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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2. 1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2. 1. 1  Definisi CSR 

ISO 26000 mendefinisikan CSR adalah: 

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan 

lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan 

etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 

kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara 

menyeluruh (draft 3.10, 2007)”. 

 

Berdasarkan pedoman tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR bukan 

merupakan sesuatu yang sederhana. CSR dalam ISO 26000 meliputi tujuh 

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

organizational governance, labor practice, fair operating practices, dan 

consumer issues. 

Menurut Suhandri M. (2007), CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

Menurut Suharto (2007: 112), CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara 
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mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik 

(eksternal). 

Menurut Prof. Dr. Dwi Kartini (2009), CSR atau tanggung jawab sosial 

korporat di perusahaan bisnis kepada pemangku kepentingan yang meliputi 

pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, 

fasilitator, LSM dan publik lainnya, serta pemerintah. 

Perbedaan perspektif di dalam memandang CSR telah mengakibatkan 

munculnya berbagai rumusan CSR saat ini dan berbagai elemen atau program 

yang terkandung dalam aktivitas CSR, sesuai dengan perspektif masing-masing 

pihak sebagai berikut: 

1. “CSR means that a corporation should be held accountable for any of 

it’s actions that affect people, their communities, and their 

environment”.  (Lawrence, Weber and Post, 2005). 

2. “The commitment of business to minimize its negative impacts and 

maximize its positive contributions to all stakeholders in connection in 

economic, social, environmental aspcts to achive sustainable”. 

( Indonesia Business Links, 2001). 

3. “Business practices that strengthen accountability, respecting ethical 

values in the interest of all stakeholders”. (Business for Social 

Responsibility/BSR, 2002). 

Isu-isu CSR yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan menurut BSR 

mencakup: business ethic, community investment, environment, governance and 

accountability, human rights, marketplace, vision, mission and values, workplace. 
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Selanjutnya rumusan CSR dari The Global Reporting Initiative (GRI) itu 

sendiri adalah dimensi sosial dari sustainability yang menyebabkan diperlukannya 

pelaksanaan CSR meliputi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas 

organisasi terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya karyawan, konsumen, 

komunitas lokal, rantai pasokan serta rekan bisnis. Aktivitas CSR dalam hal ini 

mencakup empat konteks, yaitu: the workplace (health & safety, wages and 

benefits, non discrimination, training, child labor, etc.), human rights, supplier, 

products and services. 

Selanjutnya dikemukakan lagi rumusan CSR dari The Globe Scan. 

Berdasarkan survey terhadap para konsumn dan masyarakat di berbagai negara, 

The Globe Scan mengklasifikasikan CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam 

dua kategori: 

1. Operational responsibilities, yaitu berbagai standar yang ingin 

dicapai oleh perusahaan melalui kegiatan perusahaan. 

2. Citizenship responsibilities, yaitu berbagai tindakan yang tidak 

harus dilakukan perusahaan dalam kegiatan mereka tetapi 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan diferensiasi dari 

pesaing. 

Di pihak lain, Prince of Wales International Business Forum 

menyatakan bahwa CSR meliputi lima pilar: 

1. Building human; pilar ini mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal baik dari 

sisi internal (karyawan) maupun eksternal (masyarakat). Dalam 
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rangka mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan melakukan 

pemberdayaan melalui community development. 

2. Strengthening economies; pilar ini berkaitan dengan pemberdayaan 

ekonomi komunitas. 

3. Assessing social cohesion; perusahaan menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. 

4. Encouraging good governance; pilar ini berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik. 

5. Protecting the environment; perusahaan juga harus menjaga 

kelestarian lingkungan 

 

Dengan mengacu kepada Elkington (1997), Wibisono (2007) 

mengembangkan konsep Triple Bottom Lines dalam istilah economic prosperity, 

environmental quality dan social justice. Elkington juga memberikan pandangan 

bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”, selain 

mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Dalam aplikasinya, konsep 3P ini dapat 

dipadukan dengan ISO 26000. Konsep planet berkaitan dengan aspek 

environment. Konsep people berhubungan dengan konsep social development dan 

human rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat 

(seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja) tetapi juga 

kesejahteraan sosial (misalnya: pemberian jaminan sosial, kemudahan akses 
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masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas 

lembaga-lembaga sosial lokal). 

Budiarsi (2005) mengungkapkan beberapa dasar strategi kunci yang dapat 

dimasukkan perusahaan dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan tanggung jawab 

sosialnya: 

1. Pernyataan filosofi, Misi dan Visi Perusahaan  

Jika tanggung jawab sosial perusahaan diinginkan sebagai bagian 

integral dalam pengambilan keputusan bisnis, rnaka perlu dimasukkan 

dalam pernyataan misi, visi dan nilai-nilai filosofi perusahaan. 

Tampaknya sederhana, tetapi merupakan  pernyataan penting yang dapat 

memberikan arah pada pencapaian tujuan dan  memberikan aspirasi bagi 

perusahaan. Walaupun pernyataan tersebut bersifat abstrak, tetapi 

menunjukkan nilai-nilai yang dianut pimpinan, budaya dan juga strategi-

strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan perusahaan. Misi ataupun 

visi perusahaan ymg bertanggung jawab secara sosial sering mengarah 

pada bentuk-bentuk pernyahan seperti misalnya tidak sekedar 

maksimalisasi laba dan secara spesifik memasukkan hal-hal terkait 

dalarn pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika. Dalam 

pengambilan keputusannya selalu mempertimbangkan 'balance' atau 

keseimbangan dan harmonisasi kebutuhan dari para stakeholder 

utamanya, antara lain, pemegang saham pemilik, karyawan, konsumen, 

supplier, masyarakat dan lingkungan.  
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2. Nilai-nilai Budaya  

Kesadaran perusahaan saat ini bahwa CSR bukan hanya sekedar menjadi 

pewarna atau pelengkap saja. Perusahaan harus mempunyai komitmen 

mengenai apa yang dikatakan dalam pernyataan yang dibuatnya dengan 

keadaan nyatanya atau realitas pelaksanaannya. Tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai dan aspirasi-aspirasi memang bersifat ambisius, tetapi 

harus yang mampu dilaksanakan dan dapat dicapai. Sehingga pernyataan 

perusahaan harus benar-benar dilaksanakan dan memberi arti dalam 

kehidupan sehari-hari operasional dan menjadi budaya dalam 

perusahaan.  

3. Corporate Governance / Tata Kelola Perusahaan  

Banyak perusahaan yang telah menetapkan tim etika dan CSR didalam 

tingkatan manajemen mereka untuk menelaah rencana strategi dan 

memberi petunjuk  pentingnya memasukkan masalah CSR. Prinsip dasar 

dalam Good Corporate Governance adalah fairness, transparency, 

accountability dan responsibility. Dengan mengadopsi CSR dalam 

kebijakan dan pelaksanaan, diharapkan perusahaan dapat menjalankan 

serta mengelola perusahaan dengan manajemen yang sehat sesuai konsep 

GCG.  

4. Struktur Manajemen 

Sasaran dari sistem manajemen perusahaan yang menerapkan CSR 

adalah untuk mengintegrasikan elemen-elemen tanggung jawab sosial 

kedalam nilai-nilai perusahaan, budaya, operasi dan keputusan bisnis 
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pada semua level organisasi. Perusahaan dapat menentukan langkah-

1angkah untuk menciptakan suatu sistem dengan menugaskan semua 

anggota organisasi disetiap level manajemen, apakah di tingkat puncak, 

menengah, bawah ataupun dalam bentuk kepanitiaan untuk 

mengidentifikasi titik-titik penting masalah CSR dan mengevaluasi serta 

mengembangkannya untuk integrasi jangka panjang diseluruh bagian 

dari perusahaan. Namun nampaknya tidak ada satupun metode yang 

dapat diterirna secara universal untuk merancang suatu struktur 

manajernen perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Tidak ada satu 

metode pun yang dapat sesuai untuk digunakan disemua perusahaan.  

5. Perencanaan Strategik  

Usaha perusahaan untuk memasukkan CSR dalam proses perencanaan 

yang panjang, mengidentifikasi sasaran-sasaran spesifik perusahaan dan 

mengukur kemajuan dampak CSR patut diperhatikan.  

6. Pertanggungjawaban umum  

Untuk menambah usaha dalam menetapkan sasaran CSR baik di tingkat 

korporat maupun di tingkat divisi, perlu pula usaha yang sama untuk 

memasukkan isu tanggung jawab sosial didalam penyusunan deskripsi 

kerja dan pencapaian kinerja dengan melibatkan sebanyak mungkin 

manager dan karyawan. Hal ini dapat membantu setiap anggota 

organisasi memahami bagaimana setiap orang dapat bertanggung jawab 

dan memberi kontribusi pada usaha perusahaan secara keseluruhan agar 

mempunyai tanggung jawab sosial lebih besar.  
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7. Kesadaran dan Imbalan bagi Karyawan  

Perusahaan dapat memberikan pengertian, penyadaran dan juga dapat 

memberikan imbalan pada karyawan tentang CSR. Hal ini dapat dimulai 

sejak mulai dari sistem penarikan karyawan, pengontrakkan, 

mempromosikan, sampai memberi kompensasi, semuanya dirancang 

dengan memasukkan isu CSR. Karyawan cenderung mempunyai 

perilaku untuk mendekati pekerjaan yang dapat memberikan imbalan 

dan menjauhi yang berdampak pada hukuman.  

8. Komunikasi, Pendidikan dan Pelatihan  

Karyawan tidak dapat dimintai perilaku pertanggung jawaban sosialnya, 

kalau mereka tidak mengetahui arti pentingnya suatu hal. Oleh 

karenanya perusahaan perlu memberikan informasi, pengertian, 

pelatihan dan alat/sarana/prasarana yang dibutuhkan mereka agar dapat 

melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan CSR untuk memenuhi 

persyaratan tugas.  

9. Laporan tentang Tanggung Jawab Sosial  

Perusahaan-perusahaan banyak yang mengerti peranan dari nilai 

penilaian kinerja sosial dan lingkungannya. Laporan tahunan yang 

bersifat rutin dapat membangun kepercayaan stakeholders dan memberi 

dorongan dalam mencapai sasaran perusahaan.  

10. Pemanfaatan Pengaruh  

Perusahaan yang memperhatikan CSR nya melihat bahwa mereka dapat 

mempunyai peran sebagai pemimpin dalam mempengaruhi perilaku 
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perusahaan lainnya. 

Sejauh ini, definisi yang cukup dikenal mengenai CSR masih mengandung 

empat kategori tanggung jawab sosial seperti yang dirumuskan oleh Carrol (1979: 

499), yaitu: economic responsibilities, legal responsibilities, ethical 

responsibilities, dan discretionary responsibilities. 

Apapun definisi yang digunakan, CSR merupakan seluruh aktivitas 

perusahaan dalam berbagai topik sosial dan lingkungan yang biasanya mencakup 

isu keberagaman, philanthropy, Socially Responsible Investment (SRI), 

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

pengembangan masyarakat, dan corporate governance. 

 

2. 1. 2  Manfaat CSR 

Selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar 

operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan 

masyarakat tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan akan ada masalah. 

Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu 

disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Jadi 

tampak dari uraian tersebut bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk 

perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan. 
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e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

h. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

2. 1. 3  Faktor yang Mempengaruhi Implementasi CSR 

Menurut Princes of Wales Education ada lima hal penting yang dapat 

mempengaruhi implementasi CSR yaitu: 

1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. 

2. Environments yang berbicara tentang lingkungan. 

3. Good Corporate Governance (GCG). 

4. Social cohesion, dalam melaksanakan CSR jangan sampai 

mnimbulkan kecemburuan sosial.  

5. Economic strength atau memberdayakan lingkungan menuju 

kemandirian di bidang ekonomi. 

Sedangkan menurut Franciscus W. (2007) faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi CSR di Indonesia adalah: 

1. Komitmen pimpinan perusahaan. 

2. Ukuran dan kematangan perusahaan. 

3. Regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah. 
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2. 1. 4  Alasan Pengungkapan CSR 

Zadek (2004) mengenalkan empat pemikiran mengenai alasan perusahan 

melakukan tanggung jawab sosial, yaitu: 

1. Pendekatan defensive. Pendekatan ini menganggap perusahaan 

melaksanakan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan 

dari pihak luar yang dapat menimbulkan biaya. 

2. Pendekatan cost-benefit. Perusahaan melakukan berbagai aktifitas 

sosial dengan harapan akan menghasilkan manfaat lebih besar 

daripada biaya. 

3. Pendekatan strategis. Perusahaan menyadari perubahan lingkungan 

dan menerapkan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan. 

4. Pendekatan pembelajaran dan inovasi. Perusahaan melaksanakan 

CSR sebagai kesempatan untuk memahami pasar sehingga dapat 

dilakukan upaya perbaikan terhadap perusahaan. Dalam proses 

tersebut, diperoleh suatu pembelajaran yang dapat dijadikan 

sebagai keuntungan kompetitif. 

Sustainability Survey Report tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Price 

Waterhouse Coopers (2002) mengidentifikasi beberapa alasan perusahaan 

memutuskan untuk lebih bertanggungjawab secara sosial, antara lain: 

1. Meningkatkan reputasi 

2. Keuntungan kompetitif 

3. Penghematan biaya 

4. Trend industri 



25 

 

5. Komitmen CEO atau direksi. 

6. Tuntutan pelanggan. 

7. Tuntutan Socially Responsible Investment. SRI merupakan praktek 

dalam investasi yang meliputi evaluasi isu sosial, lingkungan dan 

atau etika dalam proses analisis dan pemilihan produk keuangan 

yang dikomunikasikan antara investor dengan penerbit produk 

keuangan tersebut. 

8. Tuntutan pemegang saham 

9. Akses untuk mendapatkan modal 

 

2. 1. 5  Jenis-jenis Program CSR 

Kotler dan Lee (2005) menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu:  

1. Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions) 

Di dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau 

sumber daya lainnya yang dimliki perusahaan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk 

mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau 

perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. 

2. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Caused Related Marketing) 

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk 

menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk 

suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. 
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3. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal 

Marketing) 

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk 

mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan 

hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy) 

Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma 

untuk kalangan masyarakat tertentu. 

5. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community 

Volunteering) 

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong 

para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang 

franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna 

membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun 

masyarakat yang menjadi sasaran program. 

6. Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially 

Responsible Business Practice) 

Perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas 

bisnis yang diwajibkan oleh hokum serta melaksanakan investasi 

yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. 
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2. 2      Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 

Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan 

upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

„Laporan Keberlanjutan‟ merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim 

dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, 

lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan pertanggung jawaban 

perusahaan, dan lain sebagainya). 

Laporan keberlanjutan merupakan laporan pengungkapan kegiatan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan sebuah perusahaan. Pada umumnya laporan ini 

dilampirkan pada laporan tahunan perusahaan, akan tetapi pada saat ini, yang 

dinamakan laporan keberlanjutan adalah laporan terpisah dari laporan tahunan, 

yang mengungkapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebuah 

perusahaan. 

Menurut Retno (2006), laporan keberlanjutan merupakan laporan 

kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, dan 

produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang 

berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik 

kontribusi yang positif maupun negatif. Laporan keberlanjutan yang disusun 

berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan output dan hasil yang 

terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, 

strategi, dan pendekatan manajemennya.  
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Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut, di antaranya:  

•  Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati 

hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela;  

• Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan; dan  

•  Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai 

organisasi dalam waktu tertentu. 

Laporan keberlanjutan juga disarankan pada Standar Akuntansi Keuangan 

dalam PSAK No 1 Paragraf 9 yang menyatakan perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tambahan seperti laporan nilai tambah, khususnya bagi 

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan 

bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan 

yang memegang peranan penting. 

Masih menurut GRI, prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam laporan 

keberlanjutan adalah sebagai berikut : 

1. Transparency dan inclusiveness 

Seluruh keputusan mengenai pelaporan diambil dari dua prinsip ini dan 

dikaitkan dalam pertimbangan praktek. 

2. Sustainability context, completeness, and relevance 

Laporan sebaiknya dapat membantu menempatkan kinerja organisasi 

dalam konteks, tantangan, resiko, dan kemampuan keberlanjutan. 

3.        Neutrality, comparability, and accuracy 

Informasi yang netral, tepat, dan akurat serta terpercaya agar bisa 
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digunakan sebagai langkah untuk mengambil keputusan. 

4.       Clarity and timelines 

Stakeholder dapat menerima dan memahami informasi dalam laporan itu 

agar bisa digunakan secara efektif. 

5.        Auditability 

Prinsip ini merujuk kepada kemampuan untuk menunjukkan bahwa proses 

telah sesuai standar. 

 

2. 3      Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative yang juga disingkat dengan GRI disusun 

pertama kali pada tahun 1997 oleh The Boston-based Coalition on 

Environmentally Responsible Economies (CERES) bekerjasama dengan Tellus 

Institute. Selama lebih dari lima tahun terakhir ini, GRI telah masuk dalam kriteria 

kerangka laporan dalam semua aspek perkembangan perusahaan. GRI tersedia 

sebagai sarana internal untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan sustainability 

perusahaan dan strategi yang digunakan, serta kegiatan aktual lainnya. 

Maret 1999, GRI mengeluarkan The Sustainability Reporting Guidelines 

sebagai draft pembuka bagi tanggapan dan pengujian publik pada musim semi 

tahun 2000. Sebanyak dua puluh satu perusahaan dari seluruh dunia menjadi 

proyek percontohan bagi panduan tersebut. Dan ratusan stakeholder dari seluruh 

dunia menyediakan komentar yang substantive. Baru pada Juni 2000, GRI 

meluncurkan The Sustainability Reporting Guidelines yang telah diadopsi oleh 

kurang lebih seratus perusahaan di seluruh dunia. Sedangkan revisinya 
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diluncurkan tahun 2002. 

GRI membuat GRI Guidelines sebagai sebuah kerangka kerja untuk 

pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi. Guidelines tersebut 

menyajikan hal-hal sebagai berikut: 

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

laporan sustainability tingkat organisasi. 

2. Cara menilai organisasi dalam penyajian sebuah gambaran keseimbangan dan 

kelayakan dari kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya. 

3. Cara mengembangkan laporan keberlanjutan yang dapat dibandingkan 

(comparability). 

4. Penilaian kinerja sustainability dan benchmarking dengan menaati kode-

kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. 

5. Sebagai sebuah instrumen untuk memfasilitasi perjanjian stakeholder. 

 

Tujuan GRI diantaranya adalah untuk membantu para investor, 

pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas 

mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan. Dalam dokumen 

ini, kerangka kerja secara umum digunakan sebagai cara untuk meningkatkan 

analisis relasi dan panduan dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, panduan 

ini salah satunya menyarankan untuk membuat rangkuman pendekatan dalam 

pelaporan energi, dengan ketentuan diantaranya : 

 Ukuran yang digunakan dalam satuan energi total. 
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 Tipe-tipe indikasi yang luas (misalnya mengenai sumber primer) dan 

kegunaan energi tersebut. 

 Inisiatif dan tujuan dalam mengambil sumber energi terbarui dan efisiensi 

energi. 

 

2. 3. 1 Visi dan Misi GRI 

Visi GRI adalah bahwa pelaporan terhadap kinerja ekonomi, lingkungan 

dan sosial oleh semua organisasi adalah hal rutin dan dapat diperbandingkan 

dengan laporan finansial. GRI berhasil menuangkan visi ini dengan meningkatkan 

dan membangun kapasitas pada penggunaan Rangkaian Pelaporan Keberlanjutan 

GRI. Semua komponen rangkaian pelaporan dikembangkan untuk digunakan 

secara global, konsensus para pemangku kepentingan mencari pendekatan. 

The Global Reporting Initiative (GRI) memiliki misi yang ambisius, yakni 

"untuk meningkatkan laporan secara berkelanjutan pada tingkat yang sama 

dengan laporan keuangan melalui pengembangan kerangka laporan umum yang 

dapat diterima.” The GRI Guidelines tersebut ditujukan untuk pelaporan ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Dalam waktu jangka panjang, The GRI Sustainability 

Reporting Guidelines diharapkan mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh tipe 

organisasi. Kerja pengembangan GRI yang pertama difokuskan pada pelaporan 

oleh organisasi bisnis. 

GRI dibentuk untuk meningkatkan praktek pengungkapan laporan 

keberlanjutan untuk dapat setara dengan laporan keuangan, sehingga mencapai 

komparabilitas, kredibilitas informasi yang dilaporkan. Berikut adalah draft GRI : 



32 

 

2. 3. 2  Indikator Kinerja Ekonomi 

Aspek Kinerja Keuangan 

EC 1 
Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan dibagikan, termasuk pendapatan, 

beban usaha, kompensasi bagi karyawan, donasi dan investasi lain di masyarakat, 

laba ditahan, dan pembayaran terhadap penyedia modal dan pemerintah. 

EC 2 Implikasi finansial dan risiko dan peluang lain bagi kegiatan Perseroan terkait 

perubahan iklim. 

EC 3 Cakupan kewajiban rencana pemberian manfaat Perseroan. 

EC 4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. 

 

Aspek Kinerja Pasar 

EC 5 Kisaran rasio standar gaji bagi tingkat karyawan baru dibandingkan gaji 

minimum setempat di lokasi usaha yang signifikan. 

EC 6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi 

operasi yang signifikan. 

EC 7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang 

dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. 

 

Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

EC 8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan 

untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono 

EC 9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, 

termasuk seberapa luas dampaknya 

  2. 3. 3  Indikator Kinerja Lingkungan 

Aspek Material 

EN 1 Material yang digunakan berdasarkan bobot atau volume. 

EN 2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang. 

 

Aspek Energi 

EN 3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.  

EN 4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer. 

EN 5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi. 

EN 6 
Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi 

yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai 

akibat dari inisiatif tersebut. 

EN 7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan 

yang dicapai. 
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Aspek Penggunaan Air 

EN 8 Total pengambilan air pada sumber. 

EN 9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air. 

EN 10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang. 

 

Aspek Keanekaragaman Hayati 

EN 11 

Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor 

yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi 

(dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang 

tinggi di luar daerah yang diproteksi. 

EN 12 
Penjelasan dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa atas keragaman 

hayati di areal lahan yang dilindungi dan area lahan dengan nilai keragaman 

hayati tinggi yang berada di luar area lahan yang dilindungi. 

EN 13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat. 

EN 14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap 

keanekaragaman hayati. 

EN 15 
Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar 

Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi 

nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi. 

 

Aspek Pengolahan Limbah 

EN 16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung 

dirinci berdasarkan berat. 

EN 17 Emisi gas rumah kaca yang relevan lainnya berdasarkan bobot. 

EN 18 
Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaian pengurangan 

emisi. 

EN 19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting 

substances/ODS) diperinci berdasarkan berat. 

EN 20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis 

dan berat. 

EN 21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. 

EN 22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

EN 23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. 

EN 24 
Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor,atau diolah yang dianggap 

berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase 

limbah yang diangkut secara internasional. 

EN 25 
Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta 

habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan 

air organisasi pelapor. 
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Aspek Produk dan Jasa 

EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana 

dampak pengurangan tersebut. 

EN 27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. 

 

Aspek Kepatuhan 

EN 28 

Nilai keuangan terkait denda yang signifikan dan total jumlah sanksi non-

keuangan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-perundangan 

lingkungan. 

 

Aspek Pengangkutan/Transportasi 

EN 29 
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi 

produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya 

mengirim para pegawainya. 

 

Aspek Menyeluruh 

EN 30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis. 

  2. 3. 4  Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerjaan yang Layak 

Aspek Pekerjaan 

LA 1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. 

LA 2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, 

dan wilayah. 

LA 3 
Manfaat yang diberikan terhadap karyawan tetap yang tidak diberikan bagi 

karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu, berdasarkan jenis usaha yang 

besar. 

 

Aspek Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen 

LA 4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. 

LA 5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk 

apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. 

 

Aspek Kesehatan dan Keselamatan 

LA 6 
Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan 

dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan 

memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan. 

LA 7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan 

ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. 

LA 8 
Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, 

pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga 

dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. 
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LA 9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi 

dengan serikat karyawan. 

 

Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

LA 10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok 

karyawan. Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian. 

LA 11 
Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang 

menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam 

mengatur akhir karier. 

LA 12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan 

karier secara teratur. 

 

Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara 

LA 13 
Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap 

kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan 

kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

LA 14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori 

karyawan. 

  2. 3. 5  Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Aspek Investasi dan Pekerjaan 

HR 1 
Total waktu yang digunakan karyawan untuk menjalani pelatihan mengenai 

kebijakan dan prosedur tentang aspek sumber daya manusia yang relevan dengan 

operasional, termasuk persentase karyawan yang sudah mengikuti pelatihan. 

HR 2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses 

skrining/ filtrasi atas aspek HAM . 

HR 3 
Total waktu yang digunakan karyawan untuk menjalani pelatihan mengenai 

kebijakan dan prosedur tentang aspek sumber daya manusia yang relevan dengan 

operasional, termasuk persentase karyawan yang sudah mengikuti pelatihan. 

 

Aspek Non Diskriminasi 

HR 4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan. 

 
 

Aspek Kebebasan Berserikat 

HR 5 
Operasional yang diidentifikasi di mana hak untuk menguji kebebasan asosiasi 

dan perjanjian bersama kemungkinan menghadapi risiko besar, dan tindakan 

diambil untuk mendukung hak tersebut. 
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Aspek Pekerja Anak 

HR 6 
Operasional yang diidentifikasi mempunya risiko sifnifikan terhadap kegiatan 

pemanfaatan anak-anak sebagai pekerja, dan tindakan untuk mendukung 

penghapusan tenaga kerja anak-anak. 

 

Aspek Kerja Paksa/Kerja Wajib 

HR 7 
Operasional Perseroan yang diidentifikasi berdampak signifikan terhadap tenaga 

kerja paksa, dan tindakan yang diambil untuk mendukung penghapusan tenaga 

kerja paksa. 

 

Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan 

HR 8 
Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan 

prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan 

organisasi. 

 

Aspek Hak Penduduk Asli 

HR 9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-

langkah yang diambil. 

  2. 3. 6  Indikator Kinerja Kinerja Kemasyarakatan 

Aspek Komunitas 

SO 1 
Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang 

dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, 

baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri 

 

Aspek Korupsi 

SO 2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. 

SO 3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. 

SO 4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

 

Aspek Kebijakan Publik 

SO 5 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan 

kebijakan publik. 

SO 6 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi 

terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. 

 

 

Aspek Kelakuan Tidak Bersaing 

SO 7 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-

trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 
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Aspek Kepatuhan 

SO 8 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk 

pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. 

  2. 3.7  Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Aspek Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

PR 1 
Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut 

kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari 

kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut. 

PR 2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan 

dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk. 

 

Aspek Kesehatan dan Label Produk/Jasa 

PR 3 
Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan 

persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang 

dipersyaratkan tersebut. 

PR 4 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait 

dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil 

akhirnya. 

PR 5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang 

mengukur kepuasaan pelanggan. 

 

Aspek Komunikasi Pemasaran 

PR 6 
Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang 

terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan 

sponsorship. 

PR 7 

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai 

komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut 

produknya. 

 

Aspek Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

PR 8 Total jumlah keluhan substansial terkait pelanggaran kerahasiaan pelanggan dan 

kehilangan data pelanggan. 

 

Aspek Kepatuhan 

PR 9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hokum dan peraturan mengenai pengadaan 

dan penggunaan produk dan jasa. 
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2. 3.8  Indikator-indikator Spesifik Sektor Telekomunikasi 

2.3.8.1 Kategori : Operasi Internal 

Investasi 

IO 1 Investasi modal dalam jaringan infrastruktur telekomunikasi, dirinci menurut 

negara/daerah. 

IO 2 

Biaya bersih untuk penyedia layanan di bawah Kewajiban Layanan Universal 

dalam rangka memperluas layanan untuk menjangkau lokasi geografis dan 

kelompok berpenghasilan rendah yang tidak profitable. Menjelaskan mekanisme-

mekanisme legislatif dan regulasi yang relevan. 

 

Kesehatan dan Keselamatan 

IO 3 

Praktek yang menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di lapangan yang 

terlibat dalam penginstalasian, pengoperasian dan pemiliharaan menara BTS, 

pemasangan kabel dan peralatan luar lainnya. Permasalahan kesehatan dan 

keselamatan yang terkait, antara lain, adalah kerja diketinggian, senggatan listrik, 

paparan EMF dan medan frekuensi radio,serta paparan kimia berbahaya. 

IO 4 
Compliance terhadap standar ICNIRP (International Commission on Non-

Ionising Radiation Protection) tentang paparan emisi frekuensi radio (RF) dari 

telepon genggam. 

IO 5 
Compliance terhadap pedoman ICNIRP (International Commission on Non-

Ionising Radiation Protection) tentang paparan emisi frekuensi radio (RF) dari 

BTS. 

IO 6 Kebijakan dan praktek dalam rangka Specific Absorption Rate (SAR) dari 

telepon genggam. 

 

Infrastruktur 

IO 7 

Kebijakan dan praktek tentang penempatan menara dan situs transmisi, termasuk 

konsultasi dengan para stakeholder, pembagian situs (site sharing), serta prakarsa 

untuk menurunkan dampak visual. Menjelaskan pendekatan yang dipakai untuk 

mengevaluasi konsultasikonsultasi yang dilakukan, dan menyajikan hasil secara 

kuantitatif jika dimungkinkan. 

IO 8 Jumlah dan persentase situs tersendiri (stand-alone), situs yang digunakan secara 

bersama, serta situs pada bangunan yang telah ada. 
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2.3.8.2 Kategori : Penyediaan Akses 

Akses terhadap Produk dan Layanan Telekomunikasi : Menjembatani Kesenjangan 

Digital 1 
 

PA 1 

Kebijakan dan praktek yang memungkinkan deployment infrastruktur 

telekomunikasi dan akses terhadap produk dan layanan telekomunikasi di daerah 

terpencil dan daerah dengan kepadatan populasi rendah. Menyediakan penjelasan 

model-model bisnis yang diterapkan. 

PA 2 

Kebijakan dan praktek untuk mengatasi keterbatasan terhadap akses dan 

pemakaian produk dan layanan telekomunikasi, termasuk 

:bahasa,budaya,kebutahurufan, dan pendidikan rendah, pendapatan, cacat, serta 

usia. Sebutkan penjelasan model-model bisnis yang diterapkan. 

PA 3 
Kebijakan dan praktek untuk menjamin ketersediaan dan kehandalan produk dan 

layanan telekomunikasi, dan sejauh mungkin, menyajikan data tersebut secara 

kuantitatif, untuk masa waktu tertentu serta lokasi down time. 

PA 4 

Menyaji secara kuantitatif tingkat ketersediaan produk dan layanan 

telekomunikasi di wilayah operasional organisasi. Contoh termasuk : jumlah 

pelanggan/pangsa pasar,pasar yang dapat tercakup (addressable market), 

persentase penduduk yang tercakup, persentase wilayah yang tercakup. 

PA 5 

Jumlah dan jenis produk dan layanan telekomunikasi yang disediakan untuk dan 

digunakan oleh kelompok populasi yang berpenghasilan rendah dan yang tanpa 

penghasilan. Sebutkan definisi-definisi yang dipilih. Sebutkan juga penjelasan 

tentang pendekatan yang dipakai terhadap pricing, digambarkan dengan contoh 

seperti harga per menit percakapan/bit transfer data di berbagai daerah terpencil, 

daerah miskin atau daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. 

PA 6 
Program-program untuk menyediakan dan menjaga produk dan layanan 

telekomunikasi pada keadaan darurat dan untuk pertolongan kepada korban 

bencana alam. 
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Akses Terhadap Konten 

PA 7 
Kebijakan dan praktek untuk mengelola permasalahan hak asasi manusia yang 

terkait dengan akses dan pemakaian produk dan layanan telekomunikasi. 

Contohnya : 

  
• Partisipasi dalam inisiatif baik di tingkat industri maupun individu yang terkait 

dengan kebebasan menyampaikan pendapat; 

  
• Peraturan perundang-undangan di berbagai pasar tentang pendaftaran, sensor, 

membatasi akses; 

  
• Interaksi dengan pemerintah tentang masalah keamanan untuk tujuan 

surveilans; 

  

• Interaksi dengan lembaga pemerintah pada tingakt nasional dan tingkat daerah 

serta prakarsa sendiri untuk membatasi konten yang bersifat kejahatan atau 

berpotensi tidak etis; 

  • Melindungi kelompok rentan sepert anak. 

    

  
Menjelaskan bagaimana kebijakan dan praktek tersebut disesuaikan dan 

diterapkan di berbagai negara. 

 

Hubungan dengan Pelanggan 

PA 8 
Kebijakan dan praktek untuk mensosialisasikan masalah yang terkait dengan 

EMF.Sebutkan materi informasi yang disediakan pada titik/tempat penjualan 

(point of sale). 

PA 9 
Jumlah yang diinvestasi dalam program dan kegiatan yang terkait dengan 

penelitian tentang medan elektromagnetik. Sediakan uraian program-program 

yang sedang didukung dan didanai oleh organisasi pelapor. 

PA 10 Prakarsa untuk menjamin kejelasan biaya dan tarif. 

PA 11 
Prakarsa untuk menberi informasi kepada pelanggan tentang fitur-fitur produk 

danaplikasi yang akan mendorong pengunaan yang tanggung jawab, efisien, cost 

effective, dan lebih ramah lingkungan. 

  2.3.8.3 Kategori : Aplikasi Teknologi 

Efisiensi Sumber Daya 

TA 1 Menyediakan contoh efisiensi sumber daya yang terdapat pada produk dan 

layanan telekomunikasi yang disediakan 

TA 2 

Menyediakan contoh produk, layanan dan aplikasi telekomunikasi yang memiliki 

potensi untuk menggantikan benda fisik (misalnya, buku petunjuk telepon dapat 

diganti dengan database yang terletak di web, atau perjalanan dinas dapat diganti 

dengan video conferencing) 
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 TA 3 

Mengungkapkan ukuran perubahan dalam penggunaan transportasi dan/atau 

sumber daya oleh para pelanggan terhadap produk dan layanan telekomunikasi 

yang disebutkan di atas. Menyediakan indikasi skala, luasnya pasar, atau 

penghematan yang dapat diperoleh. 

TA 4 

Mengungkapkan estimasi dampak rebound (akibat yang tidak langsung) dari 

penggunaan produk dan layanan yang disebutkan di atas oleh para pelanggan, 

serta pelajaran untuk perkembangan di masa depan. Akibat tersebut dapat bersifat 

baik sosial maupun yang terkait dengan lingkungan. 

TA 5 Penjelasan dari praktek-praktek yang berhubungan dengan hak kekayaan 

intelektual dan teknologi open source. 

 


