanggungjawaban sosial), antara lain kontribusi terhadap (1) sumber 

daya manusia, (2) masyarakat, (3) lingkungan serta (4) produk dan jasa. 

 3. Menyusun laporan biaya sosial berdasarkan informasi deskriptif beserta 

data-data kuantitatif (moneter) yang sebelumnya telah teridentifikasi dan 

terklasifikasikan. 

 4. Melakukan analisis secara horisontal untuk mengetahui fluktuasi 

pengeluaran biaya tiap tahun. 

 5. Melakukan penilaian terhadap kinerja sosial perusahaan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Mempelajari satu persatu tiap aktivitas sosial untuk mengetahui lebih 

detail tentang realisasi sekaligus manfaat sosialnya. 

b. Menghitung proporsi pengeluaran biaya (per kontribusi) terhadap total 

biaya sosial pada tahun tersebut. 
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c. Membandingkan fluktuasi pengeluaran biaya (per kontribusi) antar 

periode untuk mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan dalam 

penyelenggaraan aktivitas sosial yang terkait. Jika mengalami 

peningkatan biaya maka diasumsikan bahwa kinerja sosial perusahaan 

semakin baik, begitu pula sebaliknya. 

 6. Melakukan pengkajian berdasarkan kacamata CSR. 

 7. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, dan selanjutnya mengajukan 

saran-saran bagi pihak yang bersangkutan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang produksi pupuk dan bahan-bahan kimia 

serta bidang jasa engineering, dan jasa-jasa lainnya. 

Latar belakang pendirian perusahaan berdasarkan kondisi geografis 

Indonesia yang merupakan negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang 

sangat melimpah sehingga titik berat pembangunan terletak pada sektor pertanian. 

Pertanian menjadi sektor yang mampu menyerap mayoritas penduduk Indonesia. 

Memajukan sektor pertanian tidak cukup hanya bermodalkan tanah yang luas, 

selain itu juga diperlukan pupuk yang mampu meningkatkan produktifitas 

pertanian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Usaha intensifikasi 

pertanian ini dilakukan dengan cara mendirikan pabrik untuk memenuhi 

kebutuhan pupuk, salah satu diantaranya adalah PT Petrokimia Gresik. 

 Secara kronologis, sejarah singkat perkembangan PT Petrokimia Gresik 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 1960 

Rencana pendirian proyek didasarkan pada Tap MPRS No. 

11/MPRS/1960 dan Keppres No. 260 tahun 1960. Proyek ini dinamai 

dengan “Projek Petrokimia Surabaja”. Proyek ini merupakan proyek 

prioritas yang termasuk dalam pola Pembangunan Nasional Semesta 

Bertahap I (1961-1969). 
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2. Tahun 1962 

Badan Persiapan Proyek-Proyek Industri (BP3I) yang bernaung dibawah 

Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan melakukan survei 

lokasi untuk proyek di Jawa Timur, meliputi daerah Tuban, Pasuruan, dan 

Gresik. Akhirnya daerah Gresik ditetapkan sebagai lokasi yang paling 

sesuai untuk pembangunan pabrik. 

3. Tahun 1964 

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1963 dan Keputusan Presiden 

No. 225, dimulai pembangunan fisik tahap pertama yang dikerjakan 

kontraktor utama yaitu Condisit Spa dari Italia. 

4. Tahun 1968 

Proyek ini terbengkalai dikarenakan negara sedang mengalami krisis 

ekonomi. Tetapi mengingat pentingnya pembangunan proyek ini, maka 

pada tahun 1968, Kabinet Ampera melakukan negosiasi ulang dengan 

kontraktor untuk melanjutkan pembangunan proyek. 

5. Tahun 1971 

Status badan usaha “Projek Petrokimia Surabaja” mengalami perubahan 

menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 55 Tahun 1971. 

6. Tahun 1972 

“Projek Petrokimia Surabaja” diresmikan Presiden Soeharto sebagai 

bentuk Badan Usaha Perusahaan Umum dengan nama Perum Petrokimia 

Gresik. Dimana selanjutnya tiap tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari 

Ulang Tahun PT Petrokimia Gresik. 
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7. Tahun 1975 

Bentuk badan usaha berubah menjadi Persero, dengan nama PT 

Petrokimia Gresik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1975. 

8. Tahun 1992 

PT Petrokimia Gresik beralih naungan dibawah Direktorat Industri Logam. 

Sebelumnya dibawah Direktorat Industri Kimia Dasar. Hal ini dikarenakan 

sejak tahun 1992 telah berdiri anak perusahaan baru yaitu PT Puspetindo 

yang menghasilkan peralatan-peralatan untuk pabrik. 

9. Tahun 1997 

PT Petrokimia Gresik holding di bawah koordinasi PT Pupuk Sriwijaya 

(Persero) Palembang. 

 

4.1.1 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar Perusahaan 

 Visi PT Petrokimia Gresik adalah ”Menjadi produsen pupuk dan produk 

kimia lainnya yang berdaya saing tinggi, dan produknya paling diminati 

konsumen”. 

 Misi PT Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 

swasembada pangan. 

2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 

operasional dan pengembangan usaha perusahaan. 

3. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional 

dan berperan aktif dalam community development. 
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Nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam operasional 

perusahaan adalah: 

 1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian 

lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional. 

 2. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 

 3. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. 

 4. Mengutamakan integritas di atas segala hal. 

 5. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik. 

 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

PT Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar yang berlokasi 

di Kabupaten Gresik, propinsi Jawa Timur. Areal tanah yang ditempati terletak di 

tiga kecamatan, antara lain Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan 

Kecamatan Manyar. Meliputi Desa Ngipik, Desa Tlogo Pojok, Desa Sukorame, 

Desa Roomo Meduran, Desa Randu Agung, Desa Tlogo Patut, dan Desa Karang 

Turi. Hasil studi kelayakan pada tahun 1964 oleh Badan Persiapan Proyek-proyek 

Industri (BP3I) yang dikoordinir Departemen Perindustrian Dasar dan 

Pertambangan menetapkan bahwa daerah Gresik dipilih sebagai lokasi pabrik 

pupuk dengan pertimbangan antara lain: 

 1. Berdekatan dengan daerah konsumen pupuk terbesar, yaitu sektor 

perkebunan dan pertanian tebu. Sehingga daerah pemasaran hasil industri 

akan menjadi lebih mudah terjangkau dan terpantau secara maksimum. 
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2. Menempati daerah yang tidak subur untuk pertanian sehingga tidak 

mengurangi areal pertanian, karena di Gresik banyak tersedia lahan yang 

tidak produktif.  

3. Cukup dekat dengan sumber air yang tersedia melalui aliran Sungai 

Brantas dan Sungai Bengawan Solo. 

4. Dekat dengan kota Surabaya yang memiliki kelengkapan memadai serta 

sumber daya manusia yang terampil. 

5. Dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk mengangkut 

peralatan pabrik selama proses konstruksi, pengadaan bahan baku maupun 

pendistribusian hasil industri melalui transportasi angkutan laut. 

 

4.1.3 Bidang Usaha 

 Produk-produk yang dihasilkan PT Petrokimia Gresik antara lain: 

1. Produk Pupuk 

 Meliputi Urea, ZA, TSP, SP-36, DAP, Phonska, NPK Kebomas, ZK, KCl, 

Rock Phospate, Ammonium Phospate, dan Petroganik. 

2. Produk Bahan Kimia 

 Meliputi Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Fluorida, 

Gypsum, Cement Retarder, Nitrogen, CO2 Cair, Dry Ice, dan Asam 

Klorida.   

3. Jasa 

Meliputi rancang bangun dan perekayasaan, fabrikasi dan konstruksi, 

permesinan suku cadang dan peralatan, pengoperasian pabrik, 
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pemeliharaan pabrik, analisa uji kimia dan elektronik, komputerisasi, 

pendidikan dan latihan serta pemeriksaan teknik dan korosi. 

 

4.1.4 Unit Produksi 

PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa unit produksi antara lain: 

 1. Pabrik I 

Kompleks pabrik pupuk nitrogen yang memproduksi NH3, Urea, ZA, N2, 

O2, dan CO2. Terdiri dari empat pabrik antara lain: 

a. Pabrik ZA I, beroperasi tahun 1972, memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 200.000 ton/tahun. 

b. Pabrik ZA II, beroperasi tahun 1984, memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 250.000 ton/tahun. 

c. Pabrik ZA III, beroperasi tahun 1986, memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 200.000 ton/tahun. 

d. Pabrik Urea, beroperasi tahun 1994, memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 460.000 ton/tahun. 

Selain produk utama, PT Petrokimia Gresik juga memiliki produk lain 

yang dipasarkan secara umum, yaitu: 

a. Amoniak sebanyak 445.000 ton/tahun sebagai bahan baku pembuatan 

pupuk ZA dan Urea. 

b. Amoniak sebanyak 168.000 ton/tahun sebagai bahan baku pembuatan 

pupuk ZA. 

c. CO2 cair sebanyak 10.000 ton/tahun. 

d. Dry ice (CO2 padat) sebanyak 4.000 ton/tahun. 
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e. Nitrogen dalam bentuk gas sebanyak 500.000 NCm/tahun. 

f. Oksigen dalam bentuk gas sebanyak 600.000 NCm/tahun. 

g. Nitrogen cair sebanyak 250 ton/tahun. 

h. Oksigen cair sebanyak 3.300 ton/tahun. 

 2. Pabrik II 

 Kompleks pabrik pupuk fosfat yang memproduksi SP-36, NPK/Phonska, 

ZK, dan HCl. Terdiri dari dua belas pabrik antara lain: 

a. Pabrik pupuk fosfat I, beroperasi tahun 1979, memiliki kapasitas 

produksi pupuk TSP sebanyak 600.000 ton/tahun. 

b. Pabrik pupuk fosfat II, beroperasi tahun 1983, memiliki kapasitas 

produksi pupuk TSP sebanyak 600.000 ton/tahun. Sejak bulan Januari 

tahun 2003, nama TSP diubah menjadi SP-36. 

c. Pabrik Superphos I, beroperasi tahun 1979, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 500.000 ton/tahun. Sejak tahun 2005, berubah 

menjadi pabrik NPK PHONSKA/RFO I dengan kapasitas produksi 

sebanyak 480.000 ton/tahun. 

d. Pabrik Superphos II, beroperasi tahun 1983, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 500.000 ton/tahun. Sejak tahun 2009, berubah 

menjadi pabrik NPK PHONSKA/RFO II dengan kapasitas produksi 

sebanyak 480.000 ton/tahun. 

e. Pabrik NPK PHONSKA, beroperasi tahun 2000, memiliki kapasitas 

produksi pupuk TSP sebanyak 330.000 ton/tahun. 

f. Pabrik NPK BLENDING, beroperasi tahun 2004, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 60.000 ton/tahun. 
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g. Pabrik NPK GRANUL I, beroperasi tahun 2005, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 70.000 ton/tahun. 

h. Pabrik NPK GRANUL II, beroperasi tahun 2008, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 100.000 ton/tahun. 

i. Pabrik NPK GRANUL III dan IV, beroperasi tahun 2009, memiliki 

kapasitas produksi sebanyak 200.000 ton/tahun. 

j. Pabrik KCl GRANUL, beroperasi tahun 2005, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 36.000 ton/tahun. 

k. Pabrik ZK, beroperasi tahun 2005, memiliki kapasitas produksi 

sebanyak 10.000 ton/tahun. 

l. Pabrik PETROGANIK, beroperasi tahun 2005, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 10.000 ton/tahun. 

 3. Pabrik III 

 Kompleks pabrik asam fosfat dan produk sampingan yang memproduksi 

H3PO4, H2SO4, AIF3, CaSO4, 2H2O, ZA, dan CACO3. Mulai beroperasi 

sejak tahun 1984 yang terdiri dari empat pabrik antara lain: 

a. Pabrik asam fosfat atau PHOSPORIC ACID, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 171.500 ton/tahun. 

b. Pabrik asam sulfat atau SULPHURIC ACID, memiliki kapasitas 

produksi sebanyak 550.000 ton/tahun. 

c. Pabrik Cement Retarder, memiliki kapasitas produksi sebanyak 

440.000 ton/tahun. 

d. Pabrik Aluminium Florida, memiliki kapasitas produksi sebanyak 

12.600 ton/tahun. 
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Sampai tahun 2010, PT Petrokimia Gresik memiliki 21 pabrik yang terdiri 

dari pabrik pupuk sebanyak 16 unit dan pabrik non-pupuk sebanyak 5 unit. Selain 

beberapa pabrik yang telah disebutkan di atas, PT Petrokimia Gresik juga tengah 

mengembangkan beberapa pabrik baru, diantaranya adalah: 

a. Pabrik Petro Bio. 

b. Pabrik Kapur Pertanian. 

c. Pabrik Petro Biofertil. 

d. Pabrik Petro Gladiator. 

e. Pabrik Petro Seed. 

 

4.1.5 Fasilitas Penunjang 

Berbagai macam fasilitas penunjang PT Petrokimia Gresik, antara lain: 

 1. Dermaga (Pier) 

  Dermaga bongkar muat berbentuk huruf T, dengan panjang 625 m dan 

lebar 36 m, yang mampu menjadi sandaran bagi kapal-kapal besar 

berbobot maksimal 60.000 ton. Memiliki fasilitas sebagai berikut: 

a. Continuous Ship Unloader (CSU), dengan kapasitas 1.000 ton/jam. 

b. Dua unit Kangaroo Crane, dengan kapasitas 720 ton/jam. 

c. Ban berjalan (belt conveyor), dengan panjang keseluruhan 22 km. 

d. Fasilitas bongkar muat cair, kapasitas 60 ton/jam NH3, dan 90 ton/jam 

H2SO4. 

2. Sarana Distribusi (Distribution Facilities) 

Untuk memperlancar proses distribusi produk, PT Petrokimia Gresik 

memiliki beberapa fasilitas, antara lain: 
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 a. Gudang dengan kapasitas 80.000 ton. Gudang ini mampu melayani 

pemuatan 14-18 truk dengan kapasitas muatan 30 ton dalam waktu 

bersamaan. Kemampuan pemuatan sehari sebesar 9.000 – 11.000 ton. 

Gudang utama ini berlokasi di Gresik. 

 b. Gudang penyangga sejumlah 177 gudang, tersebar di 32 provinsi. 

Total kapasitas keseluruhan gudang penyangga sejumlah 544.350 ton. 

 c.   Sarana distribusi  terdiri dari 506 distributor dan 18.771 penyalur (kios 

binaan). 

3. Pembangkit Tenaga Listrik (Power Generator Unit) 

PT Petrokimia Gresik mengoperasikan beberapa unit pembangkit tenaga 

listrik untuk memenuhi dan menjamin kontinuitas pasokan daya listrik 

bagi seluruh fasilitas produksi maupun sarana penunjang lainnya. Unit 

pembangkit tenaga listrik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gas Turbine Generator, dengan kapasitas 33 MW. 

b. Steam Turbine Generator, dengan kapasitas 20 MW (bahan bakar 

MFO). 

c. Pasokan dari PLN, dengan kapasitas 15 MW. 

 4. Unit Penjernihan Air (Water Treatment Unit) 

  Sistem produksi PT Petrokimia Gresik membutuhkan konsumsi air yang 

tinggi. Kelancaran produksi sangat tergantung pada pasokan air, PT 

Petrokimia Gresik memiliki dua unit penjernihan air yang terletak di luar 

kota Gresik yaitu: 
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a. Gunung Sari Surabaya, panjang pipa 22 km, memanfaatkan bahan 

baku air dari Sungai Brantas yang dialirkan melalui pipa-pipa 

bertekanan tinggi dengan kapasitas 720m3/jam. 

b. Babat, panjang pipa 60 km, memanfaatkan bahan baku air dari Sungai 

Bengawan Solo, dengan kapasitas 2.500m3/jam. 

 5. Unit Pengelolaan Lingkungan (Environment Control Unit) 

  PT Petrokimia Gresik ditunjang adanya fasilitas pengelolaan lingkungan 

yang baik, hal ini didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan lingkungan 

yang serasi di kompleks industri perusahaan serta lingkungan sekitar 

perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta 

sebagai upaya untuk mewujudkan perusahaan sebagai pembina lingkungan 

yang baik. Teknologi pengelolaan pada setiap pabrik PT Petrokimia 

Gresik dilengkapi dengan peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan 

pengendalian pencemaran sesuai teknologi terbaru saat konstruksi pabrik 

dilakukan. Beberapa fasilitas yang dimiliki antara lain dust collector, gas 

scrubber, electrostatic precipitator, dan sebagainya. PT Petrokimia Gresik 

juga memiliki fasilitas pengolahan limbah, meliputi: 

a. Unit pengolahan limbah cair, baik mechanical treatment maupun 

chemical treatment, dengan kapasitas 240m3/jam. 

b. Unit pengolahan atau pengendali limbah gas. 

6. Laboratorium (Laboratories) 

PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa laboratorium yang dimanfaatkan 

untuk melakukan kegiatan pengembangan dan penelitian terhadap produk-

produk baru yang dimilikinya. Beberapa laboratorium tersebut diantaranya 



 

 

82

adalah laboratorium kalibrasi, laboratorium uji kimia, laboratorium uji 

mekanik, laboratorium uji kelistrikan, laboratorium pengembangan-

penelitian, dan sebagainya. 

6. Kebun Percobaan/Buncop (Experimental Garden) 

 Merupakan area untuk menguji apakah formula yang diperoleh di 

laboratorium dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum. Dimana 

kegiatan pengembangan serta penelitian merupakan bagian dari langkah 

awal inovasi yang dilakukan PT Petrokimia Gresik sebagai salah satu 

upaya menciptakan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi. Kebun 

percobaan seluas 5 hektar ini berfungsi sebagai: 

a. Tempat pengujian produk sebelum dikomersilkan. 

b. Percontohan pemeliharaan tanaman dan ternak. 

c. Sumber informasi pertanian. 

d. Koleksi tanaman buah dan tanaman hias. 

e. Media belajar dan studi wisata yang diperuntukkan bagi pelajar, 

mahasiswa, petani maupun masyarakat umum. 

f. Indikator lingkungan. 

g. Sarana pendidikan dan pelatihan. 

 Untuk menunjang kinerja perusahaan, kebun percobaan ini juga dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas, antara lain: 

a. Laboratorium tanah. 

b. Laboratorium tanaman. 

c. Laboratorium kultur jaringan. 

d. Rumah kaca. 
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e. Screen house. 

f. Mini plant pupuk NPK, Petroganik, pupuk hayati, dan pabrik benih. 

g. Tanaman uji coba, dan sebagainya. 

 

4.1.6 Struktur Organisasi50 

Secara sederhana, organisasi dapat digambarkan sebagai kumpulan dari 

orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dimana di 

dalamnya tentu saja memiliki aturan tentang tata cara kerjasama tersebut. Struktur 

organisasi dalam perusahaan mencerminkan hirarki kekuasaan, wewenang serta 

tanggung jawab yang ditunjukkan secara vertikal maupun horizontal. Garis 

vertikal menunjukkan hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan garis 

horizontal menunjukkan hubungan antar bagian dalam perusahaan. 

                                                
50  Struktur organisasi PT Petrokimia Gresik dapat dilihat pada lampiran 5. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Paradigma triple bottom line yang sekarang ini semakin mengemuka di 

kalangan masyarakat bisnis telah membuka keran pemahaman baru bahwa suatu 

perusahaan akan mampu mempertahankan eksistensinya sekaligus berkembang 

secara berkelanjutan apabila menempatkan faktor “profit, people, planet” sebagai 

dasar tanggung jawab dan tata kelola perusahaan. Oleh karenanya, pilar utama 

yang harus ditegakkan perusahaan adalah membangun relasi harmonis antara 

perusahaan dengan masyarakat luas. Dan harus dipahami pula bahwa upaya 

pertanggungjawaban ini semata-mata bukanlah demi pengerukan profit, yang 

hanya memberikan keuntungan di pihak perusahaan, melainkan sebagai sebuah 

bentuk kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan serta komitmen dalam rangka pemenuhan cita-cita pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). 

PT Petrokimia Gresik telah merealisasikan beberapa program tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR-Corporate Social Responsibility). Sesuai dengan 

apa yang tertuang dalam misi perusahaan, secara eksplisit PT Petrokimia Gresik 

menyatakan komitmennya guna berperan aktif dalam proses community 

development. Namun, pihak manajemen belum memiliki gambaran konkrit 

mengenai keseluruhan aktivitas sosial tersebut sehingga tidak pernah ada evaluasi 

terhadap kinerja sosial perusahaan yang salah satunya dapat teridentifikasi melalui 

komponen biaya-biaya sosial setiap tahunnya. 

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, melalui penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of 

outlay approach), peneliti memformulasikan suatu model laporan biaya sosial 
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yang bertujuan untuk mengetahui secara rinci dan lengkap tentang aktivitas sosial 

perusahaan, berapa pengeluaran yang dilakukan terkait aktivitas tersebut, serta 

untuk menilai kinerja sosial perusahaan dalam beberapa periode (tahun 2007-

2009) melalui hasil comparability yang diperoleh antar periode tersebut. 

 

4.2.1 Identifikasi Biro yang Terkait dengan Aktivitas Sosial Perusahaan 

Sebuah perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi yang bersifat 

hirarkis dengan job description yang beragam. Umumnya, meskipun setiap 

perusahaan mengusung nama kompartemen, biro atau departemen yang tidak 

selalu sama namun sebenarnya memiliki job description yang tidak jauh berbeda, 

apalagi bagi perusahaan yang memiliki sektor bisnis sejenis. 

PT Petrokimia Gresik memiliki 14 kompartemen yang membawahi 

berbagai macam biro dan departemen. Dari berbagai biro tersebut, setelah peneliti 

melakukan observasi (berikut tanya jawab dengan beberapa personil karyawan) 

satu persatu, terdapat beberapa biro yang memiliki tugas dan wewenang terkait  

aktivitas sosial perusahaan. 

Selanjutnya untuk melakukan identifikasi terhadap proses implementasi 

aktivitas-aktivitas sosial perusahaan maka dapat ditelusuri secara langsung ke 

dalam beberapa biro tersebut, antara lain51: 

                                                
51  Pemaparan mengenai biro-biro yang terkait dengan aktivitas sosial PT Petrokimia Gresik ini 

merujuk pada fakta dan data-data lapangan yang telah diperoleh peneliti, yang kemudian demi 
mempermudah pemahaman tentang gambaran aktivitas sosial perusahaan maka dipetakan 
berdasarkan masing-masing aktivitas biro tersebut. 



 

 

86

1. Biro Personalia 

Biro yang bertanggungjawab menangani sumber daya manusia (SDM) PT 

Petrokimia Gresik, baik itu administrasi, perencanaan dan pengembangan, 

kedisiplinan maupun kesejahteraan karyawan. 

  

2. Biro Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Biro yang bertanggungjawab menangani pengembangan SDM melalui 

program pendidikan dan pelatihan di PT Petrokimia Gresik yang diberikan kepada 

karyawan maupun masyarakat umum (seperti pelajar sekolah atau mahasiswa). 

Program-program pengembangan SDM dilaksanakan secara terpadu, misalnya 

untuk karyawan perusahaan, dimulai dari awal ketika karyawan bergabung 

dengan perusahaan hingga memasuki usia pensiun. 

Berbagai macam program diklat tahunan52 yang diselenggarakan PT 

Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut: 

 a. Diklat Wajib 

 1) Induksi 

Dirancang bagi calon karyawan hasil seleksi penerimaan karyawan 

untuk memperkenalkan perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan 

serta pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan dasar. 

 2) Tugas Belajar 

                                                
52  Diklat tahunan ini adalah yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh PT Petrokimia Gresik. 

Namun, biasanya juga terdapat diklat-diklat lainnya, tergantung pada kebutuhan karyawan 
secara khusus maupun kegiatan perusahaan secara umum. 
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Penugasan yang diberikan kepada karyawan pilihan untuk mengikuti 

jenjang pendidikan Diploma dan Strata sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

 3) Leadership dan Manajerial 

Dirancang untuk karyawan berdasarkan persyaratan jabatan untuk 

meningkatkan kompetensi leadership dan manajerial. 

 b. Diklat Kompetensi 

Dirancang untuk karyawan dengan sasaran untuk meningkatkan 

kompetensi sehingga karyawan dapat lebih optimal dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 c. Diklat Purna Tugas 

Dirancang untuk mempersiapkan karyawan yang akan menjalani masa 

pensiun/purna tugas. 

 d. Diklat Non-Karyawan 

Dirancang untuk pihak-pihak non-karyawan yang memiliki keterkaitan 

kepentingan dengan perusahaan, misalnya proyek bersama institusi 

pendidikan, kerja magang, pelajar/mahasiswa yang melaksanakan praktek 

kerja lapangan dan penelitian tugas akhir/skripsi. 

 

3. Biro Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) 

Biro yang bertanggungjawab menangani realisasi Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL). Pada awal tahun 1994, program ini disebut dengan 

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman 
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Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Seiring perkembangan ekonomi dan 

kebutuhan masyarakat, pedoman tersebut mengalami beberapa penyesuaian, 

hingga pada tanggal 27 April 2007 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara 

BUMN No.Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa PKBL merupakan upaya 

BUMN guna memberdayakan kondisi lingkungan melalui dua bentuk, yaitu: 

 a. Program Kemitraan 

Program untuk meningkatkan kemampuan UKM agar menjadi tangguh 

dan mandiri. Sektor usaha yang mendapatkan prioritas bantuan adalah 

industri, jasa, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, 

dan jasa lainnya. Terdiri dari: 

 1) Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva 

Tetap Produktif, serta pinjaman tambahan bagi UKM yang sebelumnya 

telah menjadi mitra binaan PT Petrokimia Gresik. 

 2) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity 

building) mitra binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, 

pemagangan, dan promosi. Meliputi: 

  - Keterampilan manajerial dan teknik produksi.pengolahan 

  - Pengendalian mutu produksi 

  - Pemenuhan standarisasi teknologi 

  - Rancang bangun dan perekayasaan 

  - Penjualan dan promosi produk melalui kegiatan pameran, atau 

penyediaan ruang pamer 
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 b. Program Bina Lingkungan 

  Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah 

usaha BUMN tersebut. Pembinaan tersebut didistribusikan ke dalam 

beberapa sektor, antara lain: 

  1) Korban bencana alam. 

  2) Pendidikan dan/atau pelatihan. 

  3) Peningkatan kesehatan. 

  4) Pengembangan sarana dan prasarana umum. 

  5) Sarana ibadah. 

  6) Pelestarian alam. 

 

4. Biro Hubungan Masyarakat (Humas) 

Biro yang bertanggungjawab menangani komunikasi perusahaan dengan 

masyarakat luas, atau dapat disebut sebagai “juru bicara perusahaan”. Biasanya 

terkait dengan aktivitas protokoler kegiatan, dokumentasi, publikasi kepada media 

cetak/elektronik, dan sebagainya. 

Aktivitas sosial yang ditangani Biro Humas terbagi ke dalam tiga 

kategori/lingkup pembinaan, antara lain: 

 a. Industri 

Meliputi daerah sekitar perusahaan, di dalam areal Kabupaten Gresik. 

Bantuan yang diberikan biasanya berupa dana tunai terkait kegiatan 

masyarakat, seperti festival, acara keagamaan, perlombaan, peringatan 

ulang tahun, dan sebagainya. 
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 b. Pendidikan 

Bantuan yang diberikan biasanya berupa penyediaan tempat magang 

mahasiswa beserta keperluan yang dibutuhkan maupun dana tunai bagi 

kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. 

 c. Wilayah 

Meliputi instansi pemerintahan Kabupaten Gresik, ataupun lembaga-

lembaga di luar kota Gresik. Bantuan yang diberikan biasanya berupa dana 

tunai terkait kegiatan instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya, prioritas terkait pemberian bantuan tersebut 

terbagi ke dalam empat wilayah (ring), yaitu: 

 a. Ring I 

Desa-desa yang terkena dampak langsung operasional perusahaan. Terdiri 

dari 8 desa, antara lain Tlogopojok, Lumpur, Roomo, Karang Turi, 

Kroman, Sukorame, Karangpoh/Karangbolet, dan Ngipik. 

 b. Ring II 

Desa-desa yang berpotensi terkena dampak langsung dari operasional 

perusahaan. Terdiri dari 16 desa di Kecamatan Gresik (selain dari 8 desa 

yang telah termasuk ke dalam Ring I). 

 c. Ring III 

Desa-desa yang tidak terkena dampak langsung operasional perusahaan. 

Terdiri dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Gresik (selain yang 

tercakup dalam Ring I dan II) serta desa-desa yang dilalui jalur pipa 

perusahaan, yaitu di daerah Surabaya-Gresik maupun Gresik-Babat. 
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 d. Ring IV 

Desa-desa di luar Kabupaten Gresik dimana di dalamnya terdapat unit 

operasional yang masih terkait dengan operasional bisnis perusahaan, 

misalnya agen-agen pemasaran. 

 

5. Biro Lingkungan 

Biro yang bertanggungjawab menangani fungsi pengelolaan lingkungan, 

yaitu menyangkut pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), 

program pengendalian dan pencegahan pencemaran serta pembinaan wawasan 

lingkungan terhadap karyawan maupun masyarakat umum. 

 

6.  Biro Pelayanan dan Komunikasi Produk (Yankomduk) 

Biro yang bertanggungjawab atas terselenggaranya fungsi komunikasi 

produk dan pelayanan kepada konsumen untuk meningkatkan market share dan 

brand image perusahaan. Program pelayanan meliputi kegiatan-kegiatan promosi 

dan layanan pelanggan berupa temu pelanggan, promosi penjualan, pembekalan 

jaringan pemasaran, pameran, sponsorship, publikasi, penyebaran media cetak, 

dan pembagian souvenir. Sedangkan program komunikasi meliputi kegiatan 

demonstrasi produk, kawalan teknologi, kerjasama kemitraan usaha tani, dan pre-

marketing produk baru. 
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4.2.2 Identifikasi Biaya Sosial Perusahaan 

Setiap tahun PT Petrokimia Gresik telah merealisasikan berbagai macam 

aktivitas sosial ke dalam banyak sasaran namun belum melakukan evaluasi 

terhadap kinerja sosial perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan belum melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap biaya-biaya 

yang menjadi dasar penyusunan laporan biaya sosial, dimana laporan tersebut juga 

berfungsi seperti halnya laporan keuangan lainnya, yaitu memberikan informasi 

kepada pengguna, secara lebih spesifik terkait dengan informasi aktvitas sosial 

perusahaan. 

Peneliti melakukan identifikasi terhadap elemen biaya sosial dengan cara 

memisahkan biaya sosial dari elemen biaya lain berdasarkan informasi yang 

didapatkan melalui satu persatu biro terkait. Setelah melakukan identifikasi 

terhadap elemen-elemen biaya sosial maka tahapan selanjutnya adalah 

mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut ke dalam empat kelompok kontribusi 

perusahaan, sesuai dengan ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial, 

antara lain kontribusi terhadap (1) sumber daya manusia, (2) masyarakat, (3) 

lingkungan serta (4) produk dan jasa. 

1. Kontribusi terhadap sumber daya manusia (SDM) 

Sumber daya manusia PT Petrokimia Gresik adalah para karyawan tetap 

maupun karyawan perbantuan (pesuruh). Kesejahteraan karyawan merupakan satu 

faktor penting yang berkaitan langsung terhadap keberlangsungan perusahaan, hal 

ini harus diperhatikan secara serius sebab berimplikasi terhadap produktivitas 

kerja dan kondusif atau tidaknya situasi internal perusahaan. 
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Menyadari betapa pentingnya posisi karyawan dalam sebuah perusahaan 

maka PT Petrokimia Gresik memerhatikan kesejahteraan karyawan melalui 

berbagai dimensi, antara lain: 

 a. Gaji tetap, termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan jabatan, 

Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan biaya cuti, insentif triwulan, 

kompensasi shift, lembur, dan stand by call out. 

 b. Komisi/bonus. 

 c. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 

 d. Program pendidikan dan/atau pelatihan. 

 e. Penghargaan (reward) atas kesetiaan. 

 f. Tunjangan Hari Tua (THT). 

 g. Pemeliharaan kesehatan, atau pengobatan bagi karyawan maupun anggota 

keluarga karyawan. 

 h. Rekreasi karyawan beserta keluarga. 

Komponen-komponen tersebut dapat diklasifikasikan kembali ke dalam 

tiga kategori pembiayaan yaitu (1) biaya gaji, (2) biaya tantiem dan gratifikasi 

serta (3) biaya pembinaan dan kesejahteraan. 
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Tabel 4.1 
Laporan Kontribusi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) 

 
Biaya Gaji 2007 2008 2009 

Gaji tetap setahun 200.240.000.000 200.000.000.000 200.042.000.000 
Subtotal (I) 200.240.000.000 200.000.000.000 200.042.000.000 

  
Biaya Tantiem 
dan Gratifikasi 2007 2008 2009 

Komisi / Bonus 100.470.000.000 98.070.000.000 98.490.000.000 
Penghargaan kesetiaan 1.600.000.000 6.700.000.000 9.900.000.000 

Subtotal (II) 102.070.000.000 104.770.000.000 108.390.000.000 
  

Biaya Pembinaan 
dan Kesejahteraan 2007 2008 2009 

Program Diklat 2.956.000.000 2.055.000.000 2.105.000.000 
Program Jamsostek 7.600.000.000 3.600.000.000 3.900.000.000 
Tunjangan Hari Tua (THT) 2.200.000.000 2.100.000.000 2.200.000.000 
Pemeliharaan kesehatan 48.100.000.000 27.200.000.000 34.900.000.000 
Rekreasi 193.900.000 187.000.000 247.500.000 

Subtotal (III) 58.093.900.000 35.142.000.000 43.352.500.000 
  

Total (I+II+III) 360.403.900.000 339.912.000.000 351.784.500.000 
 
Keterangan: 
-  jumlah karyawan tahun 2007 sebanyak 3.349 orang 
-  jumlah karyawan tahun 2008 sebanyak 3.269 orang 
- jumlah karyawan tahun 2009 sebanyak 3.283 orang 
   
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

 

2. Kontribusi terhadap masyarakat 

Perusahaan dalam menjalankan operasinya selalu berinteraksi dengan 

lingkungan eksternal, yaitu masyarakat. Dalam proses interaksi tersebut selalu 

terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu timbulnya dampak positif dan 

negatif, baik bagi masyarakat maupun perusahaan sendiri. Oleh karenanya, agar 

tercipta dampak positif maka perusahaan harus mampu membangun relasi yang 

baik dengan masyarakat, salah satu caranya yaitu turut berperan langsung dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat (community development). 
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PT Petrokimia Gresik menyadari pentingnya masyarakat sebagai bagian 

integral dari tercapainya tujuan perusahaan sehingga selalu berkomitmen penuh 

dalam rangka mendukung proses pemberdayaan masyarakat melalui program 

BUMN yang dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

a. Program Kemitraan 

Tabel 4.2 
 

Laporan Jumlah Usaha Kecil Mitra Binaan 
per 31 Desember 2009 

  
Total Binaan Total Binaan Total Sektor  s/d 2007 2008  s/d 2008 2009 s/d 2009 

  
Industri 965 62 1.219 39 1.258 
Perdagangan 720 134 924 95 1.019 
Pertanian 584 75 522 117 639 
Peternakan 134 92 221 118 339 
Perkebunan 133 18 25 9 34 
Perikanan 9 13 139 13 152 
Jasa 137 22 148 7 155 

  
Total 2.682 416 3.198 398 3.596 

  
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 
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Tabel 4.3 
Laporan Program Kemitraan 

 
Tahun Sektor Usaha 2007 2008 2009 

  
Pinjaman Modal Kerja   
UK Industri 988.261.000 1.062.733.000 1.030.000.000 
UK Perdagangan 775.425.000 1.355.420.000 2.618.500.000 
UK Pertanian 3.075.560.000 7.681.775.000 8.301.086.000 
UK Peternakan 7.345.250.000 10.540.500.000 13.001.180.000 
UK Perkebunan 347.115.000 495.650.000 702.550.000 
UK Perikanan 213.755.000 477.200.000 697.500.000 
UK Jasa 74.500.000 115.000.000 150.000.000 
Subtotal (I) 12.819.866.000 21.728.278.000 26.500.816.000 

  
Hibah   
Pameran/Promosi 187.665.000 220.456.000 733.039.786 
Pendidikan/Pelatihan 723.274.916 982.204.140 2.141.730.000 
Subtotal (II) 910.939.916 1.202.660.140 2.874.769.786 

  
Total (I+II) 13.730.805.916 22.930.938.140 30.065.688.113 

  
Keterangan: 

 a. Sektor Industri 
Diprioritaskan pada UK industri songkok, konveksi baju muslim, 
konveksi tas, sarung tenun, aksesoris, dan sebagainya. Umumnya mitra 
binaan berada di sekitar wilayah operasi perusahaan, dan merupakan 
mitra binaan tahap lanjutan yang masih belum waktunya melunasi 
pinjaman, sehingga pengajuan proposal jumlahnya sedikit. 

b. Sektor Perdagangan 
 Diutamakan untuk UK perdagangan kios-kios pasar Gresik, dan di luar 

Gresik hanya untuk kios-kios sarana produksi pertanian resmi yang ada 
kaitannya dengan core bisnis perusahaan. 

c. Sektor Pertanian 
 Tingginya nilai pinjaman disebabkan sektor ini memang merupakan 

prioritas utama karena terkait langsung dengan core bisnis perusahaan 
selaku produsen pupuk, dan kebanyakan merupakan mitra binaan tahap 
lanjutan yang sudah memasuki musim tanam. 

d. Sektor Peternakan 
 Tingginya nilai pinjaman disebabkan sektor peternakan (terutama sapi) 

memang sedang digalakkan upaya pengembangan agar mampu 
menjadi daya dukung bahan baku industri pupuk organik (Petroganik). 

e. Sektor Perikanan 
 Tidak terlalu besarnya nilai pinjaman disebabkan jumlah pengajuan 

proposal untuk sektor ini sedikit. Di samping perusahaan memang 
tidak secara langsung berurusan dengan UK pertanian. 

f. Sektor Perkebunan 
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 Termasuk sektor usaha tani yang merupakan prioritas dalam 
pemberian pinjaman, dan umumnya merupakan mitra binaan tahap 
lanjutan. Pengajuan proposal tidak terlalu banyak, dimana kesemuanya 
berprofesi sebagai petani tebu murni yang belum menjadi mitra 
BUMN lain dan tidak terikat pinjaman oleh pihak manapun. 

g. Sektor Jasa 
 Rendahnya nilai pinjaman disebabkan jumlah pengajuan proposal 

untuk sektor ini sedikit. Karena pemberian pinjaman hanya 
dikhususkan bagi usaha kecil yang berada disekitar wilayah operasi 
perusahaan (untuk menghindari kredit macet). 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

 

b. Program Bina Lingkungan 

Tabel 4.4 
Laporan Program Bina Lingkungan Tahun 2007 

 
Tahun 2007 Jenis Bantuan Rp Unit 

Korban bencana alam 243.679.487 38 
Pendidikan/pelatihan 862.958.265 84 
Pengembangan sarana-prasarana umum 493.265.000 53 
Sarana ibadah 250.368.750 41 
Kesehatan masyarakat 346.228.650 35 
Pelestarian alam 19.960.000 6 
Subtotal (I) 2.216.460.152 257 

  
Cadangan BUMN Peduli (II) 36.000.000 1 

  
Total (I+II) 2.252.460.152 258 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 



 

 

98

Tabel 4.5 
Laporan Program Bina Lingkungan Tahun 2008 

 
Tahun 2008 Jenis Bantuan Rp Unit 

Korban bencana alam 105.103.631 26 
Pendidikan/pelatihan 3.154.236.854 271 
Pengembangan sarana-prasarana umum 2.074.293.780 121 
Sarana ibadah 638.941.500 96 
Kesehatan masyarakat 815.003.545 135 
Pelestarian alam 274,167.500 19 
Subtotal (I) 7.061.746.810 668 

  
Cadangan BUMN Peduli (II) 2.180.000.000 4 

  
Total (I+II) 9.241.746.810 672 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

Tabel 4.6 
Laporan Program Bina Lingkungan Tahun 2009 

 
Tahun 2009 Jenis Bantuan Rp Unit 

Korban bencana alam 1.448.279.625 285 
Pendidikan/pelatihan 2.585.327.698 109 
Pengembangan sarana-prasarana umum 3.715.873.244 57 
Sarana ibadah 460.510.100 355 
Kesehatan masyarakat 583.139.180 410 
Pelestarian alam 551.636.000 6 
Subtotal (I) 9.344.765.847 1.222 

  
Cadangan BUMN Peduli (II) 1.733.950.253 3 

  
Total (I+II) 11.078.716.100 1.225 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

 
PT Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan bagi masyarakat dalam 

bentuk dana tunai, biasanya dikeluarkan perusahaan untuk organisasi nirlaba, 

organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan maupun instansi pemerintahan 

yang akan menyelenggarakan suatu acara/kegiatan kemudian mengirimkan 

proposal permintaan bantuan dana kepada perusahaan. Acara/kegiatan yang 
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seringkali diselenggarakan seperti ritual keagamaan rutin, festival rakyat, parade 

musik, pesta olahraga, peringatan ulang tahun instansi, dan sebagainya. 

Tabel 4.7 
Laporan Bantuan Dana Tunai 

 

 

 

 

 
 Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

 

3. Kontribusi terhadap lingkungan 

Perusahaan manufaktur, seperti halnya PT Petrokimia Gresik, dalam 

operasi bisnisnya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam sehingga selalu 

terjadi berbagai macam proses eksplorasi, pengolahan hingga produksi yang 

niscaya menimbulkan dampak negatif bagi kondisi lingkungan hidup. Oleh 

karenanya, perusahaan perlu melakukan pembiayaan secara berkala guna 

memperbaiki sistem kerja perusahaan sekaligus menjaga kestabilan serta 

menanggulangi pencemaran ataupun degradasi lingkungan hidup. 

Menanggapi situasi seperti ini, setiap tahun PT Petrokimia Gresik 

mengeluarkan biaya dalam rangka menjaga kondisi lingkungan hidup. Biaya 

tersebut terjadi untuk aktivitas-aktivitas rutin yang sama setiap tahun sebab juga 

berhubungan dengan operasional pabrik yang bersifat kontinyu dan menghasilkan 

produk yang tetap, namun juga terdapat beberapa aktivitas lain yang disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan ataupun karena terjadi peristiwa yang “tidak biasa”. 

 

Kategori Tahun 
Pembinaan 2007 2008 2009 

Industri 356.772.000 508.528.000 481.665.000 
Pendidikan 71.430.000 82.700.000 221.635.000 
Wilayah 157.875.000 204.357.000 500.112.000 

  
Total 586.077.000 795.585.000 1.203.412.000 
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Tabel 4.8 
Laporan Kontribusi terhadap Lingkungan 

 
Tahun Jenis Pembiayaan 2007 2008 2009 

Diklat materi lingkungan 6.983.732.000 5.954.677.000 6.216.546.000 
Program sertifikasi ISO 14001 56.943.000 60.725.000 66.484.000 
Penyusunan studi Amdal 26.757.000 7.425.000 18.226.000 
Pengelolaan lingkungan 
       (penelitian dan pemantauan) 

4.590.000.000 3.602.137.000 5.020.077.000 

Pengadaan alat monitor / 
      pengendali limbah - 109.000.000 100.000.000 

Sistem Manajemen Lingkungan 1.550.000.000 830.000.000 - 
Material handling 517.706.000 625.430.000 442.531.000 
Perawatan konveyor 429.692.000 76.352.000 125.477.000 
House keeping 994.355.000 505.670.000 727.565.000 
Penyiapan lahan penyulingan dan 
      tanggul pengaman pantai - - 3.400.000.000 

  
Total 15.149.185.000 11.771.416.000 16.116.906.000 

 
 
Keterangan: 
1. Biaya diklat materi lingkungan 

Biaya untuk diklat karyawan terkait materi lingkungan, diselenggarakan Biro 
Lingkungan. Diklat ini berbeda dengan program diklat yang diselenggarakan 
Biro Pendidikan dan Pelatihan. 

2. Biaya program ISO 14001 
Biaya dalam rangka keperluan program ISO 14001, bertujuan untuk 
mempertahankan ISO 14001, seperti biaya surveilance oleh PT Sucofindo, 
audit atas sertifikasi ISO 14001 perusahaan, dengan adanya sertifikasi ini 
maka operasi perusahaan harus selalu memerhatikan kondisi lingkungan 
terkait dampak aktivitas pabrik. 

3. Biaya penyusunan studi Amdal 
Biaya untuk menganalisa serta merencanakan aspek dan dampak lingkungan, 
dalam hal ini PT Petrokimia Gresik bekerjasama dengan pihak swasta dan 
perguruan tinggi melalui proses tender. 

4. Biaya pengelolaan lingkungan 
Biaya untuk penelitian dan pemantauan, seperti penelitian limbah, inovasi 
perbaikan lingkungan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, kalibrasi 
peralatan laboratorium agar sesuai dengan persyaratan Deperindag maupun 
Depnaker, dan sebagainya. 

5. Biaya pengadaan alat monitor/pengendali limbah 
Biaya pembelian alat yang berfungsi untuk mengawasi atau mengendalikan 
limbah pabrik. Pada tahun 2007, perusahaan tidak melakukan pembelian, baru 
terdapat pembelian di tahun 2008 dan 2009. 

6. Biaya Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 
Biaya untuk pengembangan SML dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
dampak negatif, terutama dari proses operasi dan pengembangan perusahaan. 
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Pada tahun 2009, tidak terdapat pengeluaran biaya untuk SML dikarenakan di 
tahun tersebut perusahaan tidak melakukan pengembangan SML. 

7. Biaya material handling 
Biaya untuk mencegah tercecernya bahan baku pupuk maupun produk pupuk 
sehingga menimbulkan polusi dan ketidakefisienan. Material handling di PT 
Petrokimia Gresik dipasang mulai pelabuhan sampai ke setiap pabrik. 

8. Biaya perawatan konveyor 
Biaya untuk memelihara peralatan konveyor, merupakan salah satu peralatan 
pabrik yang juga berfungsi untuk meminimalkan tercecernya bahan baku atau 
produk pupuk. 

9. Biaya house keeping 
Biaya untuk memelihara kebersihan dan kerapian pabrik maupun fasilitas 
penunjang lainnya serta mencegah sisa-sisa hasil produksi yang dapat 
mengotori lingkungan. 

10. Biaya penyiapan lahan penyulingan dan tanggul pengaman pantai 
Biaya ini hanya terjadi pada tahun 2009, dimana pada waktu itu perusahaan 
memang membutuhkan lahan penyulingan baru, selain itu juga terdapat 
proyek pembangunan tanggul pengaman pantai baru untuk mencegah polusi 
lingkungan. 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 

 

4. Kontribusi terhadap produk dan jasa 

Aktivitas yang berhubungan dengan produk dan jasa, baik itu untuk 

menjaga kualitas produk dan jasa maupun memperluas pangsa pasar, yang 

dilakukan PT Petrokimia Gresik antara lain melalui program penelitian dan 

pengembangan (Litbang) di Biro Pusat Riset yang juga dilengkapi dengan fasilitas 

laboratorium uji coba produk serta area kebun percobaan (Buncop), kemudian 

promosi produk melalui pameran yang diadakan secara berkala di Gresik maupun 

di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan publikasi dalam bentuk media cetak 

(brosur atau pamflet) maupun elektronik (iklan di radio-radio). 

Program litbang dan uji coba sebelum produk dilempar ke pasaran 

merupakan sesuatu yang penting karena terkait dengan keamanan dan 

kenyamanan konsumen, termasuk juga upaya pameran serta publikasi yang 
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berpengaruh positif terhadap upaya memperluas pangsa pasar serta menambah 

pengetahuan konsumen terkait produk-produk yang dikeluarkan perusahaan. 

 

Tabel 4.9 
Laporan Kontribusi terhadap Produk dan Jasa 

 
Tahun Jenis Pembiayaan 2007 2008 2009 

Penelitian dan pengembangan 1.372.455.630 1.334.738.885 1.616.356.669 
Uji produk 583.952.000 628.375.420 646.877.514 
Pameran 351.552.950 279.731.550 357.190.387 
Publikasi 193.195.625 340.873.727 289.625.117 

  
Total 2.501.156.205 2.583.719.582 2.910.049.687 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 
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Tabel 4.10 
 

PT Petrokimia Gresik 
Laporan Biaya Sosial 

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, dan 2009 
  

   2007 2008 2009   
   Uraian (Rp) (Rp) (Rp)   

  
  I. Kontribusi terhadap SDM       
   1. Biaya gaji   200.240.000.000 200.000.000.000 200.042.000.000   
   2. Biaya tantiem dan gratifikasi  102.070.000.000 104.770.000.000 108.390.000.000   
   3. Biaya pembinaan dan kesejahteraan 62.049.900.000 38.087.000.000 50.907.500.000   

  
   Total kontribusi   364.359.900.000 342.857.000.000 359.339.500.000   

  
  II. Kontribusi terhadap masyarakat       
   1. Program kemitraan  13.730.805.916 22.930.938.140 30.065.688.113   
   2. Program bina lingkungan  2.252.460.152 9.241.746.810 11.078.716.100   
   3. Bantuan dana tunai 586.077.000 795.585.000 500.112.000   

  
   Total kontribusi   16.569.343.068 32.968.269.950 41.644.516.213   

  
  III. Kontribusi terhadap lingkungan      
   1. Diklat materi lingkungan  6.983.732.000 5.954.677.000 6.216.546.000   
   2. Program sertfikasi ISO 14001  56.943.000 60.725.000 66.484.000   
   3. Penyusunan studi Amdal  26.757.000 7.425.000 18.226.000   
   4. Pengelolaan lingkungan  4.590.000.000 3.602.137.000 5.020.077.000   
   5. Pengadaan alat pengendali limbah - 109.000.000 100.000.000   
   6. Sistem Manajemen Lingkungan 1.550.000.000 830.000.000 -   
   7. Perawatan konveyor    429.692.000 76.352.000 442.531.000   
   8. Material handling    517.706.000 625.430.000 125.477.000   
   9. House keeping    994.355.000 505.670.000 727.565.000   
   10. Penyiapan lahan penyulingan dan   
         tanggul pengaman pantai  - - 3.400.000.000   

  
   Total kontribusi   15.149.185.000 11.771.416.000 16.116.906.000   

  
  IV. Kontribusi terhadap produk dan jasa     
   1. Penelitian dan pengembangan 1.372.455.630 1.334.738.885 1.616.356.669   
   2. Uji produk   583.952.000 628.375.420 646.877.514   
   3. Pameran produk   351.552.950 279.731.550 357.190.387   
   4. Publikasi   193.195.625 340.873.727 289.625.117   

  
   Total kontribusi   2.501.156.205 2.583.719.582 2.910.049.687   

    
  V. Total biaya sosial (I+II+III+IV)  398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900   

  
 

 Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 
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4.3 Interpretasi Hasil Analisis 

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan membuat sebuah 

laporan biaya sosial dapat digunakan untuk menilai kinerja sosial perusahaan 

setiap tahun. Peneliti menggunakan model cost of outlay approach untuk 

melakukan komparasi antar periode sehingga didapatkan suatu gambaran konkrit 

mengenai aktivitas sosial perusahaan beserta biaya yang dikeluarkan setiap tahun 

terkait aktivitas tersebut. Data-data kuantitatif yang terdapat dalam laporan biaya 

sosial dapat digunakan sebagai ukuran penilaian kinerja sosial perusahaan. 

Ukuran ini dicapai melalui analisis horisontal untuk mendapatkan gambaran 

mengenai fluktuasi biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap tahun terkait pos-

pos kontribusi yang telah disesuaikan berdasarkan ruang lingkup akuntansi 

pertanggungjawaban sosial. 

 
Tabel 4.11 

Analisis Horisontal Biaya Sosial 
 

Kontribusi 2008 2007 Perubahan % 
          
SDM 339.912.000.000 360.403.900.000 (20.502.900.000) -5,9% 
Masyarakat 32.968.269.950 16.569.343.068 16.398.926.882  98,97% 
Lingkungan 11.771.416.000 15.149.185.000 (3.377.769.000) -22,3% 
Produk dan jasa 2.583.719.582 2.501.156.205 82.563.377  3,3% 
          
Total biaya sosial 390.180.405.532 398.579.584.273 (8.399.178.741) -2.11% 
     

Kontribusi 2009 2008 Perubahan % 
          
SDM 359.339.500.000 342.857.000.000 16.482.500.000  4,81% 
Masyarakat 41.644.516.213 32.968.269.950 8.676.246.263  26,32% 
Lingkungan 16.116.906.000 11.771.416.000 4.345.490.000  36,92% 
Produk dan jasa 2.910.049.687 2.583.719.582 326.330.105  12,63% 
          
Total biaya sosial 420.010.971.900 390.180.405.532 29.830.566.368 7,65% 

 
Sumber: Data internal perusahaan yang telah diolah 
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1. Kontribusi terhadap sumber daya manusia 

Total kontribusi pada tahun 2007 merupakan jumlah tertinggi yaitu 

sebesar Rp360.403.900.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.221.900.000 

(-5,61%) pada tahun 2008 menjadi Rp340.182.000.000, kemudian meningkat 

kembali pada tahun 2009 sebesar Rp11.580.500.000 (3,4%) sehingga berjumlah 

Rp351.762.500.000. 

Kondisi fluktuatif ini dikarenakan pada tahun 2007 PT Petrokimia Gresik 

memiliki karyawan sebanyak 3.349 orang, lalu pada tahun 2008 turun menjadi 

3.269 orang. Jumlah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 

sebanyak 80 orang karena terdapat selisih antara pengurangan dan penambahan 

karyawan baru. Di tahun 2008, pengurangan sejumlah 121 orang terdiri dari 

pensiun normal 113 orang, meninggal dunia 5 orang, dan mengundurkan diri 3 

orang53. Di sisi lain terjadi penambahan karyawan baru sejumlah 41 orang. 

Total karyawan pada tahun 2009 sebanyak 3.283 orang, jumlah ini 

mengalami peningkatan 14 orang dibandingkan tahun 2008. Penambahan 14 

orang juga karena terdapat selisih antara pengurangan dan penambahan karyawan 

baru. Di tahun 2009, pengurangan sejumlah 74 orang terdiri dari pensiun normal 

62 orang, meninggal dunia 6 orang, dan mengundurkan diri 6 orang. Di sisi lain 

terjadi penambahan karyawan baru sejumlah 88 orang. 

Kondisi perubahan jumlah karyawan yang cukup signifikan antar tahun 

(terutama dari 2007 ke 2008) ini sangat berpengaruh pada fluktuasi pembiayaan 

setiap tahun. Secara keseluruhan, besarnya jumlah pembiayaan tersebut 

                                                
53  Untuk penyebab mengenai meninggal dunia atau alasan pengunduran diri karyawan, peneliti 

tidak dapat mengetahui secara jelas dikarenakan pembatasan informasi dari pihak Personalia 
PT Petrokimia Gresik. Pada rentang tahun 2007-2009 ini perusahaan sama sekali tidak 
melakukan PHK. 
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memerlihatkan upaya maksimal perusahaan untuk memperbaiki kualitas 

kesejahteraan karyawan, hal ini dapat ditelusuri dari beberapa jumlah biaya yang 

selalu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti peningkatan 

komisi/bonus, program diklat, pemeliharaan kesehatan serta acara rekreasi rutin 

setiap tahun.  

 

2. Kontribusi terhadap masyarakat 

Setiap tahun, total kontribusi terhadap masyarakat selalu meningkat, mulai 

dari tahun 2007 sebesar Rp16.569.343.068, lalu meningkat sebesar dua kali lipat 

pada tahun 2008 menjadi Rp32.968.269.950, hingga mencapai jumlah tertinggi 

pada tahun 2009 sebesar Rp41.644.516.213. 

Apabila berkaca pada situasi perekonomian Indonesia, peristiwa yang 

paling menonjol di tahun 2007 adalah semakin menguatnya paradigma tentang 

CSR, hal ini dibuktikan dengan adanya pewajiban tanggung jawab sosial dan 

lingkungan melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (1) 

tentang Perseroan Terbatas, yaitu: 

“…Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan.” 
 
Selanjutnya pada tahun berikutnya muncul Undang-undang Nomor 20 

tahun 2008 pasal 21 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: 

“…Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan tahunan 
yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk 
pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.” 
 
Selaku entitas usaha, PT Petrokimia Gresik sebagai BUMN tunduk 

sepenuhnya pada UU Perseoran Terbatas sehingga kemunculan undang-undang 
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baru tersebut secara langsung juga memberikan pengaruh terhadap realisasi 

aktivitas sosial perusahaan. Hal ini dapat ditelusuri melalui adanya peningkatan 

biaya yang cukup signifikan (terutama pada tahun 2007 ke 2008) dikarenakan 

perusahaan (terutama dari pihak Biro KBL) semakin menggiatkan program 

screening atau pemantauan terhadap usaha kecil maupun koperasi yang layak 

diberi pinjaman dana ataupun program pembinaan sehingga juga menyebabkan 

semakin banyaknya jumlah pinjaman modal kerja serta dana hibah/bantuan 

kepada mitra binaan. 

Pada sektor bina lingkungan, sasaran bantuan juga selalu meningkat tiap 

tahun, mulai dari tahun 2007 sejumlah 258 unit, kemudian meningkat hampir tiga 

kali lipat pada tahun 2008 menjadi 672 unit, hingga mencapai jumlah yang paling 

tinggi pada tahun 2009 yaitu 1225 unit. Di lain sektor, kucuran dana perusahaan 

kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permintaan 

bantuan dana tunai demi penyelenggaraan suatu acara juga mengalami sedikit 

peningkatan. 

 

3. Kontribusi terhadap lingkungan 

Pada tahun 2009, total kontribusi menunjukkan jumlah tertinggi yaitu 

sebesar Rp16.116.906.000, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut perusahaan 

sedang menyiapkan lahan penyulingan baru dan pembuatan tanggul baru untuk 

pengaman pantai yang menelan biaya cukup besar. Sedangkan pada tahun 2007, 

total kontribusi berjumlah Rp15.149.185.000, kemudian menurun pada tahun 

2008 sebesar Rp3.377.769.000 (-22.3%). Penurunan ini lebih banyak dikarenakan 

pada tahun 2007 jumlah karyawan lebih tinggi daripada tahun 2008 sehingga 
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berpengaruh langsung terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan terkait program 

diklat materi lingkungan untuk karyawan. Selain itu juga disebabkan pada tahun 

2007 perusahaan berupaya lebih maksimal untuk mengembangkan SML sehingga 

pengembangan selanjutnya di tahun 2008 tidak terlalu membutuhkan banyak 

biaya, hingga kemudian di tahun 2009 perusahaan tidak melakukan 

pengembangan SML karena dirasa sudah optimal. Alasan lainnya, pada tahun 

2007 perusahaan mengeluarkan biaya cukup besar untuk perawatan konveyor, 

sehingga di tahun 2008 tidak membutuhkan biaya perawatan yang terlalu besar 

karena kondisi konveyor masih cukup mumpuni. 

Secara keseluruhan, PT Petrokimia Gresik memerlihatkan adanya upaya 

dalam peningkatan kapasitas terkait pengelolaan lingkungan, seperti tambahan 

biaya untuk memenuhi sertifikasi ISO 14001, pengadaan alat monitor/pengendali 

limbah pada tahun 2008 dan 2009, dan penyiapan lahan penyulingan serta 

pembuatan tanggul baru untuk pengaman pantai demi mencegah polusi 

lingkungan. 

 

4. Kontribusi terhadap produk dan jasa 

Perubahan jumlah kontribusi terhadap produk dan jasa tidak terlalu 

fluktuatif, dalam artian tidak mengalami perubahan yang cukup besar dalam setiap 

tahun. Jumlah tertinggi dicapai pada saat tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp2.910.049.687, dikarenakan pada tahun tersebut biaya untuk program litbang, 

uji produk, dan pameran selalu mengalami peningkatan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut akibat adanya beberapa jenis pupuk baru yang 

tengah dikembangkan perusahaan sehingga membutuhkan biaya yang semakin 
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besar, pupuk-pupuk baru itu antara lain pupuk Petro Bio, Petro Biofertil, Petro 

Gladiator, dan Petro Seed. 

Pembiayaan terkait produk-produk baru tersebut berkutat pada biaya 

penelitian dan uji coba produk hingga upaya perkenalan produk melalui promosi 

(lewat media cetak seperti brosur atau pamflet, iklan, dan sebagainya) ataupun 

pameran di beberapa kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

cukup memiliki kesadaran terhadap pentingnya kualitas produk dan jasa yang 

dihasilkan, karena berpengaruh langsung terhadap penjualan produk maupun 

kepuasan konsumen. 

 

4.4 Penilaian Kinerja Sosial Perusahaan 

Laporan biaya sosial yang telah diformulasikan sebelumnya memberikan 

gambaran jelas bahwa setiap tahun PT Petrokimia Gresik memberikan porsi 

pembiayaan terbesar bagi kesejahteraan sumber daya manusia, dalam hal ini 

karyawan (pihak internal). Dari tahun 2007-2009 apabila digambarkan secara 

kasar maka kisaran proporsi biayanya adalah sebagai berikut: 

 - Kontribusi terhadap sumber daya manusia 86-91% 

 - Kontribusi terhadap masyarakat 4-10% 

 - Kontribusi terhadap lingkungan 3-4% 

 - Kontribusi terhadap produk dan jasa 0,6-0,7% 
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Tabel 4.12 
Analisis Proporsi Biaya Sosial Tiap Tahun 

 
Sumber Daya Manusia 2007 2008 2009 

Total kontribusi 364.359,900.000 342.857.000.000 359.339.500.000 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Proporsi 91,41% 87,87% 85,55% 
    

Kontribusi Masyarakat 2007 2008 2009 
Total kontribusi 16.569.343.068 32.968.269.950 41.644.516.213 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Proporsi 4,16% 8,45% 9,92% 
    

Kontribusi Lingkungan 2007 2008 2009 
Total kontribusi 15.149.185.000 11.771.416.000 16.116.906.000 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Proporsi 3,80% 3,02% 3,84% 
    
Kontribusi Produk dan Jasa 2007 2008 2009 

Total kontribusi 2.501.156.205 2.583.719.582 2.910.049.687 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Proporsi 0,63% 0,66% 0,69% 

 

Sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, PT Petrokimia Gresik 

mencanangkan sebuah misi yaitu turut berperan aktif dalam community 

development. Pendekatan ComDev (pengembangan masyarakat) seringkali 

diidentikkan dengan paradigma CSR, terutama apabila dinilai dari sudut pandang 

kewargaan, karena ComDev berangkat dari pendayagunaan hibah pembangunan 

yang dicirikan oleh adanya langkah proaktif dari perusahaan untuk mengelola 

program dan merespon kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Namun, program 

ComDev—yang kini seolah menjelma menjadi kegiatan tunggal CSR—hanyalah 

sekelumit dari sederet panjang bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan hanya melakukan program 

pemberdayaan masyarakat, perusahaan tidak dapat dianggap telah melaksanakan 

CSR. Tujuan utama pendekatan ComDev adalah bukan bersikap filantropi dengan 

membantu atau memberi barang kepada si penerima. Melainkan mengupayakan 
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secara jangka panjang agar dalam kurun waktu ke depannya si penerima dapat 

mengembangkan kapasitas untuk menolong dirinya sendiri. Meskipun 

pengembangan masyarakat ini dapat dilakukan terhadap semua kelompok atau 

kelas masyarakat, namun pada umumnya pendekatan ComDev perusahaan 

dilakukan terhadap masyarakat lemah atau kurang beruntung (disadvantaged 

groups), terutama dari segi finansial. 

Apabila diselaraskan dengan ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban 

sosial maka pendekatan ComDev dapat dikategorikan sebagai “kontribusi 

terhadap masyarakat”. Setiap tahun, PT Petrokimia Gresik memang telah 

merealisasikan berbagai macam program ComDev, mulai dari bantuan terhadap 

UKM yang berupa uang tunai maupun bantuan jangka panjang guna 

pengembangan kapasitas mitra binaan, seperti program pelatihan, pameran, kerja 

sama distribusi, dan sebagainya yang memiliki substansi pengelolaan keuangan, 

inovasi produk maupun pemasaran. Sedangkan dari segi fisik maupun psikologi 

sosial, melalui program bina lingkungan perusahaan juga telah mengupayakan 

bantuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tetapi dilihat dari kondisi 

fluktuatif tiap tahun maka sesungguhnya program ComDev tersebut belum 

berkembang secara optimal. Apabila dilihat dari besarnya pembiayaan memang 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun ketika dibandingkan dengan 

proporsi pembiayaan sektor internal, yaitu “kontribusi terhadap sumber daya 

manusia” maka peningkatan ini sama sekali tidak berarti. 

Kesejahteraan sumber daya manusia (karyawan) memang merupakan salah 

satu indikator penting dalam CSR, dan terkait hal tersebut PT Petrokimia Gresik 

selalu memberikan proporsi pembiayaan yang sangat besar dibandingkan dengan 
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sektor lainnya. Sehingga menimbulkan kesan bahwa perusahaan bersikap “tidak 

berimbang”, hal ini diperkuat dengan timpangnya jumlah pengeluaran biaya sosial 

tiap tahun, hampir 90% dari total biaya sosial selalu dialokasikan bagi 

kepentingan kesejahteraan karyawan. 

Dua sektor lainnya yang juga dapat dikategorikan sebagai perwujudan 

CSR adalah pemberdayaan kondisi lingkungan hidup serta produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan. Sebagai perusahaan manufaktur yang berpotensi 

menimbulkan eksternalitas negatif cukup besar, PT Petrokimia Gresik telah 

mengupayakan beberapa aktivitas terkait pengelolaan, penanggulangan dampak 

maupun pengungkapan tentang bagaimana kondisi lingkungan itu sendiri. Begitu 

pula dalam sektor produk dan jasa, di tengah upayanya mengembangkan beberapa 

inovasi pupuk, demi memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen maka 

perusahaan juga menggiatkan program litbang, uji produk maupun pengenalan 

produk kepada konsumen. 

Namun, kembali lagi jika dibenturkan dengan begitu besarnya proporsi 

yang dikeluarkan perusahaan demi kesejahteraan pihak internal (karyawan) maka 

pembiayaan dari gabungan ketiga sektor (masyarakat, lingkungan serta produk 

dan jasa) ini masih tetap memerlihatkan ketimpangan, karena hanya menempati 

10% dari sisa alokasi total biaya sosial. 

Lebih jauh, apabila dilakukan komparasi terhadap laba, aset, dan ekuitas 

untuk mendapatkan hasil evaluasi yang kredibel, maka total biaya sosial PT 

Petrokimia Gresik sama sekali tidak memberikan pengaruh yang berarti. Dengan 

kata lain, pengeluaran tersebut hanya “secuil” dari “sebongkah” kapasitas atau 

kekayaan perusahaan. 
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Tabel 4.13 
Stratifikasi Biaya Sosial terhadap Laba, Aset, dan Ekuitas 

 
Komparasi terhadap laba 
  2007 2008 2009 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Laba bersih 504.556.606.000 783.100.973.000 1.030.006.941.000 
Proporsi 79% 49,83% 40,78% 
    
Komparasi terhadap aset   
  2007 2008 2009 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Total aset 3.577.229.624.000 8.600.740.305.000 10.586.180.811.000 
Proporsi 11,14% 4,54% 3,97% 
    
Komparasi terhadap ekuitas 
  2007 2008 2009 
Total biaya sosial 398.579.584.273 390.180.405.532 420.010.971.900 
Total ekuitas 1.748.221.556.000 2.345.991.971.000 3.186.093.673.000 
Proporsi 22,8% 16,63% 13,18% 

 

Berdasarkan komparasi tersebut, dapat ditangkap sebuah realitas yang 

mencerminkan bahwa sesungguhnya PT Petrokimia Gresik belum cukup optimal 

dalam merealisasikan aktivitas-aktivitas sosialnya. Meskipun secara keseluruhan 

terjadi beberapa peningkatan biaya sosial setiap tahun, namun fluktuasi tersebut 

masih jauh lebih kecil dari peningkatan “kekayaan” perusahaan. Melalui tabel 

stratifikasi di atas, dapat diketahui bahwa laba, aset, dan ekuitas perusahaan selalu 

mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan dalam beberapa tahun meningkat 

hingga mencapai kisaran 100% dari tahun sebelumnya. Dan hal ini rupanya tidak 

diimbangi dengan pengeluaran biaya sosial yang sepadan. Ketika laba bersih 

meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya, total biaya sosial hanya 

mengalami peningkatan tidak lebih dari 8%, bahkan pada tahun 2008 justru 

mengalami penurunan dari tahun 2007. Begitu pula kondisi yang ditemukan 

apabila dikomparasi dengan aset maupun ekuitas perusahaan. 
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Keseluruhan aktivitas sosial PT Petrokimia Gresik pada dasarnya dapat 

memberikan harapan dan optimisme lebih bagi terciptanya suasana 

berkeseimbangan (equilibrium) di antara seluruh stakeholders, apalagi jika dalam 

tataran praktisnya dapat tersalurkan menuju program-program konkrit yang 

relevan dan berkesinambungan. Namun, setelah dilakukan komparasi, analisis 

serta evaluasi terhadap kinerja sosial perusahaan, timbul kesan bahwa PT 

Petrokimia Gresik masih “berperilaku sosial” dengan “setengah hati” dan 

imperatif. Seolah-olah menempatkan tanggung jawab sosial hanya sebagai bingkai 

penghias demi pencapaian brand image atau actual response belaka. Baik itu 

untuk melegitimasi perundang-undangan BUMN maupun kepuasan masyarakat 

secara sekilas. Sehingga perusahaan masih membutuhkan komitmen yang lebih 

serius dan kontinyu dalam rangka menapaki pembangunan berkelanjutan demi 

kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Pada akhirnya, meskipun pengukuran atau penilaian dengan model cost of 

outlay approach memiliki keterbatasan karena tidak mampu menelusuri lebih jauh 

terkait seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat (public benefits) dari 

pengeluaran biaya perusahaan (private costs), akan tetapi dengan adanya 

informasi deskriptif berikut data kuantitatif (moneter) dari aktivitas sosial yang 

terlaksana maka secara umum sebuah kinerja sosial perusahaan telah relevan 

untuk dinilai, baik itu dilihat dari bentuk aktivitasnya maupun komitmen biaya 

yang direalisasikan setiap tahunnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dengan cost of outlay approach untuk 

memformulasikan laporan biaya sosial guna menilai kinerja sosial perusahaan. 

Penulis melakukan penelitian pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan periode 

tahun 2007-2009 untuk mengidentifikasi aktivitas dan biaya sosial perusahaan, 

sehingga dalam tahapan selanjutnya dapat disusun sebuah laporan biaya sosial 

sebagai “media komunikasi” terkait kepentingan stakeholders. 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan maupun keterbatasan penelitian serta 

mengajukan beberapa saran yang dimungkinkan mampu memberikan kontribusi 

positif bagi kebijakan sosial perusahaan maupun perkembangan khasanah ilmu 

akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. PT Petrokimia Gresik telah merealisasikan aktivitas-aktivitas sosial demi 

pengejawantahan tanggung jawab sosial yang secara umum dapat 

dikategorikan ke dalam kontribusi terhadap sumber daya manusia, 

masyarakat, lingkungan serta produk dan jasa. Aktivitas-aktivitas sosial 

tersebut dapat ditelusuri dari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan 

perusahaan. Namun, selama ini perusahaan belum membuat laporan 

pertanggungjawaban sosial sendiri, dengan kata lain hanya memanfaatkan 
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laporan keuangan sebagai “media komunikasi” dengan stakeholders. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan belum menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial yang sesungguhnya mampu mengakomodasi 

kekurangan akuntansi konvensional, yaitu untuk mengukur dan 

mengungkapkan kinerja sosial perusahaan melalui laporan biaya sosial, 

yang sekaligus juga mampu dijadikan “media komunikasi” dengan 

stakeholders. 

2. Laporan biaya sosial yang telah diformulasikan peneliti dengan 

menggunakan model cost of outlay approach menunjukkan bahwa pada 

tahun 2007-2009 terdapat proporsi yang “tidak seimbang” antara keempat 

kontribusi sosial PT Petrokimia Gresik. Proporsi pembiayaan terbesar 

setiap tahun selalu terkonsentrasi pada sektor sumber daya manusia 

(karyawan), yaitu dalam kisaran 90% dari total biaya sosial keseluruhan, 

sedangkan 10% sisanya terbagi ke dalam tiga sektor lainnya. Memang 

benar bahwa karyawan merupakan pilar penting dalam pembangunan 

kapasitas perusahaan, sehingga perlu adanya perhatian yang serius. 

Namun, dengan hanya memberikan penekanan “ke dalam” tanpa 

mengalokasikan biaya yang lebih besar demi penyejahteraan “ke luar” 

maka segala aktivitas sosial yang telah direalisasikan masih jauh dari 

optimal. Dan selama ini fenomena yang berkembang pada hampir seluruh 

perusahaan, baik swasta maupun sektor publik (pemerintahan), memang 

seperti itu, sehingga perlu adanya pembenahan yang serius agar terbangun 

kesadaran dan komitmen dari perusahaan untuk mulai menyadari 

pentingnya keberadaan pihak eksternal agar tercipta “keseimbangan” yang 
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diharapkan mampu membangun optimisme dan keberlanjutan positif bagi 

laju kesejahteraan sosial di masa mendatang. 

3. Laporan biaya sosial yang telah disusun peneliti juga menunjukkan bahwa 

berdasarkan komparasi terhadap kekayaan (laba, aset, dan ekuitas) 

perusahaan, total biaya sosial dari tahun 2007-2009 masih sangat minimal 

dibandingkan fluktuasi kekayaan perusahaan yang selalu meningkat 

dengan pesat. Alih-alih meningkat, pada tahun 2008 justru mengalami 

penurunan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PT Petrokimia 

Gresik masih bersikap “adem ayem” dan imperatif dalam rangka 

menanggapi pentingnya perbaikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan model pendekatan biaya yang dikeluarkan 

(the cost of outlay approach) untuk menyusun laporan biaya sosial. 

Kelebihannya yaitu mampu memberikan hasil komparasi dari kinerja 

sosial tiap tahun melalui analisa terhadap komitmen keuangan perusahaan 

(yang disebut sebagai “biaya sosial”), tetapi di sisi lain juga memiliki 

keterbatasan yaitu tidak mampu mengukur dan mengungkapkan seberapa 

besar dan sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat (public 

benefits) dari pembiayaan perusahaan (private costs) setiap tahun. 
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5.3 Saran 

1. Berkaca pada kekurangan akuntansi konvensional yang semakin mendapat 

kritikan dari masyarakat luas karena tidak mampu mengakomodasi 

pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial perusahaan (selain akibat 

skandal buruk para akuntan itu sendiri) maka salah satu upaya yang harus 

direalisasikan adalah dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial sehingga dapat tersusun sebuah laporan biaya sosial. Dan melalui 

laporan ini dapat diketahui gambaran yang lebih komprehensif terkait 

kontribusi sosial perusahaan (aktivitas CSR) sehingga di sisi lain laporan 

ini juga berfungsi sebagai salah satu alat pertimbangan terkait 

implementasi kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepedulian 

terhadap aspek sosial dan ekologis. Lebih jauh, laporan ini selayaknya 

juga dapat diakses pihak eksternal (publik) agar masyarakat dapat menilai 

akuntabilitas dan kinerja perusahaan secara langsung. 

2. Sebagai BUMN yang berperan vital dalam keberlangsungan ekonomi 

suatu negara, dan juga sebagai perusahaan yang menyerap sumber daya 

secara masif sehingga berpotensi menimbulkan berbagai eksternalitas bagi 

lingkungan maka seharusnya PT Petrokimia Gresik mampu berperan besar 

dalam rangka mengintegrasikan pembangungan ekonomi dengan dimensi 

sosial dan ekologi (tripple bottom line). Meskipun tiap tahun perusahaan 

telah merealisasikan aktivitas-aktivitas sosial yang memberikan manfaat 

nyata bagi banyak pihak, namun setelah dikomparasi dengan peningkatan 

kekayaan perusahaan yang cukup pesat maka aktivitas tersebut 

sesungguhnya masih kurang signifikan. Dalam artian, perusahaan kurang 
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“mengerahkan” segala kapasitas maupun sumber daya yang dimiliki demi 

perbaikan kesejahteraan pihak eksternal, sehingga diperlukan kesadaran 

maupun komitmen yang lebih serius dari perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa dapat memperluas 

lingkup penelitian pada perusahaan selain BUMN, baik itu perusahaan 

swasta maupun perusahaan-perusahaan yang berskala lebih kecil, 

termasuk juga perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak dalam sektor 

“eksploitasi sumber daya alam” seperti PT Petrokimia Gresik agar 

paradigma akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat semakin 

mengemuka di kalangan yang lebih luas. Dengan alasan bahwa apabila 

berbicara tentang pembangunan berkelanjutan (sustainability development) 

maka hal itu dapat terwujud lebih optimal jika seluruh elemen sosial 

menyadari peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sebuah 

sistem sosial yang silang sengkarut ini. 

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu memformulasikan laporan 

biaya sosial dengan menggunakan model pendekatan biaya-manfaat (the 

cost-benefit approach) agar memiliki nilai lebih dan keunggulan, yaitu 

mampu mengukur dan mengungkapkan manfaat yang diperoleh 

masyarakat (public benefits) dari pembiayaan perusahaan (private costs) 

setiap tahun. 
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Laporan Biaya Sosial Ekonomi 
Untuk Tahun yang Berakhir 3I Desember 19xx 

(dalam satuan $) 
              
  I. Hubungan dengan masyarakat         
  A. Biaya pengembangan          
   1. Program pelatihan bagi pekerja cacat   10.000     
   2. Kontribusi untuk institusi pendidikan   4.000     
   3. Biaya turnover atas program perekrutan minoritas  5.000     
   4. Biaya sekolah untuk anak-anak karyawan   11.000      
   Total biaya pengembangan     30.000    
  B. Dikurangi biaya kerusakan         
   Penundaan pemasangan alat pengaman baru        
       pada mesin pemotong     14.000     
  C. Biaya pengembangan bersih      16.000   
              
  II. Hubungan dengan lingkungan         
  A. Biaya pengembangan          
   1. Biaya perolehan dan penataan tempat pembuangan 70.000     
   2. Biaya pemasangan alat pengendali polusi        
       di cerobong asap pabrik A    4.000     
   3. Biaya penetralisir limbah dari proses akhir   9.000      
   Total biaya pengembangan     83.000    
  B. Dikurangi biaya kerusakan         
   1. Biaya yang mungkin terjadi akibat penataan        
       ulang lokasi tambang    80.000     
   2. Perkiraan biaya proses pemurnian untuk        
       menetralisir limbah cairan beracun   100.000     
   Total biaya kerusakan      180.000     
  C. Defisit bersih dalam aktivitas lingkungan     (97.000)   
              
  III. Hubungan dengan produk         
  A. Biaya pengembangan          
   1. Gaji Wakil Presiden dalam komisi         
       pemerintah untuk keamanan produk   25.000     
   2. Biaya cat baru untuk mengganti cat lama   9.000     
   Total biaya pengembangan     34.000    
  B. Dikurangi biaya kerusakan         
   Alat pengaman yang disarankan oleh dewan        
       tetapi tidak dibebankan ke produk    22.000    
  C. Biaya pengembangan produk - bersih     12.000   
              
   Total defisit biaya operasi sosial ekonomi     (69.000)   
   Ditambah akumulasi biaya pengembangan        
       sosial ekonomi - bersih, sejak 1 Januari 19xx     249.000   
   Total aktivitas sosial ekonomi - bersih        
       hingga 31 Desember 19xx      180.000   
                        

  
Sumber: 
David F. Linowes (1972) dalam Sembodo (2007, 49-50) 
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Laporan Arus Kas 
Untuk Aktivitas Sosial Tahun 1971 

(dalam satuan $) 
                    
  Lingkungan         
   Pemasangan pengendap elektrostatis (Catatan 1)  26.000   
   Pembangunan instalasi pembangkit listrik (Catatan 2)  2.089.000   

   Pembangunan jaringan transmisi (Catatan 3)   35.000   

   Proses memperindah gardu listrik (Catatan 4)   142.000   
   Biaya tambahan dari batu bara rendah sulfur (Catatan 5)  33.670   
   Penggantian bahan bakar kendaraan perusahaan (Catatan 6)  3.700   

   Biaya pemasangan instalasi listrik bawah tanah (Catatan 7)  737.000   

   Biaya tambahan peredam suara pelobang beton (Catatan 8)  100   

   Penelitian lingkungan        
       Berkenaan dengan panas   17.000    

       Nuklir     1.955    

       Lain-lain    38.575    

       Subtotal      57.530   

   Total aliran dana lingkungan    3.124.000   
            
  Keuntungan Lainnya        
   Sumbangan untuk amal   26.940    

   Pengeluaran untuk pendidikan dan      

       rekreasi pegawai (Catatan 9)   6.000    

    Total keuntungan lainnya     32.940   
            
  Total aliran dana untuk kegiatan sosial    3.156.940   

            
  Persentase dari pendapatan usaha tahun 1971   7,9%   
  Persentase dari biaya iklan tahun 1971    8,5%   
                    

 
 
Catatan: 

1. Perusahaan akan menyelesaikan pemasangan alat pengendap elektrostatis di tahun 1973. 
Biaya pada tahun 1971 berjumlah $ 26.000. 

2. Perusahaan sedang membangun instalasi pembangkit listrik yang akan beroperasi mulai awal 
hingga akhir tahun 1970-an. Kenaikan biaya (tunai) dari alat pengendali lingkungan yang 
dipasangkan di pabrik-pabrik ini berjumlah $ 2.089.000. 

3. Perusahaan sedang mendirikan sebuah saluran transmisi bertegangan tinggi dari daerah lain ke 
area perusahaan. Biaya (tunai) lingkungan atas pelebaran saluran berjumlah $ 35.000 pada 
tahun 1971. 

4. Perusahaan mendirikan sebuah gardu listrik baru pada tahun 1970 yang terstruktur daripada 
sekedar sebuah pengubah elektrik. Biaya-biaya ini termasuk penataan gardu listrik yang ada 
berjumlah $ 142.000 pada tahun 1971. 
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5. Perusahaan diperkirakan menggunakan 150.000 ton batubara selama tahun 1971 untuk 
menghasilkan energi listrik. Konsumsi batubara ini terdiri dari 8,6% batubara berkadar sulfur 
rendah dan 91,4% merupakan batubara berkadar sulfur tinggi. Biaya batubara berkadar sulfur 
rendah diperkirakan $ 2,61/ton lebih tinggi daripada batubara berkadar sulfur tinggi. 

6. Kendaraan bermotor yang berbahan bakar gas propana menghasilkan polutan udara yang lebih 
sedikit dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Selama tahun 1971 perusahaan 
mengkonversi lagi 9 dari 115 armadanya untuk menggunakan gas propana. Biaya konversi ini 
berjumlah $ 3.700. Saat ini 17 kendaraan perusahaan sudah beroperasi dengan gas propana. 

7. Instalasi saluran transmisi elektrik bawah tanah telah meningkat sejak masalah lingkungan 
terfokus pada polusi estetis dari pole dan wire. Selama tahun 1971 perusahaan memasang 
saluran-saluran transmisi elektrik, yang biayanya lebih tinggi $ 737.000 daripada memasang 
saluran yang sama di atas tanah. 

8. Pelobang beton yang digunakan perusahaan menghasilkan polusi suara. Satu pelobang beton 
dengan peredam suara yang dibeli perusahaan pada tahun 1971 lebih mahal $ 100 daripada 
pelobang beton biasa. 

9. Perusahaan membiayai pendidikan pegawai serta menyediakan kesempatan rekreasi seperti 
piknik tahunan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan mengeluarkan dana 
sekitar $ 6.000 pada tahun 1971. 

 
Sumber: Dilley dan Weygandt (1973) dalam Sembodo (2007, 54-56) 
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PT Ezly Bazliyah 
Laporan Operasi Sosial Ekonomi 

3I Desember 2000 
(dalam satuan Rp) 

                    
  I. Kaitan dengan masyarakat       
  A. Perbaikan:         
   1. Pelatihan orang cacat    20.000   
   2. Sumbangan pada lembaga pendidikan   8.000   
   3. Biaya ekstra karena merekrut minoritas   10.000   
   4. Biaya penitipan bayi     22.000   
   Total perbaikan     60.000   

  B. Kerusakan:        
   Penundaan pemasangan alat pengaman   28.000 _ 
   Perbaikan (bersih) untuk masyarakat (I)   32.000   
            
  II. Kaitan dengan lingkungan       
  A. Perbaikan:         
   1. Reklamasi lahan dan pembuatan taman   140.000   
   2. Biaya pemasangan kontrol polusi   8.000   
   3. Biaya pematian racun limbah    18.000   
   Total perbaikan     166.000   

  B. Kerusakan:        
   1. Biaya yang akan dikeluarkan untuk reklamasi pertambangan 160.000   
   2. Taksiran biaya pemasangan penetralan racun cair  200.000   
   Total kerusakan     360.000   

  C. Defisit (II)      (194.000)   
            
  III. Kaitan dengan produk:       
  A. Perbaikan:         
   1. Gaji eksekutif sewaktu melayani Komisi Penanganan Produk 50.000   
   2. Biaya pengganti cat beracun    18.000   
   Total perbaikan      68.000   

  B. Kerusakan:        
   1. Pemasangan alat pengaman produksi   44.000   
  C. Net perbaikan (III)     24.000   
            
   Total socio economic defisit 1993 (I+II+III)   (138.000)   
   Saldo kumulatif net perbaikan 1.01.1993   498.000   
   Saldo kumulatif net perbaikan 31.12.1993   360.000   
                    

 
Sumber: Riahi-Belkaoui (1985) dalam Harahap (2003, 371-372) 
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PT X 
Laporan Biaya Sosial 

3I Desember 2008 dan 2009 
            
  2008 2009 Perubahan   
  

Uraian 
(Rp) (Rp) (Rp)   

            
  I. Kontribusi terhadap sumber daya manusia      
   1. Program pelatihan karyawan  50.000 55.000 5.000   

   2. Program Jamsostek bagi karyawan 40.000 40.000 -  
   3. Fasilitas pengobatan  30.000 35.000 5.000   
   4. Pemberian reward atau penghargaan 20.000 30.000 10.000   

   5. Tunjangan hari tua   15.000 20.000 5.000   

   Total kontribusi   155.000 180.000 25.000   

            
  II. Kontribusi terhadap masyarakat      
   1. Pemberian beasiswa  40.000 50.000 10.000   

   2. Pembiayaan sarana kerja praktek 15.000 15.000 -  
   3. Bina kemitraan   70.000 75.000 5.000   

   4. Bantuan penanggulangan bencana alam 80.000 100.000 20.000   

   5. Biaya sponsorship festival musik 40.000 30.000 (10.000)   

   Total kontribusi   245.000 270.000 25.000   

            

  III
. Kontribusi terhadap lingkungan      

   1. Pemasangan alat pengolahan limbah 80.000 - -   
   2. Penyempurnaan alat pengendali polusi 60.000 75.000 15.000   
   3. Reklamasi lahan dan pembuatan taman 110.000 100.000 (10.000)   

   Total kontribusi   250.000 175.000 (75.000)   

            
  IV. Kontribusi terhadap produk dan jasa      
   1. Program litbang produk pupuk  50.000 65.000 15.000   
   2. Biaya penyempurnaan kemasan 35.000 45.000 10.000   
   3. Pameran produk   70.000 80.000 10.000   

   Total kontribusi   155.000 190.000 35.000   

            

   Total biaya sosial (I+II+III+IV)  805.000  815.000  10.000    
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PT Petrokimia Gresik 
Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, dan 2009 
(dalam ribuan rupiah) 

  
   2009 2008 2007   

  
  Pendapatan    14.372.937.286 14.305.535.131 6.813.659.648   
           
  HPP    11.173.004.179 10.976.909.534 5.326.374.351   
           
  Laba kotor    3.199.933.107 3.328.625.597 1.487.285.297   
           
  Beban usaha:        
        Distribusi   812.529.551 519.619.851 396.834.619   
        Penjualan   199.584.788 159.010.427 112.453.155   
        Administrasi dan umum  302.006.961 257.756.997 220.708.452   
           
  Jumlah beban usaha   1.314.121.300 936.387.275 729.996.226   
           
  Laba usaha sebelum beban pinjaman 1.885.811.807 2.392.238.322 757.289.071   
           
  Beban pinjaman   677.715.378 837.520.662 84.395.895   
           
  Laba usaha setelah beban pinjaman 1.208.096.429 1.554.717.660 672.893.176   
           
  Penghasilan (beban) di luar usaha:      
        Penghasilan lain-lain  348.050.446 162.880.022  487.970.298   
        Beban lain-lain   (129.107.053) (599.628.799) (445.975.215)   
           
  Jumlah penghasilan (beban) di luar      
        usaha bersih   218.943.393 (436.748.777) 41.995.083   
           
  Bagian laba perusahaan asosiasi  14.712.717 5.609.837 9.722.282   
           
  Laba sebelum pajak   1.441.752.539 1.123.578.720 724.610.541   
           
  Pajak penghasilan badan:       
        Pajak kini   442.328.686 359.825.589 239.752.762    
        Pajak tangguhan   (35.634.995) (22.016.802) (22.875.780)   
           
  Laba sebelum hak minoritas  1.035.058.848 785.769.933 507.733.559   
           
  Hak minoritas atas laba  (5.051.907) (2.668.960) (3.176.953)   
           
  Laba bersih   1.030.006.941 783.100.973 504.556.606   
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