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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha, menuntut setiap 

perusahaan untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk 

meningkatkan profitabilitas. Tetapi yang menjadi permasalahan dari berdirinya 

suatu perusahaan adalah bagaimana cara perusahaan tersebut memaksimalkan 

sumber daya yang dimaksud. Juga dampak dari keberadaan perusahaan tersebut 

terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Serta apa kontribusi perusahaan 

terhadap sekitarnya. 

Setiap perusahaan haruslah dapat memberikan keuntungan bagi lingkungan 

dimana perusahaan itu beroperasi baik keuntungan sosial, lingkungan dan 

ekonomi karena perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat dengan pemberian kesempatan kerja, 

penyediaan barang kebutuhan untuk konsumsi masyarakat, pembayaran pajak, 

pemberian sumbangan. 

Akhir-akhir ini kerapkali terjadi kecelakaan dan musibah yang disebabkan 

oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma industrial di kalangan 

masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kesadaran 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) demi tercapainya sebuah 

keseimbangan dunia usaha antara pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya 

dengan semakin bertanggungjawab. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis, 
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baik yang dipicu oleh kekuatan eksternal maupun internal telah memaksa para 

pelaku bisnis untuk tidak saja harus meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga 

mesti peduli terhadap problem sosial. Semakin besarnya kekuasaan pelaku bisnis 

ternyata telah membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan 

manusia, baik individu, masyarakat, maupun seluruh kehidupan di dunia ini. 

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha 

terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak 

ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan 

sukarela yang berada pada tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini 

berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang 

melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya 

saing serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko, menuju keberlanjutan dari 

kegiatan usahanya. 

Substansi keberadaan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), 

adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi 

dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik 

lokal, nasional maupun global. Karena di dalam akuntansi, sosial aspek yang 

paling substansial adalah perhatian tentang efek aktivitas organisasi (perusahaan) 

terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam teori 

ODA (1995) , stakeholder memiliki 2 kategori. Yaitu stakeholder utama (primer) 

dan stakeholder pendukung (sekunder). Stakeholder utama adalah pemangku 

kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. 

Antara lain, customer dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder pendukung 
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adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung 

terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian 

(concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh. 

Antara lain, masyarakat lembaga pemerintah, LSM dan perguruan tinggi. 

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia 

menjadi pangsa bisnis yang besar. Selain itu sumber daya manusianya juga 

banyak dan cukup potensial cocok untuk mengembangkan bisnis di berbagai 

bidang. Hal ini membuat berbagai perusahaan tumbuh pesat di Indonesia. Salah 

satunya adalah perusahaan telekomunikasi. Banyak perusahaan telekomunikasi 

baru yang mulai berkembang di Indonesia dengan berbagai servis jasa yang 

ditawarkan berbeda antara perusahaan satu dengan lainnya. 

Corporate Sosial Responsibility Community melalui blognya http://info-

csr.blogspot.com (diakses pada tanggal 6 Februari 2011) menginformasikan 

tentang beberapa kasus yang terjadi di perusahaan telekomunikasi Indonesia 

mengenai kaitan antara aktivitas perusahaan dengan pihak stakeholder sekunder. 

Kasus yang ada antara lain yaitu:  

“TEMASEK Holding Pte Ltd menjual 40,8% saham Indosat yang 

dimilikinya kepada Qatar Telecom senilai S$2,4 miliar atau setara 

Rp16,2 triliun. Indosat adalah BUMN yang dilego pada 2002 di bawah 

program yang menggiurkan bernama divestasi. Ketika itu divestasi 

dianggap sebagai kata keramat yang menyelamatkan negara dari krisis. 

Demam divestasi tidak hanya menggoda pemerintah kala itu menjual 

Indosat. Telkomsel juga diobral. Dua pemain utama telekomunikasi 

milik pemerintah itu dibeli Temasek. Tahun lalu Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha memvonis Temasek telah melanggar larangan 

monopoli. Raksasa investasi asal Singapura itu dinyatakan bersalah 

karena terjadi pemilikan silang. Padahal ketika divestasi dilakukan, 

pemerintah tidak mengingatkan Temasek akan larangan tersebut. 

Akibatnya, Temasek diharuskan melepas kepemilikannya di Indosat atau 
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Telkomsel. Di tengah pertikaian hukum kedua pihak, Temasek 

mengejutkan publik dengan pengumuman bahwa telah menjual seluruh 

sahamnya di Indosat kepada Qatar Telecom dengan keuntungan tiga kali 

lipat. Dengan demikian penguasaan Temasek atas Telkomsel tidak 

tergoyahkan”. 

Selanjutnya dikatakan, 

“Pelajaran pertama dan terutama adalah keharusan pemerintah 

Indonesia mengerti dan menaati hukum. Mengerti bahwa ada larangan 

pemilikan silang, tetapi tidak diberi tahu kepada investor. Atau mengerti, 

tetapi pura-pura lupa karena godaan fee yang menggiurkan. Ternyata 

Temasek lebih cerdik melihat celah hukum sehingga dalam keadaan 

tervonis pun masih mampu menyelesaikannya dengan keuntungan 

berlipat ganda”. 

 

Dengan memperhatikan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari 

itu semua, kasus Indosat harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar 

tidak mengobral BUMN atas nama divestasi demi kebutuhan dana APBN. 

Divestasi BUMN ke depan haruslah dilakukan dalam rangka investasi, bukan 

kepanikan APBN.  

Realita kasus dari kasus-kasus yang lain, memberi gambaran betapa rentan 

dunia usaha kita dengan konflik sosial, apabila CSR nya rendah. Kondisi 

demikian juga akan membawa dampak terpuruknya dunia usaha dan iklim 

investasi, serta menurunnya daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional 

maupun global, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Namun demikian di sisi lain ada pula perusahaan besar yang menunjukkan konflik 

sosialnya rendah karena mampu mewujudkan CSR secara baik. Karena CSR yang 

baik pula, maka keberadaan perusahaan beroperasi menjadi diterima oleh 

masyarakat, sehingga bisa mewujudkan kinerja ekonomi secara baik dan aman. 
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Kekuasaan dan pengaruh perusahaan raksasa atau korporasi di berbagai sisi 

kehidupan masyarakat yang semakin kokoh adalah fakta empiris. Dengan 

kekuatan itu, dampak positif maupun negatifnya pun sangat besar. Tidak ada yang 

menyangkal bahwa korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan 

ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Namun, dampak 

negatif aktivitasnya juga berskala yang sama. Kerusakan lingkungan, proses 

pemiskinan dan marginalisasi kelompok masyarakat sangatlah rentan dan semakin 

lebarnya kesenjangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap proses politik di 

berbagai jenjang pemerintahan hanyalah sebagian dari dampak negatif itu. Masih 

terdapat kebijakan ekonomi-politik pemerintah dan produk hukum yang kurang 

kondusif dalam mendorong investasi yang ramah sosial dan lingkungan. 

Implementasi kebijakan CSR korporasi yang bersifat kosmetikal juga masih kerap 

ditemukan. 

CSR itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mencerminkan tanggung 

jawab dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Juga sebagai bentuk balas 

budi kepada masyarakat atau warga yang telah memberi hak untuk mengelola 

sumber daya di lingkungan mereka. Dengan CSR, jalinan sosial antara perusahaan 

dan masyarakat akan menjadi lebih erat sehingga keberadaan perusahaan tersebut 

lebih diterima di masyarakat. Dan pada akhirnya tercipta iklim sosial dan politik 

yang lebih kondusif yang tentu saja akan menguntungkan kedua belah pihak. 

CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam 
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kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus 

berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga 

ada sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin 

nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan 

perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi 

sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi 

masyarakat sekitar di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap 

perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan 

lingkungan hidupnya. 

Masyarakat sekarang lebih pintar dalam memilih produk yang akan 

mereka konsumsi. Sekarang masyarakat cenderung untuk memilih produk yang 

diproduksi oleh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan atau 

melaksanakan CSR. Survei yang dilakukan Booth-Harris, Trust Monitor pada 

tahun 2001 dalam Sutopoyudo (2009) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen 

akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan 

negatif. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan CSR, 

antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati 

investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila 

itu dilaksanakan berkelanjutan. Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan 

mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang 

mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan 

tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga 

loyalitas konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen 
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dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan 

pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga meningkat (Sutopoyudo, 2009). Oleh karena itu, CSR berperan 

penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan 

penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di 

lingkungan sekitarnya. 

Responsibiltas perusahaan dilaporkan melalui Laporan Keberlanjutan 

(Sustainability Report). Menurut Sukada (2008), laporan keberlanjutan, sebagai 

salah satu bentuk laporan tunggal, adalah laporan kinerja perusahaan yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini 

merupakan dokumen yang dibuat oleh perusahaan berkaitan dengan kinerja aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Laporan kinerja aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan ini hanya bisa disebut laporan berkelanjutan manakala kinerja yang 

dilaporkannya dalam kurun waktu tertentu sudah berkelanjutan atau menunjukkan 

kecenderungan membaik menuju dampak bersih positif. Konsekuensinya adalah 

laporan berkelanjutan ini akan terus dipantau secara periodik. 

Pedoman yang digunakan untuk membuat Laporan Keberlanjutan adalah 

GRI (Global Reporting Initiative). GRI merupakan sarana internal yang bisa 

dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan sustainability perusahaan. GRI juga 

mengeluarkan GRI Telecommunication Sector Supplement yang dikhususkan pada 

industri telekomunikasi untuk melaporkan berbagai kebijakan dan realisasinya. 

Keunggulan dari pedoman ini adalah menyeragamkan format pelaporan agar 

dapat dibandingkan per tahun maupun antar perusahaan dan industri. Pelaporan 
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yang masih kurang dari industri telekomunikasi ini menyebabkan 

ketidakpercayaan publik terhadap kepedulian yang diberikan industri 

telekomunikasi kepada stakeholdernya. Publik menganggap bahwa pelaporan 

yang diberikan hanya startegi untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Standar baru mengenai tanggung jawab sosial seharusnya dituangkan dalam 

Dokumen ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility yang diluncurkan 

tanggal 1 November 2010, utamanya berisikan definisi, prinsip, subjek inti dan 

petunjuk bagaimana prinsip dan subjek inti tersebut ditegakkan di dalam 

organisasi. Memang ISO 26000 tidak menyatakan dirinya sebagai petunjuk 

mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Alih-alih, dokumen 

tersebut meyakini bahwa seluruh jenis organisasi-organisasi masyarakat sipil, 

perusahaan dan pemerintah dalam berbagai ukuran, memiliki tanggung jawab 

sosial yang pada dasarnya sama. Dokumen itu menyebutkan bahwa tanggung 

jawab sosial sesungguhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari 

keputusan dan tindakannya, sementara tujuannya sendiri adalah mencapai 

pembangunan berkelanjutan.  

Penerapan CSR berkaitan erat dengan prinsip GCG (Good Corporate 

Governance) yang merupakan salah satu pilar sistem ekonomi pasar. GCG juga 

berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha suatu negara. Penerapan GCG 

mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. 

Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia 

sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 
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berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya 

pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. 

Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam 

birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan 

pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG antara lain, 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan 

kesetaraan. Pada poin ke 3 Pedoman Umum GCG Indonesia tentang 

Responsibilitas (Responsibility), terdapat ketentuan bahwa perusahaan harus 

mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di 

dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak 

konsumen, investor, pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih 

mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga 

meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. 

Masalah pokok yang ingin diangkat melalui skripsi ini adalah bagaimana 

sebuah perusahaan khususnya perusahaan telekomunikasi melakukan 

pengungkapan praktek tentang CSR melalui laporan keberlanjutannya dan 

seberapa jauh mereka patuh mengungkapkan indikator CSR yang telah disebutkan 

dalam GRI. Diantara hal-hal yang harus dilaporkan sesuai dengan GRI adalah 

pengungkapan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (untuk lebih 
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lengkap lihat lampiran GRI). Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini 

diberi judul “Perbandingan Laporan Keberlanjutan Antara PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk (Analisis Berdasarkan 

Global Reporting Initiative)”. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis 

merumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan penelitian ini adalah: 

“Bagaimana perbandingan Laporan Keberlanjutan yang dikeluarkan oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk berdasarkan kesesuaian  

dengan pedoman Global Reporting Initiative?” 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Agar cakupan penelitian ini lebih terfokus pada inti pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut ini: 

1. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan laporan tahun 2009 berasal dari 

perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI yaitu PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. 

2. Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global 

Reporting Initiative. 
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1. 4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan Laporan 

Keberlanjutan yang dikeluarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT 

Indosat Tbk berdasarkan kesesuaian dengan pedoman Global Reporting Initiative. 

 

1. 5 Manfaat Penelitian 

1. 5. 1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial, khususnya pengungkapan CSR pada sektor 

telekomunikasi 

1. 5. 2 Manfaat untuk Praktis 

Bagi perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, agar dapat 

memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan laporan keberlanjutan yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GRI. Serta memberikan motivasi bagi 

perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan, agar dapat 

menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada 

lingkungan sekitar. 

1. 5. 3 Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya 

Untuk dapat memberikan referensi pada penelitian selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian tentang pengungkapan CSR khususnya bagi perusahaan di 

Indonesia yang sesuai dengan standar GRI. 
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1. 6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini sistematika pembahasan yang merupakan gambaran umum 

secara garis besar tentang apa yang akan dibahas di dalam skripsi. Sistematika 

dibagi ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka yang terkait 

dengan topik penelitian yang mencakup landasan teori mengenai 

karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan pengungkapan 

sosial dalam laporan tahunan.  

BAB III : METODA PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metoda penelitian, mencakup 

pemilihan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis yang 

digunakan dalam pengujian hipotesis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap data dan 

temuan empiris yang diperoleh, serta mengemukakan analisis 

kapatuhan terhadap pertanggungjawaban sosial atau CSR pada 

perusahaan telekomunikasi di Indonesia. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai analisis 

kepatuhan terhadap CSR oleh perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia serta, memberikan saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


