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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4. 1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

4. 1. 1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) adalah suatu Badan Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa Telekomunikasi. Telkom 

menyediakan sarana dan jasa layanan Telekomunikasi dan informasi kepada 

masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Telkom di 

Indonesia pertama kali berawal dari sebuah badan usaha swasta penyediaan 

layanan pos dan telegrap yang didirikan kolonial Belanda pada tahun 1882. Pada 

tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan Telekomunikasi 

sebanyak tiga puluh delapan perusahaan. Kemudian Pada tahun 1906 pemerintah 

Hindia Belanda membentuk suatu jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (Post, 

Telegraph en Telephone Dienst/ PTT). 

 Pada tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan negara Pos 

dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965 pemerintah 

memisahkannya menjadi perusahan negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan 

perusahaan negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1974 

Perusahaan negara Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan Umum 

Telekomunikasi (PERUMTEL) yang menyelenggarakan jasa Telekomunikasi 

Nasional dan Internasional. 
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 Perubahan di lingkungan Telkom terus berlanjut mulai dari perusahan 

jawatan sampai perusahaan public. Perubahan-perubahan besar terjadi pada tahun 

1995 meliputi (1) Restrukturisasi Internal; (2) Kerjasama Internal; (3) Intial 

Publik Offering (IPO). Jenis usaha PT Telkomunikasi Indonesia Tbk adalah 

penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri dan bidang usaha terkait seperti 

jasa sistem Telepon Bergerak (STBS) sirkuit pelanggan, teleks, penyewaan 

transpoder satelit, VSAT (Verry Small Apenture Terminal) dan jasa nilai tambah 

tertentu.  

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham biasa 

Telkom dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki oleh 

pemegang saham publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan 

Tokyo Stock Exchange. Harga saham Telkom di BEI pada akhir Desember 2009 

adalah Rp9.450 dengan nilai kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir tahun 

2009 mencapai Rp190.512 miliar atau 9,43% dari kapitalisasi pasar BEI. 

 

4. 1. 2. Visi dan Misi Perusahaan 

Strategi dan kebijakan Telkom CSR terintegrasi dalam satu Keputusan 

Direksi No. 41/PR000/SDM-20/2006. Keputusan ini menjadi landasan bagi 

pengelolaan CSR di Telkom, yang memastikan bahwa implementasinya sejalan 

dengan visi dan misi perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 

74 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan konsisten dengan norma-norma 



49 
 

yang berlaku di masyarakat. Visi dan misi tanggung jawab sosial atau CSR PT 

Telkom dirumuskan sebagai berikut: 

Visi CSR Telkom: 

Untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial 

perusahaan di Asia. 

 

Misi CSR Telkom: 

1. Mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas 

melalui pendidikan teknologi Info Comm; 

2. Mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam 

kehidupan masyarakat; 

3. Mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam. 

 

4. 1. 3. Sasaran CSR PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

1. Pendidikan (Education) 

Merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan 

baik skill, knowledge dan atitude bagi Stakeholder (masyarakat dan 

keluarga besar Telkom Group). 

2. Kesehatan (Health) 

Adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan 

Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar Telkom Group). 
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3. Kebudayaan dan Keadaban (Culture of Civility) 

Adalah kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, 

seni, olah raga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam 

upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai Good 

Corporate Citizenship. 

4. Kemitraan (Partnership) 

Adalah kegiatan yang memperat jalinan kemitraan dengan pihak ketiga 

baik di bidang produk maupun lainnya yang related maupun non-

related dengan core bisnis Telkom dan bertujuan untuk memberikan 

manfaat bagi semua pihak. 

5. Layanan Umum (Public Service Obligation) 

Adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 

bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. 

6. Lingkungan (Environment) 

Adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal 

maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis 

antara perusahaan dengan lingkungannya. 

7. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Disaster and Rescue) 

dalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan 

bencana alam dan bencana kemanusiaan. 

 

Kebijakan strategi jangka panjang dan pengelolaan untuk Telkom CSR 

telah ditetapkan dalam Skenario Strategi Korporasi dan juga telah dijelaskan 
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dalam bentuk rencana tahunan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Kontrak Pengelolaan untuk setiap 

kantor perusahaan, unit usaha, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi. 

Strategi dan kebijakan Telkom CSR telah digabungkan kedalam satu 

keputusan direksi. Keputusan ini merupakan landasan bagi manejemen Telkom 

CSR untuk memastikan bahwa implementasi sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan, mematuhi ketentuan legislatif dan konsisten dengan norma-norma 

masyarakat yang berlaku. Strategi jangka panjang dan kebijakan manajemen dari 

Telkom CSR ditetapkan dalam Skenario Strategi Perusahaan (SSP). 

Penerapan CSR Telkom meliputi berikut ini: 

a. Menciptakan masyarakat yang lebih pintar melalui pendidikan teknologi 

InfoComm; 

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 

c. Memelihara keseimbangan lingkungan; 

d. Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 41/PR000/SDM-20/2006 bahwa 

Telkom tidak berfafiliasi pada satu satu golongan atau partai politik 

tertentu; dan 

e. Memelihara reputasi baik perusahaan. 

Ketersediaan sumber dana, perencanaan yang baik, pemantauan dan 

evaluasi dari setiap implementasi dalam memastikan suksesnya penerapan dari 

CSR. 
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Kinerja CSR Telkom sangat penting dalam mencerminkan kinerja 

Perusahaan secara keseluruhan, termasuk laba yang didapat, kepuasan pelanggan 

dan kepuasan karyawan. 

 

4. 2. PT Indosat Tbk 

4. 2. 1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Indosat Tbk didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 November 

1967 sebagai sebuah perusahaan investasi asing untuk menyediakan layanan 

telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial 

pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan 

Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional, atau Intelsat, stasiun bumi dalam 

Indonesia untuk mengakses Intelsat Samudera Hindia satelit Daerah untuk jangka 

waktu 20 tahun. Sebagai sebuah konsorsium global organisasi-organisasi satelit 

komunikasi internasional, Intelsat memiliki dan mengoperasikan sejumlah satelit 

telekomunikasi. 

Setelah perubahan peraturan di industri telekomunikasi Indonesia pada 

tahun 1999 dan 2000, Indosat mulai menerapkan strategi yang dirancang untuk 

mengubah Indosat dari telekomunikasi utama di Indonesia penyedia internasional 

ke jaringan, telekomunikasi terkemuka terintegrasi penuh dan layanan provider 

Indonesia. Pada tahun 2000, pengenalan Pemerintah UU Telekomunikasi, yang 

mendorong liberalisasi industri, langsung mempengaruhi bisnis. Pada tahun 2001, 

sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri 

telekomunikasi, Indosat mengadakan perjanjian dengan Telkom untuk 
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menghilangkan cross share holdings masing-masing pada anak perusahaan 

operasional.  

PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tahun 1993 di 

bawah pengawasan PT Indosat. Satelindo beroperasi pada tahun 1994 sebagai 

operator GSM. Pendirian Satelindo sebagai anak perusahaan Indosat 

menjadikannya sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan 

kartu prabayar Mentari dan pascabayar Matrix. 

Pada tanggal 19 Oktober 1994 Indosat mulai memperdagangkan sahamnya 

di Bursa Efek di Indonesia, dan Amerika Serikat New York Stock Exchange. 

Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di 

sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, 

Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001 

Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan menjadi pelopor 

GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada tahun yang sama Indosat memegang 

kendali penuh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo). 

Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham 

Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.. Dengan demikian, 

Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003 Indosat melakukan 

penggabungan usaha tiga anak perusahaannya (akuisisi) PT Satelindo, PT IM3, 

dan Bimagraha, sehingga menjadi salah satu operator selular utama di Indonesia 

Pada tanggal 1 Maret 2007 STT menjual kepemilikan saham Indosat 

sebesar 25% di Asia Holdings Pte. Ltd. ke Qatar Telecom. 

http://id.wikipedia.org/wiki/19_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://id.wikipedia.org/wiki/TELKOM
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
http://id.wikipedia.org/wiki/2002
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=STT&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/November
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Satelindo
http://id.wikipedia.org/wiki/IM3
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bimagraha&action=edit&redlink=1
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Pada 31 Desember 2008, saham Indosat dimiliki oleh Qatar telecom 

Q.S.C. (Qtel) secara tidak langsung melalui Indonesia Communication Limited 

(ICLM) dan Indonesia Communications Pte Ltd (ICLS) sebesar 40,81%, 

sementara Pemerintah Republik Indonesia dan publik memiliki masing-masing 

14,29% dan 44,90%. 

Di tahun 2009 Qtel memiliki 65% saham Indosat melalui tender offer 

(memiliki tambahan 24,19% saham seri B dari publik). 

 

4. 2. 2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Indosat: 

Menjadi perusahaan pilihan penyedia solusi informasi dan komunikasi di 

Indonesia. 

 

Antara lain melalui: 

1. Menawarkan produk, layanan, solusi informasi dan komunikasi yang 

lengkap serta berkualitas. 

2. Menjadi pilihan utama pelanggan dalam menyediakan produk, layanan 

serta solusi informasi dan komunikasi. 

3. Menyediakan produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dalam wilayah operasional. 
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Misi Indosat: 

1. Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi inovatif 

dan berkualitas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

para pelanggan. 

2. Meningkatkan shareholder value secara terus menerus. 

3. Mewujudkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik.. 

 

Tujuan CSR Indosat: 

Bertumbuh, mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku serta peduli 

kepada masyarakat. 

 

4. 2. 3. Sasaran CSR PT Indosat Tbk 

1. Organizational Governance - Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik 

Tata kelola perusahaan yang baik adalah merupakan syarat penting 

bagi tercapainya tujuan perusahaan dan tujuan CSR. Senantiasa 

berupaya maksimal untuk menjalankan kegiatan bisnis secara 

bertanggung jawab agar dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi 

para pemegang saham dan para stakeholders. 

2. Consumer Issues - Mempertahankan Kepercayaan dan Loyalitas 

Pelanggan 

Mempertahankan kepercayaan pelanggan melalui produk dan layanan 

terbaik serta perlakuan yang transparan dan wajar merupakan prasyarat 
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penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam 

lingkungan pasar yang terus berkembang, khususnya berkaitan dengan 

semakin meningkatnya pengetahuan dan kepekaan pelanggan. 

3. Labor Practices - Memberdayakan Potensi Karyawan 

Karyawan Indosat adalah penggerak pertumbuhan dan inovasi. Itu 

sebabnya, Indosat berkomitmen untuk melakukan investasi, pelatihan 

dan pengembangan karyawan, serta mengutamakan praktek 

ketenagakerjaan yang wajar untuk menciptakan iklim organisasi yang 

kondusif bagi peningkatan keterampilan, kesejahteraan dan kesehatan 

para karyawan. 

4. Community Involvement - Penyediaan Bantuan Kesehatan, Pendidikan 

dan Bencana 

Mencerminkan komitmen dan tanggung jawab Indosat sebagai 

perusahaan Indonesia yang peduli kesejahteraan sosial dan lingkungan, 

serta upaya Indosat untuk secara berkesinambungan menciptakan, 

memberikan manfaat, dan mengundang para pemangku kepentingan 

untuk memainkan peran dalam mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang lebih baik, yang merupakan manifestasi dari keinginan 

masyarakat secara umum untuk secara aktif terlibat dalam berbagai 

program sosial Indosat. 

5. Environment - Pelestarian alam di sekitar kita 

Program Indonesia Hijau merupakan upaya dalam mewujudkan 

perbedaan menuju pelestarian lingkungan dan bumi sebagai tempat 
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pemukiman. Menggunakan pendekatan menyeluruh yang dimulai dari 

penanaman sikap sadar-lingkungan pada seluruh karyawan seiring 

langkah mengurangi dampak lingkungan pada kegiatan usaha, sebelum 

meluaskannya kepada masyarakat di sekitar. 

 

Sepanjang tahun 2009, Indosat telah menjalankan berbagai prakarsa untuk 

mewujudkan perubahan melalui penyempurnaan tata kelola perusahaan, 

peningkatan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Semua upaya tersebut, baik kegiatan 

bisnis maupun sumbangsih sosial, telah membawa perubahan yang nyata bagi 

para pelanggan dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadikan Perusahaan 

senantiasa berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, 

perusahaan mampu terus bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, 

seperti yang tercermin dalam tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Indosat membuat serangkaian perubahan nyata di semua lini pada tahun 

2009, antara lain dengan mengembangkan apa yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan tujuan untuk mewujudkan perbedaan bagi para pemangku kepentingan. 

Dalam rangka mengefektifkan langkah perubahan tersebut, Indosat memfokuskan 

diri pada lima bidang yang telah ditetapkan oleh Komite Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (CSR)   pada tahun 2008, yaitu Organizational Governance, Labor 

Practices, Consumer Issues, Environment, dan Community Involvement. Kelima 

bidang tersebut secara komprehensif menegaskan keinginan Indosat untuk 

menjalin hubungan lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk 
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pelanggan, karyawan, masyarakat, distributor dan pemasok/vendor. Sebagai 

tambahan, kelima pilar CSR Indosat juga mengacu kepada sepuluh prinsip dari 

United Nation’s Global Compact agreement. 

Dari berbagai kegiatan dan prakarsa yang dilaksanakan sepanjang tahun 

untuk menciptakan nilai-tambah, Indosat menekankan pada hal-hal berikut: 

Pertama, di bidang bisnis pada pertengahan 2009, Indosat, dengan dukungan dari 

pemegang saham mayoritas–Qatar Telecom (Qtel), mengubah strategi bisnis 

untuk memfokuskan diri pada peningkatan nilai bagi para pelanggan. Indosat 

melaksanakannya berdasarkan tipe konsumen yang menjadi sumber pendapatan, 

membangun empat SBU (Strategic Business Unit) yang masing-masing 

berkonsentrasi untuk memaksimalkan keuntungan di tiap SBU : Consumer 

Wireless, Consumer Broadband , Corporate, dan Infrastructure & Wholesale. 

Segmentasi tersebut memungkinkan untuk lebih fokus memberikan solusi yang 

lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beragam, dan meningkatkan 

nilai yang diberikan Indosat bagi pelanggan. 

Kedua, melaksanakan berbagai perubahan dalam rangka memperkuat 

kebijakan dan prosedur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai bagian 

integral untuk mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Aktivitas GCG yang 

sebagian merupakan kelanjutan dari program tahun-tahun sebelumnya, semakin 

mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan meningkatkan kepatuhan Indosat pada 

ketentuan yang ada, yang diwujudkan dalam berbagai aspek. 

Ketiga, melalui kampanye CSR 2009 Indosat yang bertema “Satukan 

Cinta Negeri,” berfokus pada upaya mewujudkan perbedaan di bidang pendidikan, 
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kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan, empat bidang yang 

senantiasa didukung Indosat selama ini, yang sejalan dengan pandangan bahwa 

bidang-bidang tersebut memiliki dampak dan manfaat yang besar bagi semua 

pihak. 
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4. 3. Pembahasan 

4. 3. 1. Pelaporan Kinerja CSR 

Pelaporan kinerja masing-masing perusahaan yang dilakukan berdasarkan 

laporan keberlanjutan yang diterbitkan masing-masing perusahaan pada tahun 

yang sama yaitu tahun 2009. Tujuan dilakukannya perbandingan antara kedua 

perusahaan ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan CSR masing-masing 

perusahaan. Perbandingan dilakukan menggunakan pedoman GRI (Global 

Reporting Initiative). Analisis perbandingan dimulai dengan Indikator Inti dalam 

GRI kemudian dilanjutkan dengan Indikator Tambahan Spesifik Sektor 

Telekomunikasi berdasarkan GRI. 

1. Indikator Inti 

a. Ekonomi 

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan 

memengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi. GRI 

mengelompokkan adanya 3 jenis dampak ekonomi, yakni dampak 

ekonomi langsung, interaksi pasar dan dampak ekonomi tidak langsung. 

Berdasarkan isi dari laporan perusahaan diperoleh analisis tingkat 

kepatuhan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Indikator Perbandingan Dalam Bidang Ekonomi 

Dengan Aspek Kinerja Keuangan 

Kode Indikator TELKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

EC 2 
Implikasi finansial dan risiko dan peluang lain bagi 

kegiatan Perseroan terkait perubahan iklim. 
Patuh Tidak 

EC 3 
Cakupan kewajiban rencana pemberian manfaat 

Perseroan.  
Patuh Tidak 

EC 4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.  Patuh Tidak 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terdapat 4 indikator di dalam fokus kinerja 

keuangan, tetapi berdasrkan dari laporan keberlanjutan yang ada, Indosat sering 

tidak mengungkapkan atau menjelaskan indikator-indikator yang sesuai dengan 

pedoman GRI. Untuk indikator EC1 masing-masing perusahaan telah 

mengungkapkannya secara jelas. Telkom pada tahun 2009 memiliki total 

pendapatan sebesar 64.596,6 miliar rupiah yang meningkat dari tahun 2008 yang 

sebesar  60.689,8 miliar rupiah. Tetapi untuk tahun 2009 Telkom memiliki jumlah 

beban usaha (penyusutan, karyawan, umum dan administrasi, pemasaran dan 

operasional) yang meningkat daripada tahun 2008 yaitu sebesar 41.993,5 miliar 

rupiah, sehingga berpengaruh terhadap jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan 

yang menurun hampir sebesar 0,7 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

60.060,7 miliar rupiah.  
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Sedangkan Indosat pada tahun 2009 memiliki pendapatan sebesar 18.393,0 

miliar rupiah yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 

18.659,1 miliar rupiah. Kemudian Indosat memiliki beban usaha yang meningkat 

pula daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 15.180,0 miliar rupiah. Nampaknya 

tahun 2009 kinerja Indosat sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dapat 

dilihat dari pendapatan dan beban usaha yang dikeluarkan yang selalu 

menunjukkan pengurangan jumlah. 

Selanjutnya adalah indikator EC2 yang ada di dalam laporan keberlanjutan 

Telkom yang terkait dengan pengelolaan risiko force majeur, Telkom telah 

melaksanakan rencana kelanjutan usaha dan rencana pemulihan akibat bencana, 

dan   juga telah mengasuransikan semua aset guna melindungi dari kerugian yang 

disebabkan oleh bencana alam atau fenomena lain di luar kekuasaan Telkom, 

polis asuransi (PROPERTY ALL RISKS INSURANCE POLICY) Nomor : 

NR.401.297.300.09.0001 melalui PT Jasindo dengan nilai premi sebesar 

Rp219.800.000.000,-, jangka waktu pertanggungan 01 Januari 2009 s.d. 01 

Januari 2010. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa jaminan asuransi akan 

cukup untuk mengganti kerugian potensial, atau premi asuransi ini tidak akan 

bertambah secara signifikan di masa mendatang atau bencana alam tidak akan 

mengakibatkan gangguan yang material terhadap kegiatan operasional Telkom. 

Selanjutnya, gempa bumi dahsyat, gangguan geologi lainnya atau bencana alam 

yang disebabkan oleh cuaca di kota besar di Indonesia dapat menyebabkan 

gangguan yang parah terhadap ekonomi Indonesia dan mengurangi keyakinan 

para investor. Sehingga sudah jelas bahwa salah satu dari kejadian ini dapat secara 
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material dan memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil 

operasi dan prospek Telkom.  

Sedangkan Indosat tidak menjelaskan indikator EC2 yakni implikasi 

finansial dan risiko dan peluang lain bagi kegiatan perseroan terkait perubahan 

iklim ini secara rinci di dalam laporannya. 

Kemudian indikator EC3 dari Telkom telah dijelaskan bahwa usia pensiun 

untuk seluruh karyawan Telkom adalah 56 tahun. Telkom mensponsori dua 

program pensiun; (i) manfaat pasti diperuntukkan untuk karyawan tetap yang 

direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002 dan (ii) program pensiun iuran pasti untuk 

semua pegawai tetap lainnya. Besarnya pensiun untuk program pensiun manfaat 

pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat 

dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Sumber utama 

dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan Telkom. Karyawan yang 

berpartisipasi dalam program berkontribusi sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum 

bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) dan Telkom 

memberikan kontribusi sisanya dari jumlah yang diperlukan untuk mendanai 

program. Dalam program pensiun manfaat pasti, manfaat pensiun minimum untuk 

pensiunan sekitar Rp425.000 per bulan. Kontribusi Telkom untuk dana pensiun 

sebesar Rp700,2 miliar, Rp889,1 miliar dan Rp889,1 miliar, masing-masing untuk 

tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, dan 2009.  

Kemudian indikator EC3 tidak diungkapkan secara jelas di dalam laporan 

dari Indosat. Indosat tidak mengungkapkan manfaat apa sajakah yang didapat 

masing-masing karyawan dari program imbalan pasti (pensiun). 
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Indikator terakhir di dalam kinerja keuangan terdapat di dalam EC4, 

dijelaskan oleh Telkom bahwa Selama 2009, pertumbuhan pelanggan Telkom 

adalah sebesar 21,2%, yang mencapai 105,1 juta pelanggan, terdiri dari 8,4 juta 

pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak 

bergerak nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon selular. Saham Telkom sampai 

dengan 31 Desember 2009 dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (52,47%) 

dan pemegang saham publik (47,53%).  

Selanjutnya di dalam laporan Indosat, indikator EC4 ini tidak 

diungkapkan, karena kepemilikan saham pemerintah di dalam Indosat hanya 

14,29% sedangkan kepemilikan Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. sebesar 

65,00% yang berarti pemerintah bukan pemilik saham pengendali.  

 

Tabel 4.2 

Indikator Perbandingan Dalam Bidang Ekonomi 

Dengan Aspek Kinerja Pasar 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EC 5 Kisaran rasio standar gaji bagi tingkat karyawan baru 

dibandingkan gaji minimum setempat di lokasi usaha 

yang signifikan 

Patuh Patuh 

EC 6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk 

pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.  
Patuh Patuh 

EC 7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi 

manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada 

lokasi operasi yang signifikan. 

Patuh Patuh 

 

Indikator pertama dalam aspek kinerja pasar, EC5 diungkapkan Telkom 

bahwa karyawan baru yang di rekrut Telkom, perusahaan menetapkan persyaratan 
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usia minimal 18 tahun (pasal 10 ayat 1) standar gaji dengan rasio 3:1 dibanding 

dengan gaji minimum regional setempat.  

Berbeda dengan Indosat, untuk memastikan bahwa para karyawan 

memperoleh imbalan yang wajar, secara berkala meninjau struktur penggajian dan 

tunjangan, berdasarkan survei yang dilakukan dalam industri telekomunikasi 

maupun sektor lainnya. Sistem remunerasi berbasis prestasi, yang mengkaitkan 

antara jumlah remunerasi dengan basis kinerja berdasarkan Indikator Kinerja 

Utama (KPI), terus dilanjutkan dan disempurnakan pada tahun 2009 untuk 

memperoleh nilai yang wajar. 

Indikator EC6 mengenai kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran 

untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan, diungkapkan Telkom 

dengan nilai beban usaha dan capital expenditure sebesar Rp 61.154 milyar, maka 

Telkom berkepentingan terhadap local content yang meliputi: tenaga kerja lokal; 

dan material lokal. Tenaga kerja lokal diperuntukan bidang outsourcing 

pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap, sales forces bidang 

pemasaran. Material lokal digunakan untuk instalasi baru dan penggantian 

insfrastruktur jaringan tetap. Kemudian Melalui surat VP Supply Planning and 

Control No. Tel.101/LG 000/COP-E0022000/2009 tanggal 28 April 2009, 

Telkom mulai mengadakan evaluasi terhadap para pemasok terutama pemasok 

lokal. Evaluasi terpusat ini menyeragamkan kriteria dan metode penilaian 

pemasok di seluruh perusahaan. Program ini ditujukan untuk memperkuat 

kemitraan dengan pemasok, juga untuk meningkatkan kualitas mereka, 

memfasilitasi penyelesaian proyek tepat waktu, mempercepat fungsi-fungsi 
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logistik dan meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pemilihan 

pemasok.  

Berbeda pula dengan yang dilakukan oleh Indosat bahwa Perusahaan juga 

telah mengambil prakarsa untuk meminta para dealer dan mitra vendor untuk 

menandatangani pernyataan komitmen terhadap GCG serta memasang iklan GCG 

secara triwulanan di suratkabar nasional terkemuka. Komitmen ini juga 

dipublikasikan dalam halaman depan situs Perusahaan, yaitu www.indosat.com. 

Surat tersebut meminta mitra usaha pihak ketiga untuk mendukung manajemen 

dan karyawan Indosat dalam mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (GCG) dan Kode Etik, serta melaporkan penyimpangan yang terjadi 

melalui email: infoGCG@indosat.com. Juga dinyatakan secara tegas di dalamnya 

bahwa mitra usaha/vendor yang melanggar akan dikenai sanksi seperti yang diatur 

dalam Larangan terhadap Pemberian Hadiah dan Komisi, yang menjadi bagian 

dalam setiap Kontrak Pengadaan. 

Indikator terakhir di dalam aspek kinerja pasar, EC 7 diungkapkan Telkom 

bahwa Telkom menghargai hak asasi manusia dan hal tersebut tercermin pada 

praktek rekrutmen dan dalam lingkungan tempat kerja. Telkom menerapkan 

praktek non diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnik, agama atau 

afiliasi politik. Telkom juga sangat taat terhadap kebijakan untuk tidak 

memperkerjakan anak-anak dibawah umur dan menetapkan usia minimum 18 

tahun untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Selanjutnya, Telkom 

tidak menerapkan praktek untuk mempekerjakan karyawan secara paksa atau yang 

merupakan pemaksaan. Keputusan Direksi Telkom, Nomor : 

http://www.indosat.com/
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14/PS200/COPB0011000/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Pola Rekrutasi, 

Pasal 8, ayat (1) : pada prinsipnya seluruh peserta rekrut harus berstatus Warga 

Negara Indonesia, kecuali untuk Tenaga Kerja professional tertentu yang 

memerlukan persyaratan khusus dan tidak tersedia di dalam negeri, maka tenaga 

kerja professional dapat berstatus bukan warga Negara Indonesia (tenaga kerja 

asing/expatriate).  

Indosat juga menyinggung hal ini di dalam laporannya, tetapi Indosat tidak 

menjelaskannya secara detail, hanya mengawalinya dengan menerapkan kebijakan 

kesetaraan dalam proses rekrutmen, yakni sejak awal hingga kesempatan dalam 

pengembangan karir yang setara bagi seluruh karyawan Indosat. 

 

Tabel 4.3  

Indikator Perbandingan Dalam Bidang Ekonomi 

Dengan Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EC 8 Pembangunan dan dampak dari investasi 

infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk 

kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro 

bono. 

Patuh Patuh 

EC 9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak 

langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas 

dampaknya. 

Patuh Patuh 

 

Dalam indikator  EC 8, masing-masing perusahaan memiliki banyak upaya 

untuk mendirikan infrastruktur-infrastruktur yang diberikan untuk kepentingan 

publik. Telkom mengungkapkan wujud pembangunan infrastruktur serta jasa 

mereka dalam berbagai bentuk antara lain, Taman Wisata TPA, Ganesa Speedy 
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Science Park, Telkom Smart Campus (TeSCA) Award, Menkominfo RI berikan 

apresiasi pada program pelatihan internet sehat & aman yang digelar Telkom, dsb.  

Sedangkan Indosat melaksanakan berbagai program antara lain, Peningkatan 

Infrastruktur Layanan, Perampingan Proses Bisnis, Pertumbuhan dan Peningkatan 

Pusat Layanan serta Pelatihan Karyawan. 

Di dalam laporan keberlanjutannya Telkom mengungkap semua indikator 

yang berhubungan dengan EC 9. Pertama, Telkom menggunakan kebijakan 

Whistle Blower. Guna memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai 

perusahaan diterapkan secara penuh, maka Perusahaan membuat sebuah 

mekanisme whistle blower untuk menjaga keamanan karyawan yang 

menyampaikan keluhan atau laporan atas hal-hal yang melanggar peraturan 

Perusahaan dan Kode Etik. Semua laporan yang diterima oleh Komite Audit akan 

ditindak lanjuti dan akan memeriksa lebih lanjut apabila diperlukan dan evaluasi 

akan ditangani oleh Komite Penyelidikan Eksekutif. Internal Audit juga dapat 

terlibat. Yang kedua, Penilaian tahunan ICOFR Perusahaan mencakup penilaian 

risiko fraud. Manajemen secara berkala bekerja sama dengan unit-unit bisnis 

berupaya untuk mengurangi risiko fraud dan meninjau dan memperkokoh 

kebijakan dan proses bisnis untuk mencegah fraud. Kemudian yang ketiga adalah 

Manajemen Resiko. Telkom berkomitmen untuk membentuk manajemen risko 

yang efektif disemua unit bisnis dan beberapa tahun sebelumnya telah 

menentukan sebuah rencana untuk membuat manajemen risiko sebagai budaya 

dalam semua operasional bisnis proses dan membuat manajemen risiko sebagai 

mitra bagi semua unit operasional. Pemetaan, penyusunan kebijakan dan membuat 
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manajemen risiko sebagai bagian penting dalam setiap proses bisnis telah berhasil 

dicapai Perusahaan.  

Untuk indikator EC 9 di dalam Indosat, Manajemen risiko yang 

bertanggungjawab merupakan salah satu cara untuk menjamin stabilitas dari 

bisnis. Grup Enterprise Risk Management (ERM) dan Grup Internal Audit 

bekerjasama untuk menerapkan, mengendalikan dan memperkuat kebijakan 

manajemen risiko di seluruh perusahaan. Grup ERM menelaah, mengevaluasi dan 

memetakan risiko yang dihadapi oleh seluruh unit usaha dan grup, serta memberi 

masukan kepada Grup Internal Audit dalam melaksanakan tugas audit dan 

penilaian risiko. Grup Internal Audit kemudian memberi umpan-balik kepada 

Grup ERM pada bidang-bidang yang dapat disempurnakan. 

 

b. Lingkungan 

GRI menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan ke 

dalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh 

pemakaian input produksi, dampak yang diakibatkan oleh output produksi, 

serta modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh 

perusahaan. Energi, air dan material merupakan tiga tipe input standar, 

aspek keanekaragaman hayati juga memiliki hubungan yang erat. Di 

dalam proses konversi dari input menjadi output terdapat berbagai dampak 

yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama, yakni emisi, 

effluents, dan limbah. Sedangkan modus dampak operasi perusahaan 
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terhadap lingkungan mencakup berbagai aspek seperti transportasi serta 

produk dan jasa yang dihasilkan.  

 

Tabel 4.4  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Material 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 1 Material yang digunakan berdasarkan bobot atau 

volume. 
Patuh Patuh 

EN 2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang. 
Patuh Patuh 

 

Telkom mengungkapkan indikator EN 1 secara lengkap kegiatan-kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh perusahaan dan bahan-bahan yang berpotensi dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, pada bulan November 2008,   

mengimplementasikan FKIOSK yaitu sistem yang memungkinkan TelkomFlexi 

dapat menyediakan layanan voucher electronic (evoucher), sehingga tidak ada 

lagi voucher fisik yang terdiri dari bahan plastik dan kertas yang akan berdampak 

terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua, terkait dengan keprihatinan dunia 

atas pemanasan global dan perubahan suhu, Telkom mengambil inisiatif untuk 

berusaha keras dalam mengurangi konsumsi energi dan air dan memastikan 

bahwa pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu 

contohnya adalah konsep kantor tanpa kertas (paperless office) yang diterapkan 

Telkom di seluruh kantornya sejak 2003. Yang ketiga, Penghematan signifikan 

juga datang dari penggunaan BTS di luar gedung pada semua lokasi BTS Telkom 
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Flexi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Indonesia 

Timur. BTS di luar gedung berukuran lebih kecil dari BTS di dalam gedung dan 

tidak membutuhkan gardu dan pendingin. Dalam kurun waktu satu tahun, Telkom 

telah menghemat energi sampai sebanyak 90% atau 3.291,3 kVA. Sementara itu, 

BTS dalam gedung juga masih digunakan disebagian besar Sumatera dan Jawa 

Tengah telah dilengkapi dengan transformer baru yang hemat energi, sehingga 

berhasil menekan biaya dari yang sebelumnya Rp5-7 juta perbulan menjadi 

Rp500.000 sampai Rp600.000 per bulan. Kemudian yang terakhir Telkom dan 

anak perusahaannya memiliki dampak yang kecil terhadap lingkungan hidup. 

Namun, perusahaan tetap berupaya untuk menjaga dampak akibat kegiatan 

operasionalnya seminimal mungkin dengan memastikan pengelolaan sampah dan 

pembuangan secara bertanggung jawab pada seluruh kantornya. Sebagai contoh 

adalah dengan mengganti perangkat dan peralatan yang sudah tua dengan model 

baru yang tidak menggunakan gas Freon R6 atau Halon. Secara langsung dan 

tidak langsung, Perusahaan telah meniadakan emisi gas rumah hijau dan lainnya.  

Indikator EN 1 pada Indosat diungkapkan bahwa Pada 2008, Indosat 

menyelenggarakan sebuah proyek percontohan yang berhasil, dengan penggunaan 

sumber daya alternatif untuk Base Transceiver System (BTS). Program ini 

dijalankan melalui kerjasama dengan mitra peneliti dari Institut Teknologi 

Bandung dan PT LEN Industri (Persero). Tim telah berhasil mengembangkan 

sistem hibrida yang menggabungkan energi surya, angin, biofuel dan sumber daya 

listrik yang disediakan oleh PLN. Pada saat ini, telah berhasil mengalihkan 

sejumlah BTS ke sistem hibrida di dua kawasan, yaitu Girisari, Bali dan Labuan 
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di Lombok. Hasilnya menunjukkan bahwa berkat penggunaan kombinasi energi 

alternatif, emisi gas karbon CO2 berhasil ditekan secara signifikan hingga 2,4 ton. 

Ini merupakan kali pertama sebuah studi demikian dilakukan oleh operator 

telekomunikasi di Indonesia, yang diharapkan agar program ini dapat 

dikembangkan sepanjang tahun 2010 dan seterusnya. 

Kemudian indikator EN 2 dalam laporan keberlanjutan Telkom antara lain, (1) 

DNS Nawala merupakan layanan gratis dan dapat di akses secara bebas untuk 

menyaring konten yang mengandung unsur negatif, pornografi serta memblokir 

konten berbahaya, seperti malware, phising dan sejenisnya. Cukup dengan 

melakukan melakukan perubahan IP DNS komputer/DHCP/Modem Router/router 

ke alamat IP 180.131.144.144 (primary) dan 180.131.145.145 (secondary). DNS 

Nawala dapat menghemat konsumsi bandwith hingga 30% akibat konten negatif, (2) 

Di lokasi operasional Telkom lainnya, penghematan energi yang signifikan telah 

tercapai melalui pengalihan dari switch TDM ke teknologi softswitch, yang 

memberikan penghematan dari 59.9A ke 23.9A, (3) Penghematan signifikan juga 

datang dari penggunaan BTS di luar gedung pada semua lokasi BTS TelkomFlexi 

di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur. 

BTS di luar gedung berukuran lebih kecil dari BTS di dalam gedung dan tidak 

membutuhkan gardu dan pendingin. Dalam kurun waktu satu tahun, Telkom telah 

menghemat energi sampai sebanyak 90% atau 3.291,3 kVA. Sementara itu, BTS 

dalam gedung juga masih digunakan disebagian besar Sumatera dan Jawa Tengah 

telah dilengkapi dengan transformer baru yang hemat energi, sehingga berhasil 
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menekan biaya dari yang sebelumnya Rp5-7 juta perbulan menjadi Rp500.000 

sampai Rp600.000 per bulan.  

Pada Indosat wujud dari indikator EN 2 antata lain, menggalakkan budaya 

dan perilaku sadar lingkungan di kalangan karyawan. Seluruh karyawan berupaya 

untuk mengimplementasikan 8 Aksi Internal Pro Lingkungan, yang meliputi 

hemat kertas, hemat air, hemat listrik, pilah dan daur-ulang limbah (limbah 

organik maupun non organik), ciptakan lingkungan bebas-rokok di tempat kerja, 

tanam banyak pohon dan bangun banyak biopori, kembangkan bangunan hijau 

dan gunakan sumber energi alternatif untuk BTS. Sebagai tambahan, langkah-

langkah lain yang berjalan seiring kegiatan tersebut meliputi sosialisasi 

pembuatan lubang biofori serta membagikan perangkat pembuat biofori kepada 

seluruh grup unit kerja. 

 

Tabel 4.5  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Energi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya 

Energi Primer. 
Patuh Tidak 

EN 4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan 

Sumber Primer. 
Patuh Tidak 

EN 5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan 

Peningkatan Efisiensi. 
Patuh Patuh 

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. 

Patuh Patuh 

EN 7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak 

langsung dan pengurangan yang dicapai. 
Patuh Patuh 
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Indikator EN 3 di dalam Telkom diungkapkan di dalam Tabel yang 

diwakilkan kepada tiga kantor utama Telkom. Yang pertama, adalah penggunaan 

listrik Menara Multimedia: 26.120 kVA, Gedung GCC Jakarta: 59.728 kVA, GKP 

Japati: 1273,2 kVA.  

Sedangkan Indosat, tidak diungkapkan indikator EN 3 tentang penggunaan 

energi langsung dari sumber daya primer.  

Lalu indikator EN 4 diungkapkan Telkom, anak perusahaan selular Telkom, 

Telkomsel, juga menjadi pelopor dalam penggunaan BTS bertenaga alam. 

Telkomsel menggunakan tiga sumber energi alternatif untuk BTS ramah 

lingkungan, yaitu energi matahari, energi microhydro dan energi hydrogen.  

Indosat tidak mengungkapkan indikator EN 4 di dalam laporan 

keberlanjutannya. Maka indikator EN 4 dinayatakan tidak patuh untuk Indosat. 

Indikator EN 5 dalam Telkom diungkapkan, Dengan menggunakan sel 

tenaga matahari sebagai energi untuk BTS dapat mengurangi pembuangan emisi 

the Green House Gas Protocol (GHG) sampai dengan 961,39 ton CO2 setiap 

tahunnya. Telkomsel telah mengoperasikan sebanyak 132 BTS yang 

menggunakan sel bertenaga matahari diseluruh Indonesia dan 38 lagi akan 

beroperasi pada tahun 2010. Jumlah penggunaan energi dari semua BTS saat ini 

hanya 0,115 megawatt, atau setara dengan 100 generator 20 kVA. Telkomsel 

melakukan investasi sebesar Rp50 miliar untuk mengembangkan sistem energi 

bertenaga matahari. Saat ini Telkomsel memiliki BTS ramah lingkungan 

terbanyak dibandingkan dengan operator lainnya di Asia.  
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Indikator EN 5 dalam Indosat, mereduksi emisi karbon dari Base 

Transceiver Station (BTS). Karena program tersebut bersifat terbuka, semakin 

menyadari bahwa program pelestarian lingkungan memiliki potensi untuk 

membuat perbedaan yang jauh lebih besar. Dengan pemikiran tersebut, 

selanjutnya memperluas program Indonesia Hijau.  

Telkom dalam indikator EN 6 Call Centers dan internet. Telkom 

mengoperasikan call center di Medan, Jakarta dan Surabaya, dimana pelanggan 

menghubungi nomor panggil “147” untuk memberikan informasi terkini 

mengenai hal-hal seperti tagihan, promosi, dan fitur layanan, sehingga 

penggunaan material kertas menjadi tidak diperlukan lagi. Pelanggan korporasi di 

lokasi tertentu diberi nomor bebas pulsa “08001 Telkom” (08001835566).  

Indosat dalam indikator EN 6 melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas 

infrastruktur layanan pelanggan selular dengan mengembangkan fungsi 

Interactive Voice Response, dan peningkatan serta standarisasi penampilan Galeri 

Indosat yang baru. 

Indikator EN 7 dalam Telkom, Penghematan signifikan juga datang dari 

penggunaan BTS di luar gedung pada semua lokasi BTS TelkomFlexi di Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur. BTS di luar 

gedung berukuran lebih kecil dari BTS di dalam gedung dan tidak membutuhkan 

gardu dan pendingin. Dalam kurun waktu satu tahun, Telkom telah menghemat 

energi sampai sebanyak 90% atau 3.291,3 kVA. Sementara itu, BTS dalam 

gedung juga masih digunakan disebagian besar Sumatera dan Jawa Tengah telah 

dilengkapi dengan transformer baru yang hemat energi, sehingga berhasil 
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menekan biaya dari yang sebelumnya Rp 5-7 juta perbulan menjadi Rp 500.000 

sampai Rp 600.000 per bulan.  

Dalam Indosat seperti yang sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya 

yaitu, menggalakkan budaya dan perilaku sadar lingkungan di kalangan karyawan. 

Seluruh karyawan berupaya untuk mengimplementasikan 8 Aksi Internal Pro-

Lingkungan, yang meliputi hemat kertas, hemat air, hemat listrik, pilah dan daur-

ulang limbah (limbah organik maupun non-organik), ciptakan lingkungan bebas-

rokok di tempat kerja, tanam banyak pohon dan bangun banyak biopori, 

kembangkan bangunan hijau dan gunakan sumber energi alternatif untuk BTS. 

Sebagai tambahan, langkahlangkah lain yang berjalan seiring kegiatan tersebut 

meliputi sosialisasi pembuatan lubang biofori serta membagikan perangkat 

pembuat biofori kepada seluruh grup unit kerja. 

 

Tabel 4.6  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Penggunaan Air 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 8 Total pengambilan air pada sumber. Patuh Tidak 

EN 9 
Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat 

pengambilan air. 
Tidak Tidak 

EN 10 
Persentase dan total volume air yang digunakan 

kembali dan didaur ulang. 
Patuh Tidak 

 

Jumlah penggunaan air PDAM di dalam indikator EN 8 di dalam laporan 

Telkom diungkapkan secara rinci sebagai berikut: 
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1. Menara Multimedia sebanyak 37.572 m
2
 

2. Gedung GCC Jakarta sebanyak 58.569 m
2
 

3. Gedung GKP Japati sebanyak 36.628 m
2
 

Indosat tidak menyebutkan indikator EN 8 yang berisi berapa total 

pengambilan air di dalam laporannya. 

Indikator EN 9 dalam laporan Indosat dan Telkom tidak diungkapkan 

bagaimana sumber air terpengaruh akibat pengambilan air tersebut. 

Indikator EN 10 diungkapkan Telkom di dalam laporannya.  Penggunaan 

air daur ulang oleh Telkom masih terbilang sedikit dan proses daur ulang hanya 

menggunakan system filtrasi berbasis arang yang sederhana. Namun, air daur 

ulang digunakan untuk mencuci kendaraan dan menyiram tanaman. Telkom juga 

telah memasang sistem biopore dan penampung air disekeliling gedung dan 

kantor untuk mengumpulkan air tanah.  

Sedangkan di dalam laporan Indosat tidak diungkapkan indikator EN 10 

bagaimana perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kembali air daur ulang. 

 

Tabel 4.7  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Keanekaragaman Hayati 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Tidak  
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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. 

Patuh Tidak  

EN 13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat. Patuh Patuh 

EN 14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk 

mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati. 
Patuh Patuh 

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. 

Tidak Tidak 

 

Indikator EN 11 dalam laporan Telkom sebagai berikut: 

Perijinan pembangunan menara diajukan oleh perusahaan menara kepada 

Bupati/Walikota; 

• Batas waktu perijinan untuk mendirikan menara harus diproses 14 hari 

sejak rencana teknis disetujui; 

• Klasifikasi dari perusahaan tower dibagi menjadi perusahaan tower 

operator telekomunikasi dan perusahaan tower bukan operator 

telekomunikasi; 

• Adanya zona yang dilarang untuk membangun menara; 

• Pengaturan mengenai konst ruksi menara dan pengenaan kontribusi; dan 

• Prioritas menara yang telah ada menjadi menara bersama. 

Telkom dalam kegiatan operasionalnya, terutama dalam pembangunan dan 

instalasi bidang infrastruktur harus memenuhi seluruh peraturan bersama di atas.  

Namun, di dalam laporan Indosat tidak dijelaskan indikator EN 11 dimana 

lokasi usaha berada dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. 
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Indikator EN 12 bagi perusahaan Telkom telah diwakilkan di dalam 

paragraf diatas.  

Indosat tidak mengungkapkan indikator EN 12 dalam laporan 

keberlanjutannya. 

Indikator EN 13 di dalam laporan Telkom disebutkan bahwa: 

Program penghijauan dan penanaman kembali terkait program pemerintah dalam:  

• Penanaman sepuluh juta pohon di seluruh Indonesia; dan 

• Program one man one tree; 

Indikator EN 13 di dalam laporan Indosat, Bekerjasama dengan 

pemerintah daerah dan WWF Indonesia, Indosat melanjutkan program penanaman 

yaitu melalui Program Sejuta Pohon untuk Indonesia, yang diluncurkan pada 

November 2008. Melalui kegiatan ini, Indosat berharap dapat berperan serta untuk 

memperbaiki kualitas udara, kualitas tanah, mencegah erosi dan banjir, serta di 

tempat-tempat penanaman pohon, memberikan tambahan pangan bergizi atau 

menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Program tersebut 

menitikberatkan kegiatannya pada penanaman serta pemeliharaan pohon-pohon. 

Untuk indikator EN 14 di dalam laporan Telkom diwakilkan dalam 

paragraf diatas tentang program penghijauan kembali ditambah dengan 

pembersihan dan revitalisasi sarana publik.  

Sedangkan indikator EN 14 di dalam laporan Indosat, Indosat 

berkomitmen untuk bekerjasama dengan para petani jarak di Sumbawa, guna 

menghasilkan minyak jarak sebagai energi BTS Indosat. Perusahaan telah 

memberi 25 mesin pengepres biji jarak kepada 25 kelompok petani, serta alat 
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pengolah minyak jarak untuk memproduksi biodiesel. Prakarsa tersebut dilakukan 

melalui kerjasama dengan Koperasi Serba Usaha SETIA dan PT Industri 

Tanaman Energi di Sumbawa. Minyak olahan yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk memproduksi biodiesel bagi keperluan BTS Indosat di wilayah Nusa 

Tenggara. 

Yang terakhir adalah indikator EN 15, kedua perusahaan masing-masing 

tidak mengungkapkan jumlah spesies yang terancam habitatnya karena kegiatan 

operasional perusahaan. 

 

Tabel 4.8  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Pengolahan Limbah 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung 

maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat. 
Patuh Tidak 

EN 17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya 

diperinci berdasarkan berat. 
Patuh Tidak 

EN 18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

pencapaiannya. 
Patuh Patuh 

EN 19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon 

(ozone-depleting substances/ODS) diperinci 

berdasarkan berat. 

Tidak Tidak 

EN 20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang 

diperinci berdasarkan jenis dan berat. 
Tidak Tidak 

EN 21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan Patuh Tidak 

EN 22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode 

pembuangan. 
Patuh Patuh 

EN 23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. Tidak Tidak 

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. 
 

Tidak Tidak  
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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. 

Tidak Tidak 

 

Indikator EN 16 dijabarkan oleh Telkom bahwa seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, kegiatan operasional Telkom dan anak perusahaannya memiliki 

dampak yang kecil terhadap lingkungan hidup. Namun, perusahaan tetap berupaya 

untuk menjaga dampak akibat kegiatan operasionalnya seminimal mungkin 

dengan memastikan pengelolaan sampah dan pembuangan secara bertanggung 

jawab pada seluruh kantornya. Sebagai contoh adalah dengan mengganti 

perangkat dan peralatan yang sudah tua dengan model baru yang tidak 

menggunakan gas Freon R6 atau Halon. Secara langsung dan tidak langsung, 

Perusahaan telah meniadakan emisi gas rumah hijau dan lainnya.  

Indosat tidak mengungkapkan indikator EN 16 di dalam laporannya. 

Indikator EN 17 dalam laporan Telkom disebutkan dengan menggunakan 

sel tenaga matahari sebagai energy untuk BTS dapat mengurangi pembuangan 

emisi the Green House Gas Protocol (GHG) sampai dengan 961,39 ton CO2 

setiap tahunnya. Telkomsel telah mengoperasikan sebanyak 132 BTS yang 

menggunakan sel bertenaga matahari diseluruh Indonesia dan 38 lagi akan 

beroperasi pada tahun 2010. Jumlah penggunaan energi dari semua BTS saat ini 

hanya 0,115 megawatt, atau setara dengan 100 generator 20 kVA. Telkomsel 

melakukan investasi sebesar Rp50 miliar untuk mengembangkan system energi 

bertenaga matahari. Saat ini Telkomsel memiliki BTS ramah lingkungan 

terbanyak dibandingkan dengan operator lainnya di Asia.  
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Indosat tidak mengkupkan indikator EN 17 di dalam laporannya. 

Indikator EN 18 di dalam laporan keberlanjutan Telkom disebutkan bahwa 

Telkom turut ambil bagian dalam program nasional “Bike to Work”, Direksi 

menganjurkan kepada karyawan untuk bersepeda ke kantor setiap hari jumat. 

Selain itu, anak perusahaan selular Telkom, Telkomsel, juga menjadi pelopor 

dalam penggunaan BTS bertenaga alam. Telkomsel menggunakan tiga sumber 

energi alternative untuk BTS ramah lingkungan, yaitu energi matahari, energi 

microhydro dan energi hydrogen.  

Sedangkan indikator EN 18 dalam laporan Indosat sebagai bagian dari 

upaya untuk mewujudkan perbedaan yang terkait dengan bidang lingkungan, 

Indosat menggalakkan budaya dan perilaku sadar lingkungan di kalangan 

karyawan. Seluruh karyawan berupaya untuk mengimplementasikan 8 Aksi 

Internal Pro-Lingkungan, yang meliputi hemat kertas, hemat air, hemat listrik, 

pilah dan daur-ulang limbah (limbah organic maupun non-organik), ciptakan 

lingkungan bebas-rokok di tempat kerja, tanam banyak pohon dan bangun banyak 

biopori, kembangkan bangunan hijau dan gunakan sumber energi alternatif untuk 

BTS. 

Untuk indikator EN 19 dan EN 20 kedua perusahaan, masing-masing tidak 

menyebutkan jumlah  dari emisi yang dinyatakan dalam jenis dan bobot. 

Indikator EN 21 telah diungkapkan oleh Telkom bahwa pengolahan air 

limbah:  
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• Air kotor sebelum dialirkan ke sungai diolah terlebih dahulu dengan 

alat pengolah limbah yang dimiliki oleh Telkom guna menghindari polusi air 

sungai; dan 

• Air limbah didaur ulang menjadi air bersih yang dimanfaatkan untuk 

menyiram tanaman dan mencuci kendaraan bermotor.  

Sedangkan dalam laporan Indosat tidak disebutkan indikator EN 21 

pembuangan air berdasarkan kualitas dan destinasi. 

Indikator EN 22 dalam laporan Telkom diterangkan dengan menerapkan 

konsep kantor tanpa kertas, Telkom secara signifikan telah mengurangi jumlah 

sampah kantor. Sampah yang sudah ada akan di pilah untuk mengurangi polusi 

dan membantu proses yang kemudian akan di buang melalui bekerja sama dengan 

Dinas Kebersihan setempat. Pengawasan rutin diterapkan menekan jumlah dan 

volume sampah yang tercecer.  

Indosat tidak mengungkapkan indikator EN 22 ini di dalam laporannya. 

Kemudian untuk indikator EN 23 sampai dengan EN25  kedua perusahaan 

masing-masing tidak mencantumkan jumlah signifikan bobot, maupun deskripsi 

tentang kegiatan usaha yang berhubungan dengan indikator-indikator tersebut. 

Tabel 4.9  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Produk dan Jasa 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan 

produk dan jasa dan sejauh mana dampak 

pengurangan tersebut. 
 

Patuh Patuh 
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EN 27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya 

yang ditarik menurut kategori. 
Patuh Tidak 

 

Indikator EN 26 disebutkan di dalam laporan keberlanjutan Telkom yaitu 

untuk membangun moral bangsa maka Telkom ikut berpartisipasi mengurangi 

dampak dari situs-situs yang tidak mendidik dengan meluncurkan produk 

“Internet for Kids and Family” (Internet Aman/Sehat). Indosat 

mengimplementasikan Identity Management (IDM) di seluruh ragam aplikasi, 

yang memungkinkan pembayaran tagihan yang lebih cermat dan singkat dari 

pelanggan dan pengelolaan produk yang lebih baik.  

Dalam indikator EN 26, Indosat juga menerapkan Aplikasi CRM Terpadu 

atau I-Care untuk meningkatkan efisiensi. 

Indikator EN 27 didalam Telkom disebutkan, penanganan material yang 

tidak dipergunakan lagi diatur melalui Kebijakan Direksi NO: KD. 

35/HK/240/COP- 0011000/2009 tentang penetapan kebijakan pengelolaan aset 

tetap. Pengelolaan aset yang terkait dengan penghapusan dilakukan dengan 3 cara 

yaitu penjualan, hibah dan pemusnahan. Beberapa material yang dapat didaur 

ulang melalui proses penghapusan, prosesnya diserahkan kepada pihak ketiga 

antara lain baterai bekas, kabel tembaga dan material logam.  

Sedangkan Indosat tidak mengungkapkan indikator EN 27 di dalam 

laporannya. 
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Tabel 4.10  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Kepatuhan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 28 Nilai keuangan terkait denda yang signifikan dari 

total jumlah sanksi non-keuangan atas 

ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan lingkungan. 

Patuh Tidak 

 

Indikator EN 28 di dalam laporan keberlanjutan Telkom dijelaskan, 

sebagai penyedia layanan telekomunikasi, kegiatan operasional Telkom memiliki 

dampak langsung yang minimal terhadap lingkungan hidup. Selain itu, 

penyampaian dari produk dan layanan Telkom tidak membutuhkan sarana 

transportasi yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, 

bisnis Telkom tidak berada dibawah undang-undang dan peraturan mengenai 

lingkungan dan untuk alasan tersebut, Telkom tidak pernah mendapat sangsi 

karena tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut.  

Sedangkan untuk Indosat tidak ada penjelasan  mengenai indikator EN 28. 
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Tabel 4.11  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Pengangkutan/Transportasi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 29 Dampak signifikan terhadap lingkungan yang 

diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain 

dan materi yang digunakan perusahaan dalam 

operasinya mengirim para pegawainya. 

Tidak Tidak 

 

Untuk indikator EN 29 kedua perusahan, masing-masing tidak 

menyebutkan dampak signifikan terhadap lingkungan akibat adanya transportasi 

di dalam kegiatan perusahaan. 

 

Tabel 4.12  

Indikator Kinerja Lingkungan 

Dengan Aspek Menyeluruh 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

EN 30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi 

lingkungan menurut jenis. 
Tidak Tidak 

 

Sama seperti indikator sebelumnya, masing-masing perusahaan tidak 

mengungkapkan indikator EN 30 di dalam laporan keberlanjutan perusahaan 

untuk tahun yang bersangkutan. 
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c. Sosial 

Indikator kinerja sosial, terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pekerjaan, tenaga kerja/hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan, 

pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesempatan setara. 

 

Tabel 4.13  

Indikator Kinerja Sosial 

Dengan Aspek Ketenagakerjaan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

LA 1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, 

kontrak pekerjaan, dan wilayah.  
Patuh Patuh 

LA 2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut 

kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.  
Patuh Patuh 

LA 3 Manfaat yang diberikan terhadap karyawan tetap 

yang tidak diberikan bagi karyawan kontrak atau 

karyawan paruh waktu, berdasarkan jenis usaha yang 

besar. 

Patuh Patuh 

 

Indikator LA 1 dalam laporan Telkom disebutkan pada tanggal 31 

Desember 2009, karyawan Telkom dan anak perusahaan berjumlah 28.750 orang, 

terdiri dari 23.154 karyawan Telkom dan 5.596 karyawan anak perusahaan.  

Sedangkan Indosat Pada akhir tahun 2009, Indosat memiliki karyawan 

sejumlah 7.126 orang, yaitu mereka yang bekerja untuk Perusahaan dengan 

perjanjian kerja resmi waktu tidak tertentu. Kategori ini juga mencakup karyawan 

dengan perjanjian serupa yang masih dalam masa percobaan. 

Indikator LA 2 menurut Telkom, pada tanggal 31 Desember 2007, 

karyawan Telkom dan anak perusahaan Telkom berjumlah 32.465 orang, terdiri 



88 
 

dari 25.361 karyawan Telkom, dan 7.104 karyawan anak perusahaan. Dalam 

rentang waktu 2005-2009, Telkom mengalami penurunan jumlah karyawan (tidak 

termasuk karyawan anak perusahaan) dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 

4,8% per tahun. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan Telkom dalam 

melakukan program multi-exit terutama program pensiun dini selama periode 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.  

Sedangkan menurut Indosat dijelaskan lebih rinci dalam indikator LA 2 

bahwa, Turnover mencapai 2,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-

rata industri telekomunikasi sebesar 6%, yang merupakan salah satu bukti 

terjalinnya hubungan yang serasi antara Perusahaan dengan para karyawan. Rata-

rata masa kerja karyawan   berada di atas 12,19 tahun. 

Indikator LA 3 dijelaskan masing-masing perusahaan dengan sangat rinci, 

antara lain dengan pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan, gaji pokok, gaji 

tunjangan termasuk program pensiun program pelayanan pasca kerja, tunjangan 

kesehatan untuk mereka sendiri maupun keluarga, bantuan perumahan, hak cuti 

tahunan dan khusus serta jam kerja yang fleksibel. 

 

Tabel 4.14  

Indikator Kinerja Sosial 

Dengan Aspek Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

LA 4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian 

tawar-menawar kolektif tersebut. 

 

Patuh Patuh 
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LA 5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan 

kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan 

dalam perjanjian kolektif tersebut. 

Tidak Tidak 

 

Indikator LA 4 di dalam perusahaan Telkom dijelaskan, pengelolaan 

hubungan kerja karyawan diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III 

tanggal 17 Juli 2007 yang memuat hak dan kewajiban Perusahaan, karyawan dan 

SEKAR. Semua karyawan tetap (100%) berada dibawah naungan PKB III. 

Sedangkan di dalam perusahaan Indosat memperlakukan para karyawan secara 

wajar dan baik, serta berinvestasi untuk pengembangan dan peningkatan 

keterampilan serta menyediakan lingkungan kerja yang baik untuk mereka.  

Pada akhir tahun 2009, Indosat memiliki karyawan sejumlah 7.126 orang, 

yaitu mereka yang bekerja untuk Perusahaan dengan perjanjian kerja resmi waktu 

tidak tertentu. Kategori ini juga mencakup karyawan dengan perjanjian serupa 

yang masih dalam masa percobaan. 

Indikator LA 5 tentang masa pemberitahuan minimal tentang perubahan 

kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif 

tidak diungkapkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. 

Tabel 4.15  

Indikator Kinerja Sosial 

Dengan Aspek Kesehatan dan Keselamatan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 
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LA 7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, 

hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan 

jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. 

Patuh Tidak 

LA 8 Program pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian 

risiko setempat untuk membantu para karyawan, 

anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai 

penyakit berat/berbahaya. 

Tidak Tidak 

LA 9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup 

dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan. 
Patuh Patuh 

 

Indikator LA 6 dalam laporan Telkom dijelaskan, untuk menjamin sistem 

manajemen K3, setiap unit di Telkom mulai dari kantor perusahaan sampai 

dengan unit regional telah dibentuk satuan tugas (SATGAS) SMK3 yang 

ditetapkan oleh pimpinan unit terkait. SATGAS SMK3 bertanggung jawab 

mengelola dan menetapkan kebijakan terkait dengan keselamatan, kesehatan dan 

keamanan lingkungan kerja. Anggota SATGAS SMK3 (termasuk Koordinator 

Lapangan) melibatkan minimal 30% dari jumlah karyawan unit terkait.  

Indosat tidak mengungkapkan indikator LA 6 di dalam laporannya.  

Indikator LA7 di dalam Telkom, keberhasilan dalam pengelolaan K3 

tercermin dengan diterimanya Zero Accident and Golden Flag Award. Pencapaian 

zero accident dan sertifikat golden flag tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat dibandingkan dengan tahun 2008. Skor zero accident meningkat 23% 

sedangkan golden flag meningkat 200%. Hal ini menggambarkan peningkatan 

kesadaran karyawan dan senior leader akan pentingnya pencegahan kerugian 

akibat tindakan dan kondisi yang tidak aman.  

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator LA 7 tentang kecelakaan 

fisik ini di dalam laporannya. 
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Indikator LA 8 tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan di dalam laporan 

keberlanjutannya. 

Indikator LA 9 perusahaan Telkom dengan menetapkan seluruh kebijakan 

K3 dengan tujuan untuk mencapai tingkat kecelakaan kerja nihil (zero accident 

standard). Pengelolaan K3 dilakukan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan 

aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat melalui Pengawasan oleh Kementrian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia seperti tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) III dan Kebijakan K3 No: CTEL.13/UM-400/CA-14/2009.  

Indikator LA 9 di dalam Indosat, karyawan-tetap berhak atas pemeriksaan 

kesehatan lengkap secara reguler, dan mereka dan anggota keluarga mereka 

berhak atas jaminan perawatan poliklinik dan klinik gigi, serta menikmati 

perlindungan asuransi medis dan kesehatan gigi, yang meliputi operasi dan 

kelahiran, serta layanan pendukung medis seperti tes laboratorium, fisioterapi, 

scanning kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gigi. 

 

Tabel 4.16 

Indikator Kinerja Sosial 

Dengan Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

LA 10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan 

menurut kategori/kelompok karyawan. Komposisi 

badan pengelola/penguasa dan perincian. 

Patuh Patuh 

LA 11 Program untuk pengaturan keterampilan dan 

pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang 

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu 

mereka dalam mengatur akhir karier. 

Patuh Patuh 
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LA 12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan 

kinerja dan pengembangan karier secara teratur. 
Patuh Patuh 

 

Indikator LA 10 di dalam perusahaan Telkom yaitu pada tahun 2009, 

Telkom telah mengalokasikan dana senilai Rp116,9 miliar untuk keperluan 

pelatihan dan pendidikan per tahun setara dengan Rp2,95 juta dengan rata-rata 

33,15 jam atau 4,14 hari per peserta dari total karyawan sebanyak 23.154 orang, 

dengan jumlah peserta sebanyak 39.637 peserta.  

Sedangkan Indosat pada indikator LA 10, pada tahunan 2009 setiap 

karyawan memperoleh rata-rata 8,75 hari pelatihan/tahun, menurun dari angka 

rata-rata setinggi 15,92 hari per karyawan pada tahun 2008. Penurunan ini 

disebabkan terutama oleh metode pelatihan yang lebih efisien dan penggunaan 

metode pelatihan baru seperti event berbagai pengetahuan (knowledge sharing) 

dan pelatihan secara elektronik. 

Indikator LA 11 pada Telkom, karyawan juga dapat mengikuti 

pengembangan secara pribadi melalui program Pengelolaan Pengetahuan, yang 

mana semua karyawan dapat mengakses dan berbagi ide, konsep dan informasi.  

Sedangkan indikator LA 11 untuk Indosat melanjutkan pengelolaan “Pusat 

Ilmu Pengetahuan” (Knowledge Center) dan Perpustakaan sebagai bagian dari 

upaya Indosat dalam memperluas pengetahuan para karyawan. 

Kemudian untuk indikator LA 12, Telkom pelatihan fungsi kompetensi 

diberikan kepada 38.372 karyawan yang fokus kepada pembentukan kompetensi 

di bidang teknologi, pemasaran dan pengelolaan telekomunikasi, informasi dan 

berbagai bisnis media. Selain itu, sebanyak 1.121 karyawan turut mengambil 
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bagian dalam Program Pengembangan Kepemimpinan dengan mata pelajaran 

mulai dari tingkat Supervisor sampai dengan Senior Leader. Sementara itu, 

sebanyak 144 karyawan mengikuti Program Pengembangan Talenta.  

Sedangkan Indosat menyebutkan pada akhir 2009, karyawan tetap   terdiri 

atas 70,1% pria dan 29,9% wanita. 

 

Tabel 4.17 

Indikator Kinerja Sosial 

Dengan Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

LA 13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian 

karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis 

kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok 

minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

Patuh Patuh 

LA 14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita 

menurut kelompok/kategori karyawan. 
Patuh Tidak 

 

Indikator LA 13 di dalam Telkom diungkapkan secara rinci antara jenis 

kelamin (gender) dan gender yang ada dalam setiap jabatan yang ada di dalam 

perusahaan: 

 Pria Wanita Total 

Manajemen Senior 143 12 155 

Manajemen Madya 2.343 194 2.537 

Pengawas 8.516 1.505 10.021 

Lainnya  8.303 2.138 10.441 

Total 19.305 3.849 23.154 



94 
 

Kemudian Komposisi karyawan Telkom berdasarkan tingkat pendidikan 

untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

• Pra kuliah sebanyak 8.751 orang (37,8%); 

• Lulusan (D1-D3) sebanyak 6.086 orang (26,3%); 

• Lulusan universitas sebanyak 6.733 orang (29,1%); 

• Pasca Sarjana sebanyak 1.584 orang (6,8%).  

Pada tahun 2009, karyawan yang berusia 45 tahun atau lebih merupakan 

kelompok usia yang jumlahnya terbesar di antara karyawan, yaitu sebanyak 

13.710 orang (59,2%), sedangkan untuk usia 31-45 tahun berjumlah 8.470 orang 

(36,6%), dan untuk usia di bawah 30 tahun sebanyak 974 orang (4,2%) dari 

seluruh total karyawan Telkom.  

Indikator LA 13 dalam Indosat dijelaskan bahwa 70, 13% karyawan 

adalah pria dan 29,87% karyawan adalah wanita dari jumlah 7126 karyawan. 

Indikator LA 14 diungkapkan masing-masing perusahaan dengan baik, 

untuk Telkom tidak melakukan diskriminasi dalam hal pemberian kompensasi 

bagi Karyawan Telkom laki-laki dan wanita seperti gaji pokok dan gaji terkait 

dengan tunjangan, bonus dan berbagai tunjangan, termasuk program pensiun dan 

program pelayanan kesehatan pasca kerja, tunjangan kesehatan untuk mereka 

sendiri dan beberapa anggota keluarga intinya, bantuan perumahan dan tunjangan 

tertentu lainnya, termasuk yang terkait dengan kinerja unit.  

Sedangkan Indosat pada indikator LA 14, untuk memastikan bahwa para 

karyawan memperoleh imbalan yang wajar, secara berkala meninjau struktur 

penggajian dan tunjangan, berdasarkan survei yang dilakukan dalam industri 



95 
 

telekomunikasi maupun sektor lainnya. Sistem remunerasi berbasis prestasi, yang 

mengkaitkan antara jumlah remunerasi dengan basis kinerja berdasarkan Indikator 

Kinerja Utama (KPI), terus dilanjutkan dan disempurnakan pada tahun 2009 untuk 

memperoleh nilai yang wajar. 

 

d. Hak Asasi Manusia 

Di dalam indikator hak asasi manusia yang dijelaskan dalam pedoman 

GRI menunjung tinggi: (1) mendukung dan menghormati perlindungan 

HAM, (2) menghndari keterlibatan di dalam pelanggaran HAM. Adapun 

indikator-indikator spesifiknya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Praktik Investasi dan Pembelian 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

HR 2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang 

telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek 

HAM. 

 

Patuh Tidak 

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. 

Patuh Patuh 
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Di dalam laporan keberlanjutan Telkom indikator HR 1 diungkapkan 

sebagai berikut, Telkom menghargai hak asasi manusia dan hal tersebut tercermin 

pada praktek rekrutmen dan dalam lingkungan tempat kerja. Telkom menerapkan 

praktek non diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnik, agama atau 

afiliasi politik. Telkom juga sangat taat terhadap kebijakan untuk tidak 

memperkerjakan anak-anak dibawah umur dan menetapkan usia minimum 18 

tahun untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Selanjutnya, Telkom 

tidak menerapkan praktek untuk mempekerjakan karyawan secara paksa atau yang 

merupakan pemaksaan.  

Indosat dalam laporan keberlajutannya untuk indikator HR 1, 

menyebutkan Indosat menjalin hubungan yang harmonis dengan Serikat Pekerja 

Indosat (SPI). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) meliputi ketentuan umum yang 

mengatur tentang jam kerja, gaji, pengembangan karyawan, kesehatan, keamanan, 

keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), kesejahteraan karyawan, tunjangan 

sosial, tindakan disiplin dan mekanisme penyelesaian perselisihan. 

Indikator HR 2 dalam laporannya Telkom menjelaskan bahwa Telkom 

mewajibkan kepada seluruh pemasoknya untuk mematuhi hak asasi manusia. 

Sebelum pemasok diterima sebagai mitra (daftar rekanan Telkom), dilakukan 

vendor evaluation system (screening) yang dilaksanakan oleh VP Supply Planning 

and Control.  

Sedangkan Indosat tidak mengungkapkan indikasi HR 2 tentang adanya 

poerjanjian HAM dengan para pemasok. 
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Indikator HR 3 diungkapkan masing-masing perusahaan dalam laporannya 

secara rinci, yang pertama dalam laporan keberlanjutan Telkom, para karyawan 

Telkom, terutama yang terkait dengan proses perekrutan, mendapat bimbingan 

secara rutin mengenai praktek nondiskriminasi dan hak-hak asasi manusia 

lainnya. Para anggota satuan pengamanan juga menjalani pelatihan secara berkala 

tentang masalah-masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan tugas mereka. 

Sampai saat ini, tidak ada laporan atas Telkom yang melibatkan tindakan atau hal-

hal lainnya yang melanggar hak asasi masyarakat setempat dimana Perusahaan 

melakukan kegiatan operasionalnya.  

Selanjutnya dalam laporan keberlanjutan Indosat disebutkan bahwa pada 

tahunan 2009, setiap karyawan memperoleh rata-rata 8,75 hari pelatihan/tahun, 

menurun dari angka rata-rata setinggi 15,92 hari per karyawan pada tahun 2008. 

Penurunan ini disebabkan terutama oleh metode pelatihan yang lebih efisien dan 

penggunaan metode pelatihan baru seperti even berbagai pengetahuan (knowledge 

sharing) dan pelatihan secara elektronik. 

 

Tabel 4.19 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Non Diskriminasi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

HR 4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan 

yang diambil/dilakukan. 
Patuh Patuh 
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Dalam laporan keberlanjutkan Telkom disebutkan sampai dengan laporan 

ini dibuat, Telkom tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang menentang 

ataupun melakukan tindakan diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia, hal ini 

menjadi kebijakan Telkom seperti tertuang dalam Keputusan Direktur No. KR. 

08/2009.  

Dalam laporan keberlanjutan Indosat dijelaskan bahwa Indosat 

mengawalinya dengan menerapkan kebijakan kesetaraan dalam proses rekrutmen, 

yakni sejak awal hingga kesempatan dalam pengembangan karir yang setara bagi 

seluruh karyawan Indosat. 

 

Tabel 4.20 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Kebebasan Berserikat 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

 

Dilaporkan Telkom di dalam laporannya sesuai dengan Keputusan Direksi 

No. 41/PR000/SDM-20/2006 bahwa Telkom tidak berfafiliasi pada satu satu 

golongan atau partai politik tertentu, selain itu pada bulan Mei 2000, karyawan 

Telkom membentuk serikat bernama “Serikat Karyawan Telkom” atau “SEKAR”. 

Pada bulan Mei 2006, beberapa karyawan Telkom membentuk serikat lain 

bernama “Serikat Pekerja” atau “SP” sebagai alternatif di luar SEKAR. 
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Pembentukan SEKAR dan SP adalah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 83 

tahun 1998 mengenai ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 mengenai 

kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak membentuk organisasi.  

Sedangkan Indosat seperti yang sudah disinggung dalam indikator 

sebelumnya Indosat menjalin hubungan yang harmonis dengan Serikat Pekerja 

Indosat(SPI). Perjanjian Kerja Bersama (PKB)   meliputi ketentuan umum yang 

mengatur tentang jam kerja, gaji, pengembangan karyawan, kesehatan, keamanan, 

keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), kesejahteraan karyawan, tunjangan 

sosial, tindakan disiplin dan mekanisme penyelesaian perselisihan. 

 

Tabel 4.21 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Pekerja Anak-anak 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

HR 6 Operasional yang diidentifikasi mempunya risiko 

sifnifikan terhadap kegiatan pemanfaatan anak-anak 

sebagai pekerja, dan tindakan untuk mendukung 

penghapusan tenaga kerja anak-anak. 

Patuh Tidak 

 

Telkom menghargai hak asasi manusia dan hal tersebut tercermin pada 

praktek rekrutmen dan dalam lingkungan tempat kerja. Telkom menerapkan 

praktek non diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnik, agama atau 

afiliasi politik. Telkom juga sangat taat terhadap kebijakan untuk tidak 

memperkerjakan anak-anak dibawah umur dan menetapkan usia minimum 18 

tahun untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.  
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Indosat tidak menjelaskan secara rinci indikator HR 6 ini di dalam 

laporannya. 

 

Tabel 4.22 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Tenaga Kerja Wajib 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

HR 7 Operasional Perseroan yang diidentifikasi berdampak 

signifikan terhadap tenaga kerja paksa, dan tindakan 

yang diambil untuk mendukung penghapusan tenaga 

kerja paksa. 

Patuh Tidak 

 

Selanjutnya, Telkom dalam laporan keberlanjutannya tidak menerapkan 

praktek untuk mempekerjakan karyawan secara paksa atau yang merupakan 

pemaksaan.  

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator HR 7 ini di dalam 

laporannya. 

 

Tabel 4.23 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Praktik Keamanan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

HR 8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih 

dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait 

dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan 

organisasi. 

Patuh Tidak 
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Dilaporkan Telkom secara rinci dalam laporannya sebagai berikut: 

Pelatihan Tanggal Peserta Latihan 

Simulasi Evakuasi Bencana 

Korban Gempa Tahap I 

31 Oktober 2009 89 Orang Anggota Satuan 

Pengamanan 

Simulasi Evakuasi Bencana 

Korban Gempa Tahap II 

21 November 2009 89 Orang Anggota Satuan 

Pengamanan 

Outbond Gelombang I 24 Januari 2010 59 Orang Anggota Satuan 

Pengamanan 

Outbond Gelombang II 25 Januari 2010 60 Orang Anggota Satuan 

Pengamanan 

 

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator HR 8 ini secara rinci di 

dalam laporannya. 

Tabel 4.24 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 

Dengan Aspek Hak-hak Masyarakat Lokal 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

HR 9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak 

penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil. 
Patuh Patuh 

 

Sampai saat ini, tidak ada laporan atas Telkom yang melibatkan tindakan 

atau hal-hal lainnya yang melanggar hak asasi masyarakat setempat dimana 

perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya.  

Indosat dalam laporan keberlanjutannya, setelah membangun menara BTS, 

para pemasok/vendor disyaratkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat 
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terkait dengan aspek-aspek manfaat, keselamatan dan keamanannya. Proses 

edukasi tersebut memerlukan keterlibatan dari Kepala Desa serta tokoh-tokoh 

masyarakat setempat. 

 

e. Masyarakat 

Di dalam indikator masyarakat ini terdiri dari 5 aspek, yakni aspek 

komunitas, aspek korupsi, aspek kebijakan publik, aspek tingkah laku anti 

korupsi dan aspek kepatuhan. 

 

Tabel 4.25 

Indikator Kinerja Masyarakat 

Dengan Aspek Komunitas 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

 

Program kesejahteraan sosial Telkom mendapatkan penghargaan dari 

berbagai lembaga eksternal. Sejak tahun 2006, mengacu pada GRI G3, Telkom 

menyampaikan laporan keberlanjutan mengenai kegiatan CSR Telkom. Dalam 

tiga tahun berturut-turut, 2007, 2008 dan 2009, memperoleh penghargaan sebagai 

Best Sustainability Award dari Indonesian Sustainability Report Award. Telkom 

terus melaksanakan misi tersebut dengan aktif berpartisipasi dalam: 
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• Menciptakan masyarakat dengan pendidikan yang lebih baik melalui pendidikan 

teknologi InfoComm; 

• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan 

• Menjaga keseimbangan lingkungan. 

Indosat juga melakukan hal serupa sebagai wujud tanggung jawab 

korporatnya terhadap masayarakat di lingkungan sekitar: 

•  Melaksanakan program ini melalui kerjasama dengan WWF Indonesia untuk 

penanaman kembali di hutan-hutan lereng Gunung Rinjani, Lombok. 

• Di Blora, Jawa Tengah, Indosat melaksanakan program penghijauan yang 

disebut Kampung Jati Indosat, dengan menanam 10.000 pohon jati di desa 

Tawangrejo, Blora, JawaTengah untuk menghijaukan kawasan perbukitan. 

Indosat juga membagikan bibit-bibit kepada masyarakat, untuk mereka tanam. 

• Bekerjasama dengan pemerintah dan lembagalembaga setempat seperti halnya 

sekolah, prakarsa serupa telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Jawa, seperti 

Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Magelang, dan Balikpapan. 

 

Tabel 4.26 

Indikator Kinerja Masyarakat 

Dengan Aspek Korupsi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

SO 2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki 

risiko terhadap korupsi. 
Patuh Tidak 

SO 3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan 

prosedur anti korupsi. 
Patuh Tidak 

SO 4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian 

korupsi. 
Patuh Tidak 
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Indikator SO 2 diungkapkan Telkom dalam laporannya bahwa tidak ada 

kejadian apapun selama tahun 2009. Namun, delapan karyawan menjadi tersangka 

dalam kasus tindak korupsi. 

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator SO 2, persentase dan 

jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi di dalam laporannya. 

Indikator SO 3 disebutkan oleh Telkom, lima karyawan dari Unit Hukum 

& Kepatuhan turut ambil bagian dalam Pelatihan Anti Korupsi pada tahun 2009. 

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator SO 3, persentase pegawai 

yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi di dalam laporannya. 

Indikator SO 4 juga diungkapkan oleh Telkom, bahwa unit Hukum & 

Kepatuhan juga memberikan bantuan kepada karyawan yang terlibat dengan kasus 

korupsi. 

Indosat tidak menjelaskan secara rinci indikator SO 4, tindakan yang 

diambil dalam menanggapi kejadian korupsi ini di dalam laporannya. 

 

Tabel 4.27 

Indikator Kinerja Masyarakat 

Dengan Aspek Kebijakan Publik 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

SO 5 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam 

proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. 
Patuh Tidak 

SO 6 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai 

politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan 

negara di mana perusahaan beroperasi. 

Tidak Tidak 
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Dalam Indikator SO 5, untuk lingkup nasional Telkom menjadi anggota di 

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), 

Asosiasi Kliring Telekomunikasi Indonesia (ASKITEL), Corporate Forum for 

Community Development (CFCD). Untuk lingkup Internasional Telkom menjadi 

anggota di Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), yaitu organisasi 

non profit yang bertujuan untuk menjaga sumber daya internet di kawasan Asia 

Pasifik agar stabil dan handal. Keanggotaan di ITU-D (bertanggungjawab 

membuat kebijakan dan menyediakan program pelatihan serta strategi pendanaan 

untuk negara-negara berkembang di bidang telekomunikasi) dan ITU-T 

(bertanggungjawab dalam pembuatan standar-standar telekomunikasi). 

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator SO 5 ini di dalam 

laporannya. 

Selanjutnya untuk indikator SO6 masing-masing perusahaan tidak 

menjelaskannya di dalam laporannya. 

 

Tabel 4.28 

Indikator Kinerja Masyarakat 

Dengan Aspek Tingkah Laku Anti Korupsi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

SO 7 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran 

ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek 

monopoli serta sanksinya. 

Patuh Tidak 

  

Pada tahun 2009, Telkom masih terlibat dalam dua kasus terkait perilaku 

anti persaingan, anti-trust dan praktek-praktek monopoli. Dalam kasus 
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kepemilikan silang oleh Temasek yang dimulai pada tahun 2007, Telkom dituduh 

melanggar Pasal 17 bab (1) dari Undang-undang No.5/1999. Perusahaan terbukti 

bersalah oleh Pengadilan Daerah dan harus membayar sanksi sebesar Rp15 miliar. 

Indosat tidak menyinggung indikator SO 7 tentang tindakan melanggar 

hukum atas ketentuan anti persaingan di dalam laporannya. 

 

Tabel 4.29 

Indikator Kinerja Masyarakat 

Dengan Aspek Kepatuhan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

SO 8 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan 

yang dilakukan. 

Patuh Tidak 

 

Pada kasus yang diungkapkan pada indikator sebelumnya, perusahaan 

Telokm terbukti bersalah oleh Pengadilan Daerah dan harus membayar sanksi 

sebesar Rp15 miliar. 

Indosat tidak menyebutkan indikator SO 8 di dalam laporannya. 

 

f. Tanggung Jawab Produk 

Di dalam indikator tanggung jawab produk terdapat 9 aspek yang 

harus diungkapkan perusahaan di dalam laporan keberlanjutannya. Antara 

lain, aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, aspek pelabelan produk 

dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, aspek kerahasiaan pelanggan, dan 

yang terakhir adalah aspek kepatuhan. 
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Tabel 4.30 

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Dengan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

PR 2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika 

mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu 

produk dan jasa selama daur hidup, per produk. 

Tidak Tidak 

 

Indikator PR 1 Telkom berkomitmen untuk mendukung prinsip keadilan 

melalui penerapan kompensasi yang adil dengan diberlakukannya SLG (“Service 

Level Guarantee”, Garansi Purna Jual). Ini adalah pemberian kompensasi kepada 

pelanggan jika standar layanan tidak terpenuhi. Hal ini diatur dalam KD 

DIRJASA No. C.tel.1758/YN000/JAS-53/04 tahun 2004 dan KD ND.C000 No. 

C.Tel.18/4N000/KNS-24/06 tahun 2006.  

Sedangkan sejak 2007, Indosat telah mengimplementasikan program 

Peningkatan Kualitas Layanan secara berkelanjutan. Indosat juga terus 

melaksanakan pengembangan para petugas layanan pelanggan melalui pelatihan 

peningkatan wawasan manajemen, sertifikasi dan standarisasi Petugas Layanan 

Pelanggan (Customer Service Representative), seiring dengan tema layanan tahun 

2009 yaitu “We’re happy to serve you.” 
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Tabel 4.31 

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Dengan Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Patuh 

PR 4 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan 

mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi 

produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan 

hasil akhirnya. 

Tidak Tidak 

PR 5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan 

termasuk hasil survei yang mengukur kepuasaan 

pelanggan. 

Patuh Tidak 

 

Menurut indikator PR 3 dalam laporannya, Telkom menyediakan layanan 

kepada pelanggan melalui: 

 Walk-in customer service points. Plasa Telkom menyediakan kenyamanan 

dan akses yang lengkap kepada pelanggan Telkom yang mencakup permintaan 

informasi mengenai produk, layanan dan keluhan, aktivasi layanan, penagihan 

kepada pelanggan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan dan promosi 

pemasaran. 

 Call Centers dan internet. Telkom mengoperasikan call center di Medan, 

Jakarta dan Surabaya, dimana pelanggan menghubungi nomor panggil “147” 

untuk memberikan informasi terkini mengenai halhal seperti tagihan, promosi, 

dan fitur layanan, sehingga penggunaan material kertas menjadi tidak diperlukan 

lagi. 
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 Layanan Enterprise dan tim Account Management (AM). 

 Layanan Carrier and Interconection; 

 Program jaminan Tingkat Layanan. Perusahaan memiliki program jaminan 

tingkat layanan untuk pelanggan sambungan telepon tidak bergerak sejak bulan 

Juni 2002 dan telah menerapkan program jaminan tingkat layanan untuk 

TelkomFlexi dan Speedy sejak bulan Agustus 2006. 

Indikator PR 3 Indosat dalam laporan keberlanjutannya selama tahun 

2009, berupaya untuk mengembangkan jangkauan jaringan dan kapasitas agar 

mampu memberi layanan lebih baik bagi para pelanggan di seluruh Indonesia: 

o Investasi modal yang berkelanjutan 

o Memperkuat backbone jaringan 

o Perluasan jangkauan 

o Peningkatan kecepatan upload (mengunggah) dan download (mengunduh) 

broadband di Indonesia 

o Perluasan program StarOne 

o Standarisasi Jaringan 

o Melebihi Kesesuaian Kualitas terhadap regulasi. Indosat tidak hanya 

menjalankan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku, namun 

di dalam berbagai hal bahkan dapat melampaui standar yang ditetapkan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik 

Indonesia tanggal 11 April 2008 tentang Standar Kualitas Layanan 

Telekomunikasi Telepon Dasar Nomor 12/PER/M.KOMINFO/04/2008 

untuk Jaringan Selular, Nomor 13/PER/M.KOMINFO/04/2008 untuk 
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Jaringan Telepon Tetap Terbatas, dan Nomor 14/PER /M.KOMINFO 

/04/2008 untuk Jaringan Telepon Lokal Tetap. 

 

Indikator PR 4 dijelaskan oleh Telkom, telah mendaftarkan sejumlah hak 

kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang, hak cipta dan paten di 

Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual Departemen kehakiman dan hak 

asasi manusia Republik Indonesia. hak kekayaan intelektual Telkom meliputi (i) 

merek dagang untuk nama perseroan, logo dan layanan tertentu (ii) hak cipta 

program-program komputer dan hasil riset tertentu, dan (iii) paten untuk inovasi 

produk dan layanan. melindungi hak kekayaan intelektual tersebut sangat penting 

bagi pertumbuhan bisnis Telkom.  

Indosat tidak menyebutkan secara rinci indikator PR 4 di dalam 

laporannya. 

Kinerja Telkom atas pelayanan pelanggan mewakili indikator PR 5, pada 

seluruh produk Telkom diukur secara periodik melalui survey kepuasan dan 

loyalitas pelanggan (CSLS) yang menghasilkan Customer Satisfaction Index 

(CSI) dan Customer Loyalitas Index (CLI). Survey ini dilaksanakan oleh badan 

riset independen. Dari hasil riset yang dilaksanakan tahun 2008 maka nilai Top 

Two Boxes yang mencerminkan nilai CSI dan CLI diperoleh hasil sebagai berikut: 

CSI = 72,27% dan CLI=90,47%. 

Sedangkan Indosat tidak menyebutkan indikator PR 5 di dalam laporan 

keberlanjutannya. 
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Tabel 4.32 

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Dengan Aspek Komunikasi Pemasaran 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

PR 6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, 

standar dan voluntary codes yang terkait dengan 

komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, 

promosi, dan sponsorship. 

 

Patuh Patuh 

PR 7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes 

sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk 

periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut 

produknya. 

Tidak Tidak 

 

Untuk indikator PR 6, Telkom bekerja sama dengan para agen lainnya 

mengenai materi promosi dan selalu memastikan bahwa mereka mematuhi 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Telkom tidak pernah menerima keluhan apa 

pun terkait dengan pengiklanan tersebut. Hal ini mencerminkan konsistensi dari 

kepatuhan Telkom terhadap peraturan yang berlaku.  

Dalam perusahaan Indosat, menerapkan Kode Etik Periklanan Indonesia 

secara transparan, khususnya dalam mengkomunikasikan program-program 

kepada publik, terutama melalui media cetak, yang diikuti oleh uraian informasi 

lengkap melalui situs www.indosat.com. 

 

 

 

 

 

http://www.indosat.com/
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Tabel 4.33 

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Dengan Aspek Kerahasiaan Pelanggan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

PR 8 Total jumlah keluhan substansial terkait pelanggaran 

kerahasiaan pelanggan dan kehilangan data 

pelanggan. 

Patuh Patuh 

 

Sebagai perusahaan publik, Telkom menjamin tidak akan membocorkan 

informasi data pelanggan yang dimiliki oleh Telkom. Selama tahun 2009 Telkom 

tidak pernah menerima keluhan berkaitan dengan rahasia dan kehilangan data 

pelanggan.  

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan 

pelanggan, Indosat telah menetapkan kebijakan khusus mengenai keterbukaan 

informasi pelanggan kepada pihak ketiga, yang berkaitan dengan Undang-Undang 

No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. 

 

Tabel 4.34 

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk 

Dengan Aspek Kepatuhan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

PR 9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan 

peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan 

produk dan jasa. 

Patuh Tidak 
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Pada indikator inti terakhir ini, kasus kedua dari tahun 2008, Telkom dan 

Telkomsel dituduh telah terlibat dalam kartel tarif SMS. Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa keduanya telah melanggar Pasal 5 

Undang-undang No.5/1999 dan mengenakan sanksi, masing-masing sebesar Rp18 

miliar dan Rp25 miliar. Telkom telah mengajukan banding ke Pengadilan Daerah 

Bandung atas keputusan ini. 

Indosat tidak menyebutkan indikator inti PR 9 terakhir ini di dalam 

laporannya. 

 

2. Indikator Spesifik 

Kemudian selanjutnya yang akan dijabarkan dalam pembahasan ini adalah 

indikator spesifik dalam sektor telekomunikasi yang telah dirancang oleh GRI 

pada tahun 2003 untuk melengkapi pedoman pelaporan umum standar GRI. 

Indikator spesifik dalam sektor telekomunikasi disebutkan dalam beberapa 

kategori berikut: 

1) Operasi internal : praktek-praktek spesifik yang berhubungan dengan 

pengelolaan organisasi sarana dan prasarana. 

2) Penyediaan akses : pendekatan untuk menjamin akses yang sama 

terhadap produk dan layanan telekomunikasi. 

3) Aplikasi teknologi : indikator untuk mengatasi dampak produk dan 

layanan telekomunikasi. 

 

Banyak permasalahan operasi internal yang telah diungkapkan dalam 

pedoman indikator inti GRI, tetapi GRI mengidentifikasi sejumlah indikator yang 



114 
 

terkait dengan telekomunikasi khusus struktur yang disertakan di bawah judul 

"Operasi Internal." 

Dalam mempertimbangkan produk dan jasa, dua sektor umum muncul, 

keduanya terkait dengan potensi telekomunikasi untuk memungkinkan perubahan 

dalam modus hidup. Sektor pertama pertanyaan seputar akses setara terhadap 

telekomunikasi dan terkait konten sebagai bagian dari mengatasi kesenjangan 

digital. Sektor ini juga termasuk manajemen hubungan dengan pelanggan, disaat 

menyediakan akses. 

Sektor kedua yang berhubungan dengan dampak yang dihasilkan dari 

penerapan produk organisasi dan jasa. Karena akses dapat mengaktifkan 

perubahan yang cepat dalam pola konsumsi dan gaya hidup, menilai dampak 

aktual dari produk dan jasa sangat penting untuk pemahaman kontribusi terhadap 

keberlanjutan. 

 

Tabel 4.35 

Kategori Operasi Internal 

Investasi 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

IO 1 Investasi modal dalam jaringan infrastruktur 

telekomunikasi, dirinci menurut negara/daerah. 
Patuh Tidak 

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. 

Patuh Tidak 
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Mengungkap indikator IO 1, sampai dengan 31 Desember 2009, belanja 

modal Telkom sebesar Rp19.160,6 miliar (2.031,9 juta Dolar AS), lebih kecil 

Rp4.964,6 miliar dari anggaran belanja modal.  

Sedangkan indikator IO 2, seluruh operator jaringan telekomunikasi dan 

penyedia layanan terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal yang 

mengharuskan para operator menyediakan fasilitas dan infrastruktur 

telekomunikasi universal atau bentuk kompensasi lain. Telkom telah membayar 

kepada KPU sejumlah: Rp383,8 miliar untuk tahun fiskal 2006, Rp438,5 miliar 

untuk tahun fiskal 2007, Rp462,5 miliar untuk tahun fiskal 2008, dan Rp809,6 

miliar untuk tahun fiskal 2009. 

 

Tabel 4.36 

Kategori Operasi Internal 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Tidak 

IO 4 Compliance terhadap standar ICNIRP (International 

Commission on Non-Ionising Radiation Protection) 

tentang paparan emisi frekuensi radio (RF) dari 

telepon genggam. 

Patuh Tidak 

IO 5 Compliance terhadap pedoman ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionising 

Radiation Protection) tentang paparan emisi 

frekuensi radio (RF) dari BTS. 

Patuh Tidak 
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IO 6 Kebijakan dan praktek dalam rangka Specific 

Absorption Rate (SAR) dari telepon genggam 
Patuh Tidak 

 

Penjelasan indikator IO 3, untuk menjamin sistem manajemen K3, setiap 

unit di Telkom mulai dari kantor perusahaan sampai dengan unit regional telah 

dibentuk satuan tugas (SATGAS) SMK3 yang ditetapkan oleh pimpinan unit 

terkait. SATGAS SMK3 bertanggung jawab mengelola dan menetapkan kebijakan 

terkait dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan kerja. Anggota 

SATGAS SMK3 (termasuk Koordinator Lapangan) melibatkan minimal 30% dari 

jumlah karyawan unit terkait. 

Selanjutnya indikator IO 4, IO 5 dan IO 6 setiap perangkat telekomunikasi 

(pesawat telepon,handsets, modem, bts, dll) terlebih dahulu diuji-kaji 

kelayakannya oleh unit Research and Development Centre (RDC). 

 

Tabel 4.37 

Kategori Operasi Internal 

Infrastruktur 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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 

Patuh Tidak 

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

situs yang digunakan secara bersama, serta situs pada 

bangunan yang telah ada 

Tidak Tidak 
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Indikator IO 7 dijelaskan Telkom di dalam laporannya yakni, pada tanggal 

30 Maret 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri 

Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo No. 

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman 

Modal No. 3/P/2009, diterbitkan dan menjadi pedoman dalam pembangunan dan 

penggunaan menara telekomunikasi. Pada dasarnya peraturan tersebut mengatur 

hal sebagai berikut:  

• Perijinan pembangunan menara diajukan oleh perusahaan menara kepada 

Bupati/Walikota; 

• Batas waktu perijinan untuk mendirikan menara harus diproses 14 hari sejak 

rencana teknis disetujui; 

• Klasifikasi dari perusahaan tower dibagi menjadi perusahaan tower operator 

telekomunikasi dan perusahaan tower bukan operator telekomunikasi; 

• Adanya zona yang dilarang untuk membangun menara; 

• Pengaturan mengenai konst ruksi menara dan pengenaan kontribusi; dan 

• Prioritas menara yang telah ada menjadi menara bersama. 
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Tabel 4.38 

Kategori Penyediaan Akses 

Akses Terhadap Produk dan Layanan Telekomunikasi : Menjembatani 

Kesenjangan Digital 1 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

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. 

Patuh Tidak 

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. 

Tidak Tidak 

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. 

Patuh Tidak 

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. 

Tidak Tidak 

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, diggambarkan dengan 

contoh seperti harga per menit percakapan/bit 

transfer data di berbagai daerah terpencil, daerah 

miskin atau daerah dengan kepadatan penduduk yang 

rendah. 

 

 

Tidak Tidak 
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PA 6 Program-program untuk menyediakan dan menjaga 

produk dan layanan telekomunikasi pada keadaan 

darurat dan untuk pertolongan kepada korban. 

bencana alam 

Tidak Tidak 

 

Dalam indikator PA 1 disebutkan bahwa seluruh operator jaringan 

telekomunikasi dan penyedia layanan terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal 

yang mengharuskan para operator menyediakan fasilitas dan infrastruktur 

telekomunikasi universal atau bentuk kompensasi lain. Telkom telah membayar 

kepada KPU sejumlah: Rp383,8 miliar untuk tahun fiscal 2006, Rp438,5 miliar 

untuk tahun fiskal 2007, Rp462,5 miliar untuk tahun fiskal 2008, dan Rp809,6 

miliar untuk tahun fiskal 2009. 

Indikator PA 3 merupakan program jaminan tingkat layanan. Perusahaan 

memiliki program jaminan tingkat layanan untuk pelanggan sambungan telepon 

tidak bergerak sejak bulan Juni 2002 dan telah menerapkan program jaminan 

tingkat layanan untuk TelkomFlexi dan Speedy sejak bulan Agustus 2006. 

Program tersebut memberikan jaminan tingkat layanan pada tingkat minimum 

tertentu terkait dengan, antara lain, pemasangan sambungan baru, pemulihan 

sambungan yang terputus, dan keluhan atas tagihan, dan memberikan kompensasi 

non-tunai, seperti langganan gratis untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan 

kepada pelanggan apabila tingkat layanan minimum tersebut tidak terpenuhi. 
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Tabel 4.39 

Kategori Penyediaan Akses 

Akses Terhadap Konten 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

PA 7 Kebijakan dan praktek untuk mengelola 

permasalahan hak azasi manusia yang terkait dengan 

akses dan pemakaian produk dan layanan 

telekomunikasi.Contohnya : 

Tidak Tidak 

 • 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. 

  

 

 

Tabel 4.40 

Kategori Penyediaan Akses 

Hubungan dengan Pelanggan 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

PA 8 Kebijakan dan praktek untuk mensosialisasikan 

masalah yang terkait dengan EMF.Sebutkan materi 

informasi yang disediakan pada titik/tempat 

penjualan (point of sale). 

Tidak Tidak 
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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. 

Tidak Tidak 

PA 10 Prakarsa untuk menjamin kejelasan biaya dan tarif. Tidak Tidak 

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. 

Tidak Tidak 

 

Tabel 4.41 

Kategori Aplikasi Teknologi 

Efisiensi Sumber Daya 

Kode Indikator TLKOM ISAT 

TA 1 Menyediakan contoh efisiensi sumber daya yang 

terdapat pada produk dan layanan telekomunikasi 

yang disediakan. 

Tidak Tidak 

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 

videoconferencing). 

Tidak Tidak 

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. 

Tidak Tidak 

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. 

Tidak Tidak 

TA 5 Penjelasan dari praktek-praktek yang berhubungan 

dengan hak kekayaan intelektual dan teknologi open 

source. 

Tidak Tidak 
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4. 3. 2. Hasil Penelitian 

Setelah menguraikan indikator inti dan indikator spesifik GRI dan 

menganalisis uraian yang ada di dalam laporan keberlanjutan PT Telkom dan PT 

Indosat, maka telah diperoleh analisis tingkat kepatuhan masing-masing 

perusahaan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.42 

Pelaporan Kinerja CSR 

Pada Indikator Inti 

 TLKOM ISAT 

Total indikator inti 79 79 

Kinerja indikator inti:   

Dilaporkan dengan 

keterangan 

64 36 

Tidak dilaporkan / 

dilaporkan tanpa 

keterangan penunjang 

12 40 

Tingkat kepatuhan 

indikator inti 

81.01% 45.57% 

Sumber: Lampiran, 2011 
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Dari tabel pelaporan hasil perhitungan atas indikator inti GRI, PT Telkom 

memiliki tingkat kepatuhan sebesar 81.01%, sedangkan PT Indosat sebesar 

45.57%.  

Sehingga dari hasil perhitungan indikator inti dapat diketahui bahwa 

tingkat kepatuhan PT Telkom pada indikator inti lebih besar dibandingkan dengan 

PT Indosat, yang berarti PT Telkom memiliki tanggung jawab lebih tinggi kepada 

ekonomi, sosial dan lingkungannya. PT Telkom telah berhasil menyajikan laporan 

keberlanjutan berdasarkan petunjuk Global Reporting Initiative (GRI) G3 2006 

dan GRI Telecommunication Sector Supplements yang merupakan referensi 

standar untuk laporan keberlanjutan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi di seluruh dunia.  
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Kemudian tabel berikut berisi hasil perhitungan terhadap indikator spesifik 

sektor telekomunikasi. 

Tabel 4.43 

Pelaporan Kinerja CSR 

Pada Indikator Spesifik 

 TLKOM ISAT 

Total indikator 

spesifik 

24 24 

Kinerja indikator 

spesifik: 

  

Dilaporkan dengan 

keterangan 

9 0 

Tidak dilaporkan / 

dilaporkan tanpa 

keterangan penunjang 

15 24 

Tingkat kepatuhan 

indikator spesifik 

37.50% 0.00% 

Sumber: Lampiran, 2011 

 

Pada tabel diatas menunjukkan hasil 37.50% bagi PT Telkom dan 0.00% 

bagi PT Indosat dalam mengungkapkan indikator spesifik sektor telekomunikasi. 

Pada laporan keberlanjutan tahun 2009 inilah PT Telkom untuk pertama kalinya 

menerapkan indikator-indikator spesifik yang ada dalam GRI Telecommunication 
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Sector Supplements 2006 untuk mengungkapkan kinerja tanggung jawab sosial 

perusahaannya.  

Sedangkan untuk PT Indosat untuk tahun 2009 dalam laporan 

keberlanjutannya belum mengkombinasikan antara pedoman GRI untuk indikator 

inti dan indikator spesifik. 

Maka secara keseluruhan hasil analisis keseluruhan terhadap kinerja 

laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.44 

Pelaporan Kinerja CSR 

Kinerja Keseluruhan 

 TLKOM ISAT 

Total indikator 

keseluruhan 

103 103 

Kinerja indikator:   

Dilaporkan dengan 

keterangan 

73 36 

Tidak dilaporkan / 

dilaporkan tanpa 

keterangan penunjang 

27 64 

Tingkat kepatuhan 

keseluruhan 

70.87% 

 

34.95% 

 

Sumber: Lampiran, 2011 
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Dari tabel pelaporan kinerja CSR masing-masing perusahaan secara 

keseluruhan, diperoleh hasil untuk PT Telkom 70.87% sedangkan untuk PT 

Indosat sebesar 34.95%. Terdapat selisih sebesar 35.92% antara PT Indosat dan 

PT Telkom. Selisih yang signifikan ini dikarenakan pada tahun 2009 PT Indosat 

belum melengkapi laporan keberlanjutannya dengan GRI Telecommunication 

Sector Supplements untuk pelaporan kinerja perusahaannya, sedangkan PT 

Telkom sudah melengkapi laporan perusahaannya dengan standar GRI khusus 

sektor telekomunikasi untuk kali pertama. Tetapi secara keseluruhan kinerja dari 

PT Indosat untuk indikator-indikator intinya mencakup ekonomi, sosial dan 

lingkungannya masih menunjukkan kurangnya kepedulian PT Indosat terhadap 

laporan keberlanjutan yang disusunnya. Seperti yang telah diungkapkan 

sebelumnya tujuan dari sebuah laporan keberlanjutan adalah sebagai salah satu 

bukti tanggung jawab sosial PT Indosat kepada para pemangku kepentingan baik 

eksternal maupun internal,  sebagai perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di 

Indonesia kepada lingkungan. Sesuai dengan alasan pengungkapan CSR, banyak 

faktor yang mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. 

Dengan banyaknya faktor itu, perusahaan seharusnya dapat menerbitkan sebuah 

laporan keberlanjutan yang memenuhi standar pelaporan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diungkapkan, peneliti dapat menarik 

kesimpulan-kesimpulan mengenai praktek pertanggung jawaban sosial dari 

masing-masing perusahaan yang berdasarkan Global Reporting Initiative yang 

dianalisis dari laporan keberlanjutan kedua perusahaan pada tahun 2009. Peneliti 

mendapatkan beberapa hal berdasarkan analisis yang didapat dalam penelitian 

tentang praktek pengungkapan CSR pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia, 

antara lain: 

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki tingkat kepatuhan 

keseluruhan dan telah sesuai dengan pedoman GRI 2006 di dalam 

pertanggung jawaban sosialnya pada tahun 2009 sebesar 70.87%. Lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan PT Indosat Tbk yang tingkat 

kepatuhannya sebesar 34.95%. 

2. Secara mendetail, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki tingkat 

kepatuhan dalam mengungkapkan indikator-indikator inti dalam GRI 

sebesar 81.01% sedangkan PT Indosat Tbk  sebesar 45.57% lebih rendah 

dibandingkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

3. Yang terakhir di dalam indikator-indikator spesifik GRI dalam sektor 

telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki tingkat 

kepatuhan sebesar 37.50% dan PT Indosat Tbk sebesar 0.00%. Namun, 
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perbedaan yang signifikan terjadi pada selisih tingkat kepatuhan 

indikator spesifik antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT 

Indosat Tbk yaitu sebesar 37.50%. Selisih yang signifikan ini dapat 

terjadi karena pada tahun tersebut, Indosat tidak menggunakan indikator-

indikator spesifik sektor telekomunikasi pada laporan keberlanjutannya. 

PT Indosat Tbk hanya mengungkapkan indikator-indikator inti pada 

pedoman GRI 2006 yang digunakan secara global bagi segala sektor 

usaha. 

 

5. 2 Saran 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi masing-masing perusahaan agar dapat menerbitkan laporan 

keberlanjutan yang lebih baik pada tahun selanjutnya. Laporan 

keberlanjutan yang baik disertai pula oleh indikator-indikator spesifik 

pada sektor telekomunikasi. Sedangkan bagi perusahaan 

telekomunikasi lain yang telah listing di BEI, sebaiknya menerbitkan 

laporan keberlanjutan pertama mereka pada tahun selanjutnya. Karena 

pentingnya laporan ini sebagai wujud dari kepedulian perusahaan 

terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya di mana perusahaan 

tersebut beroperasi. 

2. Laporan keberlanjutan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan 

oleh pemangku kepentingan perusahaan, baik itu stakeholder, 
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masyarakat maupun dari internal perusahaan itu sendiri. Namun 

terkadang informasi yang dibutuhkan tersebut menjadi sangat sulit 

didapatkan karena tertutupnya perusahaan dalam aspek-aspek ini. 

Sehingga perlu peran penting pemerintah untuk dapat mewajibkan 

setiap perusahaan nasional maupun multi nasional untuk dapat 

menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahunnya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian tetap 

difokuskan kepada kombinasi indikator inti dengan indikator spesifik. 

Dengan hal ini akan membuat hasil penelitian lebih valid. 

 


