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ABSTRAKSI 
Seiring berkembangnya Corporate Social Responsibility (CSR), maka 

diperlukan suatu cara untuk mengkomunikasikan aktivitas pertanggungjawaban sosial 
perusahaan kepada stakeholder-nya. Kebutuhan ini memicu lahirnya pelaporan CSR 
(CSR reporting) yang merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan 
pertanggungjawaban kinerja organisasi terkait sustainability development terhadap 
stakeholder internal dan eksternal. Dalam hal ini pengungkapan yang layak, 
mencukupi dan etis diperlukan agar stakeholder dapat menilai kinerja sosial 
perusahaan sehingga dapat mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan. 

Pengungkapan CSR mendatangkan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup 
perusahaan, termasuk memberi dampak positif pada kinerja ekonomi dan keuangan. 
Disamping itu pengungkapan CSR juga dapat meningkatkan corporate image dimata 
stakeholder. Kalangan bisnis pun mulai gencar melakukan pelaporan CSR. Akan 
tetapi, sayangnya dalam sejumlah kasus masih ditemukan pelaporan CSR yang 
kurang sesuai dengan kenyataan. Perusahaan disinyalir cenderung melaporkan fakta 
yang baik saja terkait kinerja CSR-nya. Dan hal ini mengarah pada tindakan kurang 
etis dalam pelaporan CSR. 

Penelitian ini berusaha memberikan tinjauan terhadap permasalahan 
pelaporan CSR tersebut dari sudut pandang etika bisnis. Peneliti menggunakan 
metode studi literatur dengan paparan kasus sebagai dasar analisis etika bisnis yang 
diberikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang masih ada beberapa 
ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan CSR perusahaan. Berdasarkan 
tinjauan etis yang dilakukan, penelitian ini mengusulkan solusi yakni: meningkatkan 
pemahaman manajemen perusahaan atas CSR serta pentingnya pelaporan CSR yang 
etis; memperbaiki bentuk pelaporan CSR; menyeimbangkan sudut pandang 
perusahaan dari yang terlalu berorientasi pada reputational risk management, untuk 
berorientasi pada manajemen risiko etika juga; mendorong pengembangan audit 
laporan CSR; meningkatkan pengawasan; menyempurnakan standar dan regulasi; 
serta meningkatkan edukasi pada masyarakat luas mengenai CSR, serta bagaimana 
pelaporan CSR yang etis. 

 

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaporan CSR, Etika Bisnis 
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ABSTRAKSI 

 
As Corporate Social Responsibility (CSR) is now undergo a pretty 

massive growth, communicating the company’s CSR activity is become 
increasingly important. This leads to CSR reporting, which can be defined as the 
practice of measuring, disclosing, and account for company’s social responsibility 
performance in terms of sustainable development to internal and external 
stakeholders. In this case, fair, adequate, and ethical disclosures are needed, so 
that stakeholders can assess company’s social responsibility performance and 
considerate it in the decision making process.   

CSR disclosures give so many advantages for the company, including 
positive impact to economic and financial performance. In addition, CSR 
disclosure also improve positive corporate image to stakeholders. Now many 
companies are become enthusiastic in making CSR reports. Unfortunately there 
are still some problems. Companies are point out to be reporting the good facts 
only. And this of course lead to unethical behaviour in reporting CSR.  

This research tried to give considerations to this CSR reporting matter 
through business ethic point of view. We used literature study method along with 
case explanation as the basic of our ethical analysis. 

This research’s results show that there are still some unmatched 
disclosures found in CSR reports. According to our ethical analysis, we suggest 
some solutions i.e: improving management’s understanding toward CSR; giving 
attentions to ethical aspects in CSR reporting; refining the form of CSR report; 
balancing company’s point of view to considerate both reputational risk 
management and ethical risk management; encouraging the development and 
improvement of CSR report audit; and also increasing CSR education to public 
society so that they can understand better about CSR and its reporting. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR Reporting, Business Ethics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Ekspektasi masyarakat terhadap dunia bisnis telah mengalami perubahan 

dalam 50 tahun terakhir. Bisnis tak lagi hanya diharapkan untuk menghasilkan profit 

dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi bisnis juga diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan dalam 

kaitannya dengan konteks pembangunan berkelanjutan.  

Akibatnya penilaian kinerja perusahaan pun bergeser, tak hanya berfokus 

pada kinerja finansial semata. Kini performa sosial dan lingkungan perusahaan 

menjadi faktor yang juga penting guna menilai kualitas kerja perusahaan secara 

keseluruhan. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk lebih menyadari 

pentingnya perilaku yang bertanggungjawab sosial dalam penerapan bisnis mereka. 

Tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah 

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi wacana yang makin marak di 

tahun-tahun belakangan ini. The World Business Council of Sustainable Development 

(WBCSD) dalam Rudito (2007:209) menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 
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keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas lokal dan komunitas secara 

keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. 

Saat ini, banyak perusahaan di Indonesia dan dunia mengklaim dirinya telah 

menjalankan aktivitas pertanggungjawaban sosial dan berkontribusi terhadap 

pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Penerapan CSR terbukti penting bagi 

perusahaan. Survey global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit 

menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi 

menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta 

Ekonomi, 2006). Dan Menurut hasil Survey “The Millenium Poll on CSR” ( 1999 ) 

yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New 

York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) diantara 25.000 

responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang 

perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, 

dampak terhadap lingkungan, tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) akan paling 

berperan (Majalah Bisnis dan CSR). 

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang menarik. 

Komoditas tambang seperti minyak, batubara, dan gas alam merupakan komoditas 

energi yang dibutuhkan orang banyak dan sentral peranannya. Sementara itu bijih 

besi, nikel, timah, baja dan komoditas sejenisnya penting karena menjadi penunjang 

keberlanjutan industri lain. Selain itu komoditas tambang juga erat dengan komoditas 

bernilai jual tinggi seperi emas dan logam mulia lainnya. 
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Sebagai salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi, tak 

diragukan lagi, sektor pertambangan memiliki posisi dominan dalam pembangunan 

sosio-ekonomi. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif 

maupun negatif. Tanpa menafikkan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah 

sosial dan lingkungan yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Di satu 

sisi, industri ini sangat menguntungkan, namun disisi lain aktivitas industri ini 

membawa kompleksitas tersendiri.  

Aktivitas pertambangan membutuhkan lahan yang luas. Untuk membuka situs 

pertambangan biasanya perusahaan melakukan penebangan hutan, atau mungkin juga 

merelokasikan penduduk sekitar sehingga terkadang penduduk kehilangan mata 

pencahariannya. Setelah pertambangan beroperasi, banyak juga dampak negatif yang 

muncul, limbah pertambangan (tailing), suara bising, debu, serta berbagai jenis 

pencemaran lingkungan yang membahayakan masyarakat, biota serta lingkungan di 

sekitar lokasi pertambangan.  

Salah satu definisi substantif dari CSR adalah melakukan internalisasi 

eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak positif negatif aktivitas perusahaan yang 

ditanggung oleh pihak lain Apabila sebuah perusahaan ingin dianggap memiliki 

kinerja sosial yang tinggi maka perusahaan tersebut harus memastikan dampak 

negatif aktivitasnya telah ditekan hingga seminimal mungkin, dampak residual 

(dampak negatif yang masih tersisa setelah ditekan) telah dikompensasi dengan 

proporsional, dan dampak positifnya dikelola semaksimal mungkin (Jalal, 2008). 
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Paparan diatas menunjukkan signifikansi CSR perusahaan tambang, mengingat 

besarnya dampak negatif yang ditimbulkan.  

Seiring berkembangnya CSR, maka diperlukan suatu cara untuk 

mengkomunikasikan aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada 

stakeholdernya. Lantas muncullah pelaporan CSR atau yang lebih dikenal dengan 

isilah sustainability reporting. Sustainability reporting merupakan praktek 

pengukuran, pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja organisasi terkait 

sustainability development terhadap stakeholder internal dan eksternal (GRI 

Sustainability Reporting Guidelines). Dalam hal ini pengungkapan yang layak, 

mencukupi dan etis diperlukan agar stakeholder dapat menilai kinerja sosial 

perusahaan sehingga dapat mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan. 

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa pengungkapan CSR perusahaan 

memiliki hubungan dengan kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan. Salah satunya 

adalah penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) yang hasil penelitiannya 

mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang diungkapan 

dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian Almilian dan Wijayanto (2007) juga 

mengemukakan hal yang serupa. Penelitian tersebut menemukan bahwa variabel 

environmental disclosure berpengaruh signifikan pada variabel economic 

performance.  

 Paparan diatas menunjukkan signifikansi CSR dan pelaporannya yang makin 

nyata. Terlebih lagi CSR dan pelaporannya kini bukan lagi sesuatu yang voluntary 
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akan tetapi telah menjadi mandatory. UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman 

modal dan UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas kini mewajibkan 

perusahaan maupun penanam modal untuk melakukan dan melaporkan aktivitas 

tanggungjawab sosial.  

Tak heran jika perusahaan berlomba-lomba. Apalagi kini muncul sejumlah 

penghargaan seperti Proper Hijau dari Kementrian Lingkungan Hidup, dan  

Indonesian Sustainability Award dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia dan 

National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Bahkan kalangan media seperti 

Metro TV pun ikut memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah 

berkontribusi terhadap pencapaian MDG’s di Indonesia. CSR dan pelaporannya pun 

jadi makin “menggiurkan” bagi perusahaan. Banyak keuntungan yang dijanjikan, 

mulai dari keuntungan finansial hingga reputasi dan citra perusahaan.  

Telah jamak diketahui bahwa tujuan perusahaan atau entitas bisnis manapun 

adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dan dalam melakukan 

kegiatannya, perusahaan berusaha untuk menciptakan citra positif dan cenderung 

menghindari citra negatif (Gardner dan Martinko, 1988 dalam Chairi dan Nugroho, 

2009). Jika motivasi ini dikaitkan dengan CSR dan pelaporan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan, maka sangat potensial terjadi permasalahan etika.  

Riyanto dan Toolsema (2007) dalam Rifqi (2008:40-41) mengelompokkan 

CSR ke dalam empat (4) jenis berdasarkan motifnya, salah satunya adalah CSR of 

corporate hypocrisy. Perusahaan jenis ini biasanya mengutip CSR dalam berbagai 
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slogannya, misalnya dalam visi dan misi perusahaan. Hal ini dilakukan karena CSR 

dianggap sesuatu yang bisa mendongkrak reputasi perusahaan, padahal sebenarnya 

mereka tidak benar-benar peduli untuk mempraktikkannya. Rachman (2009) juga 

menyatakan bahwa tidak sedikit laporan CSR yang dipublikasikan hanya berupa 

“pamer” tentang kemajuan ekonomi, pelaksanaan inisiatif program sosial dan 

kontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Hubbard (2008) bahkan menyatakan 

bahwa saat ini tumbuh persepsi publik bahwa laporan CSR yang dikeluarkan 

perusahaan merupakan greenwash, sebuah upaya public relation untuk mengesankan 

pembacanya, sementara prakteknya hanyalah lip service semata.  

Kesenjangan ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh kasus. PT Aneka 

Tambang misalnya. Perusahaan yang pernah meraih Best Environtmental Reporting 

dan Runner Up Best Sustainability Report dalam ISRA 2007 dan 2009  ini ternyata 

merupakan salah satu dari 13 perusahaan tambang yang melakukan penambangan di 

areal hutan lindung (Down To Earth no 76-77, Mei 2008). Perusahaan ini juga 

memiliki masalah dengan warga. Kegiatan eksploitasi perusahaan ini dinilai kurang 

memperhatikan kesejahteraan alam dan masyarakat sekitar sehingga muncullah 

konflik (Walhi, VHR Media, 01/01/10). Hal yang sama dapat kita temui di 

perusahaan-perusahaan lainnya. PT Kaltim Prima Coal, dinilai telah mencemari 

sungai Sangatta yang ada di dekat daerah operasinya (Kompas.com 14/08/08). 

Perusahaan ini juga sempat dinyatakan melanggar undang-undang kehutanan karena 

dinilai melakukan pelanggaran di luar areal konsesi batu bara. (Tempo Interaktif). 
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Begitu pula yang terjadi dengan kasus PT Timah (TINS). Perusahaan ini sudah 

banyak diketahui telah melakukan pencemaran di kawasan tambangnya di Belitung. 

Upaya pemulihan pasca tambang yang mereka lakukan pun masih banyak 

dipertanyakan (Jaringan Advokasi Pertambangan 10/11/08). Padahal kedua 

perusahaan tersebut meraih penghargaan pula dalam ISRA. 

Adanya ketimpangan antara kenyataan dan pelaporan, serta indikasi 

kecenderungan perilaku yang tidak etis dalam pelaporan CSR ini dapat menimbulkan 

dampak negatif, yakni laporan CSR dapat dianggap tidak kredibel dan pada akhirnya 

akan terjadi penurunan nilai informasi dari laporan tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini 

dapat memicu public scepticism terhadap CSR perusahaan, dan perusahaan itu 

sendiri. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya bagi perusahaan untuk menerapkan 

CSR dan melaporkannya dengan cara yang etis.  

Berdasarkan kondisi dan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul  “ANALISIS ETIKA BISNIS PELAPORAN CSR PADA 

PERUSAHAAN TAMBANG” 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah mengenai “Tinjauan pelaporan CSR perusahaan 

tambang dalam sudut pandang etika bisnis.” 
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Penelitian ini berusaha membahas mengenai bagaimana kondisi praktek 

pelaporan CSR perusahaan tambang dan membandingkannya dengan kenyataan di 

lapangan. Pembahasan ini kemudian akan dijadikan pijakan selanjutnya dalam 

analisis pelaporan CSR dengan menggunakan sudut pandang etika bisnis. 

  

1.3. Batasan Masalah (Ruang Lingkup Penelitian) 

Penelitian ini mencakup analisis etika bisnis terhadap laporan CSR 

(sustainability report) tiga perusahaan tambang di Indonesia, yakni PT Aneka 

Tambang, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Timah. 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk “Mengetahui kondisi saat ini pelaporan 

CSR perusahaan tambang. Kemudian membahas dan menggali lebih dalam mengenai 

pelaporan CSR dari sudut pandang etika bisnis yang baik, sehingga dapat dijadikan 

rekomendasi kedepan bagi perusahaan.” 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan 

menyumbangkan wawasan baru bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya 

akuntansi pertanggungjawaban sosial dan kaitannya dengan ilmu etika bisnis.  
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, harapannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

diterapkan oleh berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Peneliti:  

 Meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai CSR, pelaporan CSR, 

serta penerapannya, khususnya jika ditinjau dari perspektif etika bisnis. 

Sehingga peneliti dapat memahami lebih lanjut tentang peran perusahaan di 

tengah-tengah masyarakat, negara dan lingkungan dimana perusahaan itu 

berdiri, serta bagaimana seharusnya peran itu dijalankan dan dilaporkan 

secara etis. 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

manajemen berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

pelaporannya. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi terkait 

CSR dan CSR reporting serta dalam memotivasi pelaksanaan dan pelaporan 

CSR yang etis. 

4. Bagi Investor dan Konsumen 

Memberikan wacana dan informasi mengenai CSR dan pelaporan CSR yang 

baik serta etis yang harapannya dapat digunakan sebagai salah satu dasar 
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penilaian bagi pengambilan keputusan konsumsi maupun investasi khususnya 

socially responsible investment.  

5. Bagi Pihak Lain 

 Masyarakat dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk membantu melihat 

dan mengevaluasi bagaimana perusahaan telah melaporkan tanggung jawab 

sosialnya terhadap masyarakat. Masyarakat juga dapat semakin memahami 

tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporannya dengan lebih baik. Dan 

lebih jauh lagi dapat dijadikan salah satu sumber informasi alternatif bagi 

masyarakat, khususnya peneliti yang hendak meneliti obyek atau topik 

permasalahan yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah, Definisi, dan Perkembangan CSR 

Istilah social responsibility mulai banyak digunakan pada tahun 1970-an 

walaupun sebenarnya telah banyak kegiatan terkait sosial responsibility yang 

dilakukan organisasi dan pemerintahan sejak akhir abad ke-19. Gagasan mengenai 

social responsibility pada awalnya hanya berpusat pada aktivitas-aktivitas filantropis 

semacam kegiatan amal. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian ini 

berkembang dan konsep social responsibility mencakup jauh lebih banyak hal lagi, 

termasuk hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

(ISO 26000 Draft-Guidance on Social Responsibility) 

 Kini kegiatan bisnis di dunia tumbuh dengan cepat. Disaat yang sama, 

masyarakat dunia harus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sosial seperti 

kemiskinan, pengangguran, masalah ras, hak asasi manusia, dan polusi. Hal ini 

memicu kemunculan sejumlah gerakan kemasyarakatan dan lingkungan yang 

mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan. 

Pergerakan ini memacu kesadaran masyarakat bahwa bisnis seharusnya tak 

hanya melulu soal menghasilkan uang. Orang mulai berekspektasi bahwa perusahaan 

harusnya menyadari dampak yang mereka timbulkan. Perusahaan dituntut untuk lebih  
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proaktif dalam mengurangi (atau lebih jauh lagi menghentikan) dampak negatif 

akivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan juga diharapkan 

berperan dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Pada intinya perusahaan 

dituntut untuk lebih bertanggungjawab secara sosial. Dan hal ini pada akhirnya 

mengarah pada kemunculan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

The World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) dalam 

Rudito (2007:209) menyatakan bahwa  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen bisnis untuk 
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 
para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-
komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka 
meningkatkan kualitas kehidupan.  
 

Sementara pembangunan berkelanjutan (sustainability development)  sendiri 

adalah “suatu konsep pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat 

ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa depan untuk generasi 

mendatang” (World Council for Economic Development). 

Crane, dkk dalam Jalal (2008) menyatakan bahwa salah satu substansi yang 

diterima secara bulat adalah bahwa 

CSR itu berarti melakukan internalisasi eksternalitas. Eksternalitas adalah 
dampak positif dan negatif aktivitas perusahaan yang ditanggung oleh pihak 
lain namun tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perusahaan, 
sehingga tidak tercermin dalam harga produk. Konsekuensinya, apabila 
peusahaan hendak dianggap berkinerja sosial yang tinggi, maka perusahaan 
harus memastikan tiga hal: dampak negatifnya telah ditekan hingga seminimal 
mungkin, dampak residual (dampak negatif yang masih tersisa setelah 
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ditekan) telah dikompensasi dengan proporsional, dan dampak positifnya 
telah dikelola semaksimal mungkin. 
 

Selain dua paparan diatas, ada beragam definisi lain CSR yang muncul. 

Namun dalam buku, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Rudito 

(2007:207) menarik sebuah kesimpulan dari definisi yang beragam tersebut. Ia 

menyatakan bahwa: 

Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap 
peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan 
komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat 
menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-
perubahan yang ada sekaligus memelihara. Dengan kata lain, merupakan cara 
perusahaan mengatur proses usaha untuk menghasilkan dampak positif pada 
komunitas. 

 

Sementara itu jika dilihat dari segi regulasi, dalam penjelasan Pasal 15 huruf b 

Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa: 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada 
setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat. 
 

Selain itu pengertian tanggungjawab sosial juga dijelaskan dalam Undang-

Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa: 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen 
perseroan untuk berperan serta  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. 
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CSR telah menjadi wacana yang makin marak di tahun-tahun belakangan ini. 

Menurut data Corporate Register dalam Jalal (2008), pada tahun 2007, sebanyak 

lebih dari 2500 perusahaan di dunia telah menjalankan dan melaporkan aktivitas 

CSR. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan satu dekade sebelumnya, di era awal 

kemunculan laporan CSR. Sementara di Indonesia sendiri, walaupun 

perkembangannya belum sepesat di negara lain, telah banyak pula perusahaan yang 

menerapkan CSR. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh majalah SWA pada tahun 

2005 ditemukan bahwa CSR merupakan salah satu konsep yang paling banyak 

diterapkan oleh perusahaan dalam tataran strategis di Indonesia, yakni sebesar 

31,11%.  

 

2.2. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Perusahaan 

Gurvy Karvei, pakar manajemen dari Manchester University Inggris dalam 

Wahyudi (2008:124) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR akan 

mendapatkan lima manfaat utama yakni: meningkatkan profitabilitas dan kinerja 

finansial yang lebih kokoh, meningkatkan akuntabilitas, assesment, dan komunitas 

investasi, menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas, serta mempertinggi 

reputasi/corporate branding. 

Hal ini senada dengan hasil riset yang dilakukan majalah SWA pada tahun 

2005. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR bermanfaat dalam hal: 

memelihara dan meningkatkan citra perusahaan, hubungan yang baik dengan 
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masyarakat, mendukung operasional perusahaan, sarana aktualisasi perusahaan dan 

karyawannya, memperoleh bahan baku, alat-alat untuk produksi perusahaan, dan 

mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan. 

 Memang banyak keuntungan yang akan diperoleh perusahaan jika mereka 

menerapkan CSR dengan baik, menurut ISO 26000 CD Guidance on Social 

Responsibility,   keuntungan tersebut yakni: 

1. Menciptakan decision making yang lebih baik, karena keputusan yang diambil 

memperhatikan ekspektasi masyarakat/stakeholder. Dengan demikian perusahaan 

terhindar dari resiko menjadi perusahaan yang socially irresponsible. 

2. Meningkatkan penerapan risk management 

3. Meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan masyarakat yang lebih besar 

terhadap perusahaan. 

4. Meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan stakeholder 

5. Meningkatkan moral dan loyalitas karyawan, meningkatkan keselamatan kerja 

bagi karyawan, serta memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam 

melakukan rekruitmen serta memotivasi dan mempertahankan karyawannya. 

6. Dapat melakukan penghematan karena perusahaan mampu meningkatkan 

produktivitas dan dan efisiensi penggunaan sumber daya, minimalisasi limbah, 

dan minimalisasi kerusakan. 

7. Meningkatkan keterlibatan politik (interaksi dengan pemerintah) yang 

bertanggungjawab dan fair, serta meminimalisasi peluang terjadinya korupsi. 

8. Mencegah terjadinya konflik dengan pihak lain (konsumen, pemerintah, dan 

masyarakat) 

9. Memberikan kontribusi yang baik terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

10. Memberikan kontribusi terhadap kebaikan bersama, menguatkan masyarakat 

(mencapai masyarakat madani/civil society)  
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2.3. Alasan Perusahaan Menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Riyanto dan Toolsema (2007) dalam Rifqi (2008:40) mengelompokkan CSR 

ke dalam empat (4) jenis berdasarkan motifnya, yang terdiri dari: 

1. CSR as the actual implementation of the activist’s preferred project 

Tindakan CSR diambil karena adanya tuntutan dari stakeholder (misalnya aktivis, 

kelompok tertentu, atau masyarakat umum) terhadap perusahaan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu CSR dalam jenis ini biasanya 

merupakan praktik-praktik yang bersifat spesifik.  

2. CSR as the action of socially responsible shareholder 

CSR dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa kegiatannya menghasilkan 

dampak negatif tertentu bagi lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial atau 

lingkungan alam, sehingga perusahaan merasa berkewajiban untuk mengambil 

tindakan CSR supaya kegiatan tersebut tidak terus berlangsung.   

3. CSR of corporate hypocrisy 

Perusahaan jenis ini biasanya mengutip CSR dalam berbagai slogannya, misalnya 

dalam visi dan misi perusahaan. Hal ini dilakukan karena CSR dianggap sesuatu 

yang bisa mendongkrak reputasi perusahaan, padahal sebenarnya mereka tidak 

benar-benar peduli untuk mempraktikkannya.  Baron dalam McWilliams (2005) 

menyatakan, jika motivasinya adalah untuk melayani masyarakat dengan 

kesediaan mengorbankan sebagian laba, maka tindakan CSR dapat disebut 

socially-responsible. Namun, jika motivasinya adalah untuk memaksimalkan 
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laba, maka tindakan CSR tersebut tidak dapat disebut socially-responsible, namun 

lebih tepat disebut privately-responsible. 

4. CSR of ‘bear hug’ 

CSR jenis ini dilakukan oleh shareholder dengan menggunakan perantara aktivis 

atau kelompok tertentu untuk mengawasi tindakan manajer seperti halnya yang 

dilakukan oleh shareholder sendiri. Dalam praktiknya, shareholder mensponsori 

aktivis untuk menekan manajemen perusahaan dalam menerapkan CSR. Dengan 

tekanan dari shareholder sekaligus stakeholder, diharapkan manajemen 

perusahaan akan bekerja lebih keras sehingga hal ini pada akhirnya juga 

menguntungkan bagi shareholder. 

Sementara itu Sustainability Survey Report tahun 2002 yang dilakukan oleh 

PricewaterhouseCoopers mengidentifikasikan beberapa alasan perusahaan 

memutuskan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial, antara lain: meningkatkan 

reputasi, keuntungan kompetitif, penghematan biaya, trend industri, komitmen  CEO 

atau direksi, tuntutan pelanggan, tuntutan Socially Responsible Investment, tuntutan 

pemegang saham, dan, akses untuk mendapatkan modal. 

Suharto (2008) menyatakan bahwa berdasarkan tujuan pelaksanaan CSR-nya, 

perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: 

1. Perusahaan Pasif.  

Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan untuk promosi, 

bukan pula untuk pemberdayaan. Sekadar melakukan kegiatan karitatif. 
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Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang 

bermanfaat bagi perusahaan. 

2.  Perusahaan Impresif.  

CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan 

seperti ini lebih mementingkan ”tebar pesona” ketimbang ”tebar karya.” 

3. Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang 

promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar 

pesona. 

4. Perusahaan Progresif.  

Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. 

Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang 

satu-sama lain bagi kemajuan perusahaan  

 Menurut Wibisono (2007) dalam Dewani (2009:15) alasan perusahaan 

menerapkan CSR bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori: 

1. Sekedar basa-basi keterpaksaan. Artinya CSR hanya diterapkan karena faktor 

eksternal (external driven) 

2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). CSR diimplementasikan 

karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. 

3. Bukan lagi sekedar compliance tapi beyond compliance alias compliance plus. 

CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam 

(internal driven) 
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Rudito (2007:210-212) membagi kegiatan program yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam konteks tenggung jawab sosialnya ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Public relation 

Bentuk ini lebih menekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan 

kepada komunitas, dengan cara perusahaan membuat suatu kegiatan sosial 

tertentu dan khusus. Sehingga tertanam di dalam image komunitas, bahwa 

perusahaan yang bersangkutan telah menyisihkan sebagian dari keuntungannya 

untuk kegiatan sosial. Pada dasarnya kegiatan atau usaha ini lebih mengarah pada 

menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas, khususnya 

menanamkan sebuah persepsi yang baik mengenai perusahaan terhadap 

komunitas. 

2. Strategi defensif 

Bentuk ini biasanya dijalankan oleh perusahaan guna menangkis anggapan 

negatif komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan 

terhadap karyawannya dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari 

anggapan komunitas yang sudah terlanjur berkembang. Strategi ini biasanya 

berkaitan dengan usaha untuk membersihkan nama baik perusahaan, yang telah 

beredar secara meluas di dalam kehidupan komunitas. 

3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik, yang benar-benar berasal 

dari visi perusahaan itu. 
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Bentuk ini merupakan bentuk keinginan tulus dari suatu perusahaan dalam 

kegiatan tanggung jawab sosialnya, yang didorong dan berkaitan erat dengan 

kebudayaan perusahaan yang berlaku. Sehingga secara otomatis dalam kegiatan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan pleh perusahaan sudah tersirat etika yang 

ada pada diri perusahaan tersebut. 

2.4. Pelaporan CSR (CSR Reporting) dan Perkembangannya 

 Makin maraknya aplikasi CSR mengarah pada kebutuhan pengungkapan 

aktivitas CSR perusahaan. Pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial 

sesuai konsep triple bottom line yang diperkenalkan John Elkington sekarang ini 

menjadi cara bagi perusahaan untuk menerjemahkan akuntabilitasnya pada 

stakeholder. Bentuk pengungkapan ini dikenal dengan pelaporan sosial dan 

lingkungan perusahaan, pelaporan CSR atau sustainability reporting. 

Menurut Gray et al, 1996, p 3 dalam Adams dan Zutshi (2004) yang diambil 

dari pidato Sidharta Utama, pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas 
ekonomi suatu organisasi terhadap pihak tertentu maupun masyarakat secara 
umum. Proses ini melibatkan perluasan akuntabilitas organisasi (terutama 
perusahaan), dari peran tradisionalnya yang hanya menyediakan 
pertanggungjawaban finansial, menjadi tanggung jawab yang lebih luas 
daripada sekedar menghasilkan uang untuk shareholder 

 

 Sementara itu Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan sustainability 

reporting sebagai “praktek pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban 
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kinerja organisasi terkait tujuan sustainable development terhadap stakeholder 

internal dan eksternal.” 

 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSB) dalam 

Katun (2010) mendefinisikan bahwa sustainability report adalah; 

Laporan publik yang dibuat perusahaan yang menyediakan gambaran posisi 
organisasi dan aktivitasnya terkait dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan 
bagi stakeholder internal dan eksternal.  Sustainability report yang efektif 
melaporkan, mengkuantifikasi, mengukur, dan menelusuri kinerja sosial dan 
lingkungan sebagaimana kinerja finansial dengan ukuran yang dianalisis dari 
waktu ke waktu. 
  

  Dan KPMG (2008) mendefinisikan sustainability report sebagai “laporan 

yang meliputi informasi kuantitatif dan kualitatif  mengenai kinerja 

finansial/ekonomi, kinerja sosial/etis, dan kinerja lingkungan perusahaan secara 

seimbang.” 

 Niskala (2003) dalam Monte (2009:3) menyatakan bahwa CSR/sustainability 

reporting mengacu pada proses dimana sebuah organisasi mempertanggungjawabkan 

hal-hal yang terkait CSR dan sustainability dalam sebuah periode tertentu. 

Sustainability reporting ini dapat dipandang sebagai sebuah alat manajemen strategi, 

maupun sebagai sebuah proses komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder-

nya.  

 Sebagai sebuah cara komunikasi, sustainability reporting pada dasarnya 

hampir sama dengan laporan keuangan tradisional. Hanya saja, jika laporan keuangan 

terkait dengan unit moneter, sustainability reporting berfokus pada penggunaan 
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indikator kinerja non finansial untuk mengukur kinerja sosial, lingkungan dan 

ekonomi perusahaan. (Lamberton, 2005 dalam Monte, 2009:3)  

 Jika laporan keuangan biasa (laporan finansial) terutama ditujukan untuk 

investor dan lembaga yang mengatur investasi, sustainability repoting yang tergolong 

laporan non finansial ditujukan untuk seluruh stakeholder. Gazdar (2007) dalam 

Almilia (2009) menyatakan ada empat hal yang membuat mengapa laporan non 

finansial ini menjadi sangat penting:  

1. Meningkatkan reputasi perusahaan.  

Semakin transparan perusahaan dalam aspek-aspek yang dituntut oleh 

stakeholdernya, semakin tinggi pula lah reputasi perusahaan. Tentu saja hal 

ini berlaku jika kinerja yang dilaporkan itu baik dan valid. Karenanya 

perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerjanya dengan sungguh-

sungguh. Validitas juga sangat penting, karena stakeholder tidak akan pernah 

memaafkan perusahaan yang melakukan kebohongan publik. 

2. Melayani tuntutan stakeholder 

Stakeholder adalah pihak-pihak yang terpengaruh dan bisa mempengaruhi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Stakeholder berhak untuk mengetahui 

aspek-aspek yang terkait dengan mereka. Stakeholder sangat memerlukan 

informasi yang benar, sehingga pengaruh mereka bisa diarahkan ke tujuan 

yang tepat. 

3. Membantu perusahaan dalam membuat berbagai keputusan. 
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Laporan kinerja yang baik tentu akan memuat indikator-indikator yang akan 

membantu perusahaan melihat kekuatan dan kelemahan dirinya. 

4. Membuat investor memahami kinerja perusahaan. 

Dengan pengungkapan informasi tambahan, investor dapat lebih memahami 

kinerja perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan 

lingkungan yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk terus 

berlanjut usahanya. Investor tentu akan lebih berminat untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

 

 Selaras dengan CSR yang perkembangannya makin pesat, pelaporan CSR pun 

mengalami hal serupa. Dalam KPMG International Survey of Corporate 

Responsibility Reporting tahun 2008 dikatakan bahwa pelaporan CSR telah menjadi 

arus utama dalam dunia bisnis. Hampir 80% dari 250 perusahaan terbesar di dunia 

mengeluarkan laporan CSR, dan 4% lainnya mengintegrasikan informasi CSR dalam 

laporan tahunan mereka. Jumlah ini meningkat drastis dari survey sebelumnya tahun 

2005. Jumlah perusahaan yang melaporkan CSR naik kurang lebih 20%. 

 

2.5. Motivasi Pelaporan CSR (CSR Reporting) oleh Perusahaan 

 Hibbit (2004) dalam Bras (2009) mengidentifikasi tiga teori yang menjelaskan 

motivasi pelaporan CSR oleh perusahaan: 
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1. Economic agency theory.  

Teori ini terkait dengan masalah agen dan prinsipal, keduanya punya 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing 

dan hal ini dapaat menyebabkan agen melakukan hal yang tidak sesuai dengan 

keinginan prinsipal. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap agen, maka 

prinsipal menanggung sejumlah biaya yang disebut agency cost. Dengan 

melakukan pengungkapan informasi CSR maka perusahaan dapat mengurangi 

agency cost karena laporan ini menunjukkan kepada prinsipal bahwa agen 

(manajemen) bertindak sesuai kepentingan mereka. 

Pengaruh agency cost terhadap pengungkapan CSR telah diteliti dalam sejumlah 

riset. Riset-riset tersebut menunjukkan adanya hubungan, dimana semakin 

tingginya level pengungkapan informasi CSR yang dilakukan perusahaan 

disebabkan oleh keinginan manajemen untuk meningkatkan kemakmuran melalui 

pengungkapan informasi sosial lingkungan. Akan tetapi walaupun hasil riset 

mendukung teori agensi, teori ini masih kurang memadai untuk menjelaskan 

pengungkapan CSR. 

Salah satu teori yang terkait dengan teori economic agency adalah decision 

usefulness theory. Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

masyarakat menganggap pengungkapan CSR sebagai informasi yang berguna 

dalam pengambilan keputusan.  
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2. Managerial stakeholder theory 

 Jika agency theory hanya berfokus pada satu pihak yakni pemegang saham 

sebagai prinsipal, maka berbeda dengan managerial stakeholder theory. Teori ini 

memberikan perhatian kepada semua pihak eksternal. Teori ini menyatakan 

bahwa tujuan perusahaan seharusnya tak hanya untuk menghasilkan keuntungan, 

tetapi juga memperhatikan kebutuhan seluruh stakeholder. Dengan begitu secara 

otomatis tujuan untuk meraih keuntungan akan tercapai pula.  

Jika dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka teori managerial stakeholder 

menjelaskan keputusan perusahaan terkait pengungkapan CSR.  Pengungkapan 

CSR dianggap berguna bagi pengambilan keputusan stakeholder, sehingga 

perusahaan seringkali menggunakannya untuk membentuk ekspektasi 

stakeholder. 

3. Organizational legitimacy theory 

Teori ini didasarkan pada gagasan kontrak sosial yang mengimplikasikan bahwa 

kelangsungan hidup perusahaan sangatlah bergantung pada masyarakat dan 

lingkungan sosial di sekitarnya. Karena itulah perusahaan harus melayani 

masyarakat dan memberikan manfaat pada masyarakat. 

Perusahaan ingin mendapatkan legitimasi masyarakat atas aktivitas usahanya 

dengan menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan 

masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengungkapkan informasi sosial 

dalam laporan tahunan maupun laporan CSR yang berdiri sendiri.  
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 Dalam Corporate Responsibility Reporting Survey 2008 yang dilakukan oleh 

KPMG, hal-hal yang memotivasi perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk 

melakukan pelaporan CSR adalah: pertimbangan etis, pertimbangan ekonomi, 

reputasi dan brand, innovation and learning, motivasi pekerja, pengurangan dan 

manajemen risiko, memperkuat hubungan dengan supplier, akses terhadap modal dan 

peningkatan nilai di mata pemegang saham, posisi dalam pasar dan peningkatan 

pangsa pasar, perbaikan hubungan dengan pemeritah, dan yang terakhir penghematan 

biaya (cost savings). 

 Pertimbangan etika naik cukup besar dibandingkan survey serupa yang 

dilakukan KPMG sebelumnya pada tahun 2005. Pada tahun 2005 53% perusahaan 

menyatakan mereka membuat sustainability reporting karena pertimbangan etis, dan 

di tahun 2008 jumlah ini meningkat menjadi 70%. Dalam tahun-tahun terakhir 

memang muncul banyak skandal akuntansi, lingkungan, tata kelola, dan hak asasi 

manusia, dan hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis 

menurun. 

 

2.6. Tujuan dan Manfaat Pelaporan CSR (CSR Reporting)  

Menurut Puspitaningrum (2004) dalam Dewani (2009) pengungkapan sosial 

bertujuan untuk: 
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1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode yang 

tidak hanya berupa internalisasi social cost dan social benefit tetapi juga pengaruh 

eksternalitas tersebut terhadap kelompok eksternal yang berbeda-beda 

2. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara 

langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari individu, 

masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial 

di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain. Untuk menyediakan secara 

optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam 

tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan 

sosial  

Sementara itu The Global Reporting Initiative (GRI) dalam sustainability 

reporting guidelines yang dikeluarkannya menyatakan bahwa sustainability report 

dapat digunakan untuk tujuan-tujuan berikut: 

1. Benchmarking 

Sebagai tolak ukur dan alat penilaian kinerja sustainability perusahaan dengan 

memperhatikan hukum, aturan, standar kinerja, serta inisiatif-inisiatif sukarela. 

2. Demonstrating 

Untuk menunjukkan bagaimana pengaruh organisasi terhadap pembangunan 

berkelanjutan, serta bagaimana organisasi menyikapi ekspektasi terkait 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Comparing 
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Untuk membandingkan kinerja dalam organisasi itu sendiri dari waktu ke waktu 

maupun membandingkannya dengan kinerja organisasi lain. 

 Seiring perkembangan di dunia bisnis, pelaporan CSR sangatlah esensial 

untuk memahami dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan perusahaan 

sehingga penyesuaian dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan 

meningkatkan dampak positifnya. Pelaporan CSR (sustainability report) dapat 

membantu menginformasikan keputusan-keputusan perusahaan, memperkuat sistem 

manajemen risiko, dan mengarahkan perusahaan pada kesempatan untuk melakukan 

inovasi produk. 

 Selain dapat memperkuat internal system seperti dijelaskan diatas, 

sustainability reporting juga membantu perusahaan untuk memelihara hubungan 

baik. Kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan dengan efektif kinerjanya 

kepada stakeholder dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan 

dimata para pemangku kepentingan. Selain itu sustainability reporting juga sangat 

penting untuk kesuksesan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang 

perusahaan (KPMG, 2008). 

 Lebih jauh lagi sustainability reporting dapat menjadi alat bagi perusahaan 

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, tata kelola, pelaporan, dan 

manajemen risiko, dan mungkin juga dapat mengarah pada identifikasi peluang untuk 

meraih keunggulan kompetitif. 
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 Manfaat sustainability reporting sebagai sebuah alat manajemen juga dapat 

menjadi signifikan. Proses pelaporan memperhatikan kelemahan-kelemahan dan 

mendorong perbaikan yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan jika manajemen 

bertindak merespon informasi yang diberikan  (Katun, 2010) 

 

2.7. Prinsip-Prinsip CSR/Sustainability Reporting 

GRI mengidentifikasikan 11 prinsip pelaporan yang dianggap penting untuk 

menghasilkan laporan berkelanjutan yang layak. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Materiality 

Informasi dalam laporan harus mencakup topik dan indikator yang 

mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan yang 

signifikan. Informasi dalam laporan harus mempengaruhi secara substantif 

penilaian dan keputusan oleh stakeholder. 

2. Stakeholder Inclusiveness 

Pelaporan sosial harus mengidentifikasi siapa saja stakeholder organisasi 

tersebut dan menjelaskan dalam laporan bagaimana organisasi merespon 

ekspektasi dan kepentingan mereka. 

3. Sustainability Context 

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks sustainability yang 

lebih luas. 

4. Completeness 
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Laporan harus mengakomodir seluruh topik dan indikator yang material. Selain 

itu pendefinisian report boundary (batasan laporan/ hal-hal apa saja yang 

dicakup dalam laporan) juga harus mencukupi untuk merefleksikan dampak 

ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan yang signifikan. Sehingga 

stakeholder dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. 

5. Balance 

Laporan harus mencerminkan aspek positif dan negatif kinerja perusahaan 

sehingga dapat dilakukan penilaian yang sesuai terhadap performa organisasi 

secara keseluruhan. 

6. Comparability 

Informasi yang dilaporkan harus disampaikan dengan cara yang memungkinkan 

stakeholder menganalisis perubahan dalam kinerja organisasi dari waktu ke 

waktu serta dapat pula digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi 

dengan organisasi yang lain 

7. Accuracy 

Informasi yang dlaporkan harus cukup akurat dan detail bagi stakeholder untuk 

melakukan penilaian performa perusahaan 

8. Timeliness 

Laporan diterbitkan pada jadwal yang tetap dan informasi dapat tersedia ketika 

stakeholder ingin mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. 

9. Clarity 
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Informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh stakeholder yang menggunakan 

laporan tersebut. 

10. Reliability 

Informasi serta proses yang digunakan dalam mempersiapkan laporan harus 

dikumpulkan, dicatat, digolongkan, dianalisis, dan diungkapkan setelah 

melewati pengecekan yang menjamin kualitas dan materialitas informasi 

tersebut. 

 Menurut Monte (2009) secara keseluruhan transparansi merupakan prinsip  

dominan dalam proses pelaporan berkelanjutan. Transparansi mencakup 

pengungkapan penuh prosedur, proses dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan. 

Danish Commerce and Companies Agency (2009:9) dalam terbitannya 

“Reporting on Corporate Social Responsibility– an introduction for supervisory and 

executive boards” menyatakan bahwa ketika sebuah perusahaan telah mengambil 

kebijakan terkait CSR, maka dalam laporannya perusahaan tersebut harus 

menyediakan informasi terkait hal-hal berikut: 

1. Kebijakan bisnis terkait CSR 

Kebijakan secara umum dipahami sebagai panduan bisnis dalam perusahaan, 

tujuan, strategi, atau dokumen-dokumen lainnya yang menjelaskan upaya 

perusahaan dalam melakukan CSR. Perusahaan juga harus mengungkapkan 



32 
 

 

standar, pedoman, atau prinsip CSR yang mereka gunakan dalam aktivitas 

bisnisnya. 

2. Bagaimana perusahaan mengejawantahkan kebijakan CSRnya ke dalam tindakan 

nyata. 

Perusahaan harus melaporkan sistem dan prosedur aplikasi CSR ke tindakan 

nyata. Hal ini dapat berupa sistem manajemen, sistem pengendalian, evaluasi atau 

prosedur lain yang mereview secara sistematis implementasi kebijakan CSR.  

3. Opini perusahaan terhadap pencapaian CSR-nya selama tahun pelaporan dan 

harapannya kedepan. 

Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap pencapaian CSR-nya untuk 

kemudian dilakukan umpan balik untuk memperbaiki kinerja CSR kedepannya. 

 

2.8. Industri Pertambangan 

 Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. 

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep 

Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, yang meliputi : 

penyelidikan umum (prospecting), eksplorasi, studi kelayakan, persiapan produksi, 

penambangan reklamasi dan pengelolaan lingkungan,  pengolahan (mineral 

dressing), pemurnian / metalurgi ekstraksi, pemasaran , Corporate Social 

Responsibility (CSR), pengakhiran tambang (mine closure) (www.wikipedia.com).  
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 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk 

bahan tambang. Industri pertambangan yang masuk dalam sektor energi dan sumber 

daya mineral (ESDM) ini dikenal memberikan kontribusi yang besar terhadap 

ekonomi bangsa. Data departemen ESDM menunjukkan bahwa sektor ini 

menyumbang sekitar 33% penerimaan negara.  

 Peran sektor tambang dalam memacu roda perekonomian nasional bukan 

hanya dalam bentuk sumber devisa dan penerimaan negara saja, tetapi mencakup 

kegiatan ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku 

industri, bahan bakar domestik dan memacu efek berantai ekonomi. Disamping itu 

sub-sektor pertambangan umum merupakan faktor dominan dalam pembentukan 

IHSG (www.esdm.go.id). 

 Akan tetapi dibalik semua peranan penting dan keuntungan yang dapat 

dihasilkan, tetap tak dapat dipungkiri bahwa sektor ini memiliki dampak sosial dan 

lingkungan yang luar biasa. Kegiatan pertambangan pada dasarnya memiliki daya 

rusak lingkungan yang sulit dipulihkan. Seluruh tahap pengembangan tambang 

mineral misalnya memiliki dampak merusak lingkungan hidup dan ekosistem alami 

tempatnya beroperasi.  

 Di wilayah operasi, dimana masyarakat setempat hidup dan penghidupannya 

bergantung sebagian dan/ atau sepenuhnya kepada tanah dan kekayaan alam, seluruh 

mata rantai operasi tambang mineral memiliki dampak terhadap penurunan mutu dan 

pelenyapan kehidupan masyarakat. Berbagai aspek penghidupan rakyat mulai dari 
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biofisik, sosial ekonomi, hingga politik menerima dampak seluruh mata rantai operasi 

tambang mineral (Jatam 2008) 

 Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangatlah besar dan berpengaruh 

luas, maka jelas dibutuhkan suatu tindakan dari perusahaan tambang untuk 

meminimalisir dampak negatifnya. Salah satunya adalah dengan menjalankan 

program CSR yang baik dan bertanggungjawab. 

 

2.9. Pelaporan CSR (CSR Reporting) pada Industri Pertambangan 

 Sebuah studi yang dilakukan oleh CSR-Asia menyatakan bahwa ternyata 

sektor energi (yang mayoritas di dalamnya adalah perusahaan tambang) memiliki 

jumlah manajer CSR yang terbesar. Hal ini disebabkan industri tambang memiliki 

risiko sosial dan lingkungan yang tinggi. Program CSR jelas penting dalam 

keberlanjutan perusahaan tambang. 

 Berdasarkan hal tersebut, tak mengherankan jika perusahaan-perusahaan 

tambang juga memberi perhatian khusus pada sustainability reporting. Di Indonesia, 

sejumlah perusahaan tambang bahkan pernah memenangkan beberapa penghargaan 

terkait kinerja lingkungan, CSR dan sustainability reporting. 

 Walaupun beberapa perusahaan tambang dinilai telah melaporkan 

sustainability report-nya dengan baik, ini bukan berarti pelaporan berkelanjutan 

industri tambang sudah sempurna dan tidak memerlukan perbaikan. Masyarakat 

masih terus menuntut transparansi industri tambang. Hingga saat ini transparansi 
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perusahaan tambang masih jadi hal yang banyak dikritisi mengingat peranan sektor 

ini yang cukup signifikan dalam ekonomi dan erat kaitannya dengan pemerintah. 

 Menurut Priagung Rakhmanto, direktur Reforminer Institute, pengungkapan 

oleh perusahaan tambang penting, salah satunya untuk mempertanyakan jika program 

tanggung jawab sosial perusahaan tambang di wilayah mereka tidak terasa atau 

terlihat manfaatnya (Rudi,2010). 

 Industri pertambangan juga termasuk industri yang sering dituduh tidak 

memberikan bagi hasil yang adil dan terlibat korupsi. Menurut Fatchurrochman 

(2006) salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi kecurigaan adalah 

dengan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (triple bottom line) 

sesuai dengan Sustainability Reporting Guidelines (SGR). Pedoman ini diterbitkan 

oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang disponsori oleh PBB, berbagai dana 

pensiun, perusahaan multinasional, akuntan publik dan LSM. 

 Demi menghilangkan kecurigaan terhadap industri tambang sudah saatnya 

transparansi dikedepankan. Termasuk dalam pelaporan kinerja ekonomi, sosial dan 

lingkungan perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, transparansi akan 

menguntungkan industri tambang, pemerintah, masyarakat, dan semua pihak. 

Transparansi ini lah yang nantinya akan mendorong akuntabilitas industri dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

 Untuk menunjang pelaporan triple bottom line dari jenis-jenis usaha yang 

memiliki faktor sector specific dalam aktivitasnya, GRI menerbitkan sector 
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supplement. Industri pertambangan termasuk dalam salah satunya, sehingga GRI 

menerbitkan Mining and Metal Sector Supplement (MMSS) yang mencakup 

ekplorasi, kelayakan penambangan, konstruksi, serta pemrosesan tambang dan logam. 

 MMSS memberikan perhatian lebih pada aktivitas material stewardship 

dalam kebijakan dan sistem manajemen. Selain itu MMSS juga memberikan 13 

indikator tambahan untuk mengakomodir aspek sosial dan lingkungan perusahaan 

tambang dan logam. 

 Menurut GRI MMSS, sektor tambang dan logam meliputi ekplorasi, 

penambangan, dan pemrosesan logam primer (termasuk peleburan, recycling, dan 

pabrikasi dasar). 

 GRI MMSS ini berkaitan dengan aspek sustainability development yang 

mengkhususkan perusahan tambang karena perusahaan tambang lebih sering 

menghadapi permasalahan dan membutuhkan pengukuran yang lebih ketimbang 

sektor-sektor lain. Isu-isu kontekstual utamanya antara lain adalah: 

� Kontrol, penggunaan dan manajemen tanah 

� Kontribusi terhadap ekonomi nasional dan pembangunan sosial 

� Keterikatan dengan komunitas dan stakeholder 

� Hubungan dengan karyawan 

� Manajemen lingkungan 

� Hubungan dengan pertambangan rakyat dan pertambangan skala kecil 

� Pendekatan menyeluruh terhadap penggunaan mineral 
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GRI MMSS pada dasarnya merupakan tambahan terhadap GRI Sustainability 

Reporting Guidelines. Ada penambahan pada hal-hal yang sifatnya sector specific. 

Misalnya di bidang lingkungan ditambahkan keharusan pengungkapan terkait 

pelestarian ekosistem, masalah emisi, serta limbah. Selain itu juga diberikan 

penekanan pada keselamatan kerja karyawan, hak asasi manusia (khususnya hak 

penduduk asli/indigenous rights), hubungan dengan pertambangan rakyat (skala 

kecil), material stewardship dan lain-lain. 

 

2.10. Etika Bisnis 

 Holmes mengartikan etika sebagai sesuatu yang baik (nilai yang harus 

dikembangkan) dan sesuatu yang benar (bagaimana kewajiban moral kita 

seharusnya). Kemudian Dienhart menyatakan bahwa etika bisnis berfokus pada 

bagaimana kita menggunakan sudut pandang etis terhadap bagaimana perusahaan 

mengorganisasikan perilaku manusia (Somerville, 2007:143). 

Rudito (2007:4) menyatakan etika dalam arti sebenarnya dianggap sebagai 

acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas, atau perilaku individu bisa 

dianggap baik atau tidak. Dan etika bisnis adalah acuan yang dipakai oleh perusahaan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya agar aktivitas yang mereka 

lakukan tidak merugikan pihak lain.  

Sementara itu, Bertens (1999:32-33) menganalisis arti-arti etika dengan 

membedakan antara etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai 
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praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh mana dipraktekkan atau 

justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan, dengan kata lain etika 

sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan 

nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral yaitu kita lebih 

berfikir tentang apa yang boleh, khususnya apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan sehingga etika sebagai refleksi lebih menyoroti dan menilai baik buruknya 

perilaku orang. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi etika secara 

umum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku dan perbuatan 

manusia baik yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan 

etika bisnis adalah pengaplikasian konsep etika tersebut pada aktivitas bisnis 

perusahaan.  

Etika memperhatikan pencarian kebaikan dalam hidup yang terkait 

pengaturan perilaku manusia dan interaksi sosial. Dan bisnis bukanlah sekedar 

permasalahan pertukaran ekonomi, uang, komoditas, dan keuntungan. Bisnis juga 

mencakup interaksi manusia, didasarkan pada kemasyarakatan manusia, dan  terkait 

pula dengan kehidupan politis, sosial, legal dan kebudayaan masyarakat. 

(George,1978). Maka jelaslah ada keterkaitan yang signifikan antar etika dan bisnis.  

Sebagai cabang filsafat terapan, etika bisnis menyoroti segi-segi moral 

perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Oleh 

karena itu etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan 
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menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia 

(Rindjin, 2004:69) 

Menurut J Weiss, etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan 

prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang 

kompleks. Sekalipun tidak ada definisi terbaik untuk etika bisnis, namun terdapat 

konsesnsus bahwa etika bisnis adalah studi yang mensyaratkan penilaian dan 

penalaran, baik yang didasarkan atas prinsip-prinsip maupun kepercayaan dalam 

mengambil keputusan guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi diri sendiri 

terhadap tuntutan sosial dan kesejahteraan (Rindjin, 2004:71). 

Morland (2008:2-4) menggambarkan etika sebagai serangkaian prinsip yang 

harus diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Etika bisnis adalah mengenai 

kemampuan perusahaan untuk merespon dengan tepat tekanan dan ekspektasi dalam 

praktek bisnis. Etika bisnis membutuhkan intuisi dimana karakter dan nilai 

memegang peranan penting. Inilah mengapa hukum tidak selalu dapat mengakomodir 

praktik yang etis. Kebijakan praktis tidak sesederhana mengidentifikasi dan 

menerapkan aturan yang relevan, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan 

di dalam situasi dimana tidak ada parameter regulatory yang dapat diacu, dimana 

peraturan-peraturan yang ada rancu dan ambigu sehingga diperlukan kebijaksanaan. 

Velasques (2002) menyatakan bahwa etika bisnis mencakup tiga issue, yakni: 

systemic, corporate, dan individual issues. Systemic issues dalam etika bisnis muncul 

dari sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis tersebut 
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beroperasi. Corporate issues adalah pertanyaan (permasalahan) etika yang muncul 

terkait sebuah perusahaan tertentu. Sedangkan individual issues merupakan 

pertanyaan (permasalahan) etika yang muncul terkait individu atau sekelompok 

individu tertentu dalam sebuah perusahaan. 

 

2.10.1 Pentingnya Etika Bisnis bagi Perusahaan 

 Ketika dihadapkan pada pertanyaan mengapa perusahaan harus 

mengimplementasikan etika bisnis, Chryssides dan Kaler (1995:21) menjawabnya 

dengan sangat sederhana. “It is inescapable”. Etika bisnis kini sudah tak terhindarkan 

lagi. Masyarakat terstruktur dalam aturan moral fundamental tertentu dan bisnis harus 

beroperasi didalamnya.  

 Bertens (1999:376) menyatakan bahwa etika memainkan peran yang penting 

dalam bisnis. Sebagian pihak beranggapan bahwa bisnis tidak terkait dengan etika, 

namun Bertens menyanggah hal ini. Menurutnya, bisnis berlangsung dalam konteks 

moral. Sesuai pendapat De George yang dikutipnya, kini baik media massa, lembaga 

swadaya masyarakat, maupun masyarakat sendiri sudah sangat menyadari keterkaitan 

bisnis dan etika. Mereka bahkan tak segan mengkritik jika dinilai praktik bisnis mulai 

tidak etis. De George juga mengutarakan bahwa pihak bisnis sendiri pun mulai 

prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya.  

 Walaupun sebuah bisnis memiliki banyak keunggulan seperti misalnya 

produk, kondisi finansial dan manajemen yang mumpuni, tapi jika ia tidak memiliki 

etika, maka lambat laun hal ini akan menjadi batu sandungan baginya. Tanpa etika 
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yang baik, bisnis berpotensi jatuh dalam skandal, dan kasus-kasus yang merugikan. 

Bertens (1999:387) juga menyatakan bahwa menanggapi hal tersebut, kini di dunia 

bisnis telah terbentuk sikap positif. Sudah terdapat kesadaran bahwa bisnis harus 

berperilaku etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Bahkan ia menemukan sejumlah 

penelitian empiris yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai standar etis 

yang tinggi juga tergolong perusahaan yang sukses. 

 Ditambah lagi, kini masyarakat berekpektasi lebih. Mereka menuntut 

perusahaan memenuhi kewajiban etisnya karena mereka beranggapan bahwa 

perusahaan (bisnis) termasuk salah satu pihak yang paling berperan dalam 

masyarakat modern, dan dapat memberikan pengaruh langsung dan dampak yang 

signifikan pada kepentingan publik. Kini bahkan makin banyak pihak memberikan 

pressure pada perusahaan yang kinerja etikanya dibawah standar (Baker, 2007) 

 

2.10.2 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Etika Bisnis 

 CSR merupakan salah satu bentuk nyata hubungan antara perusahaan dengan 

lingkungannya dalam konteks etika bisnis. Dalam konteks tersebut perusahaan 

mempunyai tujuan yang juga merupakan tujuan dari komunitas di sekitarnya (Rudito, 

2007:18). Dapat diartikan bahwa dengan melakukan CSR, perusahaan telah berlaku 

etis kepada lingkungan/komunitas di sekitarnya, sebab dengan CSR perusahaan 

berusaha memberikan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Selain itu, 
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tanggungjawab sosial juga pada dasarnya terkait dengan budaya perusahaan yang 

dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. 

 Dalam prakteknya penerapan CSR dapat terlihat dalam aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan perusahaan seperti program amal, pemberdayaan masyarakat, 

maupun dalam proses produksi perusahaan itu sendiri. Dari bentuk CSR tersebut kita 

dapat melihat wujud etika bisnis perusahaan. 

 Gagasan perilaku etis perusahaan yang dituangkan dalam CSR pada awalnya 

bermula dari gagasan charity, dan kemudian berkembang seiring waktu menjadi lebih 

luas. Saat ini konsep tersebut mencakup pertanggungjawaban terhadap stakeholder, 

perbaikan permasalahan sosial lingkungan yang ditimbulkan perusahaan, proses 

bisnis yang lebih bertanggungjawab secara sosial-lingkungan, dan lain sebagainya. 

 

2.10.3 CSR, Pelaporan CSR (CSR Reporting), dan Citra Perusahaan 

 CSR telah terbukti membawa dampak positif bagi perusahaan baik secara 

kinerja ekonomi dan finansial maupun citra perusahaan. Karena itu tak heran jika 

dalam prakteknya CSR communication menjadi sangat penting dan dalam hal ini 

pelaporan CSR adalah alatnya.  

 Perusahaan besar membangun reputasi mereka dengan mengembangkan 

praktek yang mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan dalam strategi kompetitif 

mereka (Fombrun, 1996 dalam Somerville, 2007:92). Perusahaan-perusahaan tersebut 

menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan investor, pekerja, dan 
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masyarakat. Mereka meningkatkan perhatian pada pembangunan komunitas lokal dan 

memastikan penggunaan teknologi, produk, dan aktivitas yang ramah lingkungan.  

 Citra perusahaan memanglah sangat penting karena citra memiliki dampak 

yang penting. Reputasi yang baik akan menarik konsumen untuk membeli produk, 

investor untuk membeli saham, dan karyawan untuk bekerja lebih bak, dan karenanya 

reputasi yang baik pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas (Somerville, 

2007:93). 

 Untuk membentuk citra tersebut maka diperlukan komunikasi, dalam konteks 

CSR maka alat komunikasinya adalah laporan CSR atau sustainability report. Darwin 

(2009) mengatakan bahwa sustainability report krusial untuk mengkomunikasikan 

kinerja CSR perusahaan. Bahkan CSR telah menjadi suatu alat reputation risk 

management.  

 Jika dipersepsikan secara benar, pada hakikatnya laporan CSR adalah suatu 

bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk melaporkan kinerja ekonomi, sosial, 

dan lingkungannya. Namun penempatan motivasi yang salah dapat menyebabkan 

perusahaan menempatkan CSR sebagai “kosmetik” semata. Hal ini didukung pula 

dengan sifat CSR yang sukarela serta tidak adanya regulasi yang pasti dan mengikat.  

Praktek CSR pun selama ini tak jarang menuai perdebatan. Kritikus 

berpendapat bahwa CSR seringkali tak lebih dari window dressing superfisial 

(wikipedia). Hubbard (2008) bahkan menyatakan bahwa saat ini tumbuh persepsi 

publik bahwa CSR report yang dikeluarkan perusahaan merupakan greenwash, 
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sebuah upaya public relation untuk mengesankan pembacanya, sementara prakteknya 

hanyalah lip service semata.  

Morsing dan Schultz (2006) mengutarakan bahwa sejumlah studi telah 

memicu pertanyaan, ketika perusahaan terlalu intens berfokus pada komunikasi CSR 

apakah itu berarti perusahaan sedang menyembunyikan sesuatu? Belakangan ini 

berkembang skeptisme publik yang menganggap CSR beberapa perusahaan 

sebenarnya adalah suatu upaya greenwashing. Greenwashing adalah istilah yang 

lazim dipakai untuk menyebut upaya korporasi menutupi kerusakan yang 

diakibatkannya dengan tindakan yang bercitra baik (Indikator). 

Memang masih terdapat banyak kritik terhadap sustainability report sebagai 

alat pertanggungjawaban. Editorial Newsletter CSR Indonesia bahkan 

mengungkapkan: 

Tampaknya  dokumen laporan keberlanjutan masih belum secara optimal 
disadari sebagai dokumen akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. 
Sangat sedikit perusahaan yang telah melakukan komunikasi dua arah untuk 
mendapatkan masukan bagi perbaikan kinerja sosial dan lingkungan dengan 
para pemangku kepentingan dalam membuat dokumen laporan yang 
dipublikasikannya. Dokumen itu, sekali lagi, masih lebih mirip sebagai 
sebuah ”souvenir” yang dibagi-bagikan secara gratis dengan harapan ada 
timbal balik bagi citra perusahaan. 
 
Menyusun sustainability report memang hendaknya didahului kesadaran 

bahwa sustainability report merupakan alat akuntabilitas manajemen. Secara internal, 

sustainability report merupakan inisiatif dan praktik good corporate governance 

(Rachman, 2009). Adapun citra dan reputasi perusahaan yang terdongkrak 

sesungguhnya merupakan dampak saja. Hal ini penting untuk mencegah penurunan 
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nilai informasi dari sustainability report itu sendiri. Kebanyakan pelaporan yang ada 

saat ini tidak mencerminkan secara memadai pertanggungjawaban sosial yang 

dilakukan organisasi. Selain itu hal yang dilaporkan dalam sustainability report tidak 

terjamin kebenarannya dan karena itu menurun kredibilitasnya sehingga nilai dari 

laporan tersebut pun menjadi bias (Hubbard, 2008) 

Seperti diungkapkan Morsing dan Schultz (2006) CSR dan pelaporannya 

dapat menjadi pedang bermata ganda. Disatu sisi penerapan CSR dan 

pengkomunikasiannya dapat memberikan dampak positif bagi citra perusahaan dan 

mampu menghindarkan perusahaan dari permasalahan legitimasi terkait operasinya. 

Namun di sisi lain ketika CSR dan pelaporannya hanya diposisikan sebagai pemanis 

dan tidak sesuai dengan kinerja yang sebenarnya, maka hal ini akan mendatangkan 

permasalahan tersendiri. Yakni skeptisme publik terhadap perusahaan dan 

permasalahan legitimasi terkait kerusakan yang berusaha ditutupi perusahaan.  

 

2.11 Teori Etika Bisnis 

2.11.1 Teori Utilitarianisme 

Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap 

benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan 

dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh 

tindakan lain yang dapat dilakukan (Velasques, 2002:70). 
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Utilitas berarti kegunaan. Sebuah tindakan tidak serta merta baik dan buruk, 

tetapi dilihat dari kegunaan dan akibat dari tindakan itu. Teori utilitarian termasuk 

dalam teori etika teleologi yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai oleh tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan 

oleh tindakan itu (Latief, 2006:117) 

Bertens (1999:66) menyatakan bahwa menurut teori utilitarianisme suatu 

perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut 

bukan satu dua orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, utilitarianisme 

disini tidak boleh dimengerti dengan cara yang egoistis. 

Berdasarkan teori ini, untuk memastikan apa yang harus kita lakukan dalam 

situasi tertentu, kita harus memastikan tiga hal (Velasques, 2002:71): Pertama, kita 

harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat 

kita lakukan dalam situasi tersebut. Kedua, untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu 

menentukan keuntungan dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh 

dari tindakan tersebut. Ketiga, alternatif yang memberikan jumlah utilitas yang paling 

besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. 

 

2.11.2 Teori Hak 

 Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila 

perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia 

didasarkan atas beberapa sumber otoritas (Weiss, 2006 dalam Ardana dan 
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Agoee,2009:49), yaitu hak hukum, hak moral, dan hak kontraktual. Hak hukum 

adalah hak yang didasarkan atas sistem yurisdiksi suatu negara. Hak moral 

dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, hak moral berkaitan dengan 

kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak orang 

lain. Sedangkan hak kontraktual mengikat individu yang membuat 

kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

2.11.3 Teori Kewajiban/Deontologi/Kantianisme 

Istilah “deontologi” berasal dari kata Yunani “deon” yang berarti kewajiban. 

Suatu perbuatan dianggap baik karena perbuatan itu diwajibkan, dan dianggap buruk 

karena perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena 

hasilnya baik, karena itu bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan bahwa 

perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya (Bertens 1999:69). 

Untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep deontologi ini, ada dua 

konsep penting yang dikemukakan oleh Kant, yaitu konsep imperative hypothesis, 

dan imperative catagories (Ardana dan Agoee, 2009:48). Imperative hypothesis 

adalah perintah-perintah (ought) yang bersifat khusus yang harus diikuti jika 

seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Misalnya: jika anda ingin menjadi 

sarjana ekonomi maka anda harus masuk fakultas ekonomi. Sementara imperative 

catagories adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat 

apapun. Dalam hal ini, kewajiban moral bersifat mutlak tanpa ada pengecualian 
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apapun dan tanpa dikaitkan dengan keinginan atau tujuan apapun. Ini berarti bahwa 

pedoman yang mengatur perilaku sosial manusia harus dapat menjadi hukum 

universal dan bahwa manusia hendaknya berperilaku sebagaimana ia menginginkan 

orang lain juga berperilaku yang sama. 

 

2.11.4 Teori Keutamaan 

 Teori ini menggunakan pendekatan yang relatif berbeda dengan teori lainnya.  

Ia tidak menyoroti perbuatan, melainkan berfokus pada manusia sebagai pelaku 

moral. Dalam teori ini tidak ditanyakan apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang, 

tetapi harus menjadi orang seperti apakah dia seharusnya. 

 Keutamaan disini didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. 

Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang 

mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. (Bertens, 1999:74) 

 Teori ini berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang 

harus dimiliki oleh seseorang agar bias desebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat 

atau karakter yang mencerminkan manusia hina. (Ardana dan Agoee, 2009:51) 

 

2.11.5 Teori Teonom 

Pada dasarnya semua teori etika yang lain memiliki aspek yang sama, yakni 

moralitas. Akan tetapi teori-teori tersebut hanya mengkaji moralitas berdasarkan 
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proses penalaran (akal) manusia tanpa mengaitkannya dengan kekuasaan tak terbatas 

(Tuhan). Teori teonom mengritik hal tersebut. Teori ini mengatakan bahwa karakter 

moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan 

kehendak Tuhan. Perilaku manusia dianggap baik jika selaras dengan kehendak 

Tuhan dan dianggap tidak baik ketika melanggar atau tidak sesuai dengan perintah 

Tuhan. 

Walaupun kita mengenal beberapa macam agama, pada dasarnya persamaan 

fundamental filsafat etika semua agama (Ardana dan Agoee, 2009:52): 

1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain 

tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Budha menyebutnya Nirwana, 

Islam menyebutnya akhirat dan Kristen menyebutnya surga. 

2. Semua agama mengakui adanya Tuhan dan semua agama mengakui adanya 

kekuatan yang terbatas yang mengatur jalannya alam raya ini. 

3. Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di duni, 

tetapi juga salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir (tujuan tertinggi) 

umat manusia. 

4. Semua agama mempunyai ajaran moral (etika) yang bersumber dari kitab suci 

masing-masing. Ada prinsip prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat 

mutlak bagi setiap agama, ada pula yang spesifik untuk masing-masing agama. 
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2.12 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 

Keraf (1994) dalam Rindjin (2004:74) menyebutkan lima prinsip etika yang 

berlaku dalam kegiatan bisnis: 

1. Prinsip otonomi 

Otonomi berarti perusahaan memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil 

keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri. Otonomi disisi lain juga berarti 

adanya tanggungjawab. Karena perusahaan memiliki otonomi, maka perusahaan 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya. 

2. Prinsip kejujuran 

Kejujuran mewujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu 

barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. 

3. Prinsip tidak berbuat jahat (non maleficence) dan prinsip berbuat baik 

(beneficence) 

Prinsip ini mengarahkan kita agar secara aktif dan maksimal berbuat baik atau 

menguntungkan orang/pihak lain, dan kalau hal itu tidak bisa kita lakukan, kita 

minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang/pihak lain. 

4. Prinsip keadilan 

Prinsip ini menuntut kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang atau suatu 

pihak, selain itu prinsip ini juga tidak memperbolehkan adanya perlakuan 

diskriminatif. 

5. Prinsip hormat pada diri sendiri 
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Prinsip ini bukan bersifat egois, melainkan didasarkan pada rasa hormat kepada 

manusia sebagai pribadi yang bernilai pada dirinya sendiri. Hormat pada manusia 

secara persona dapat disejajarkan dengan aturan emas (golden rule), ini berarti 

bahwa suatu pihak harusnya memperlakukan pihak lain sebagaimana saya ingin 

diperlakukan dan tidak akan memperlakukan pihak lain apa yang kita tidak ingin 

diperlakukan pada diri kita. 

 Sementara itu The Caux Round Table (CRT) di Swiss mendeklarasikan 

Principle for Business sebagai berikut:  

1. Kewajiban bisnis: dari shareholder ke stakeholder 

Prinsip ini berusaha menggeser paradigma bisnis, yang awalnya hanya 

memperthitungkan kepentingan shareholder dalam kewajiban bisnisnya, agar 

aktif pula mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder yang beragam 

kedalam kewajiban bisnis dan pelaksanaan aktivitas bisnisnya. 

2. Dampak ekonomi dan sosial bisnis: inovasi, keadilan dan masyarakat dunia 

Bisnis harus berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan sosial tidak hanya 

untuk negara dimana mereka beroperesi, tapi juga untuk masyarakat dunia yang 

lebih luas melalui penggunaan sumber daya secara efisien dan hati hati, 

persaingan yang wajar dan bebas, serta penekanan pada inovasi teknologi, metode 

produksi, pemasaran dan komunikasi. 

3. Perilaku bisnis: dari asas legalitas ke semangat saling percaya 
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Disamping menerima legitimasi perdangan, bisnis juga harus mengakui adanya 

kesungguhan, keteruserangan, kejujuran, kesetiaan pada janji, dan keterbukaan. 

Hal itu penting bagi kredibilitas dan integritas mereka. 

4. Menghargai peraturan 

Perusahaan harus menghormati ketentuan domestik dan internasional. 

5. Mendukung perdagangan multilateral 

Bisnis harus bekerjasama dalam usaha mengembangkan perdagangan multilateral 

yang maju dan bijaksana. 

6. Menghormati lingkungan 

Pelaku bisnis harus melindungi dan sejauh mungkin memperbaiki lingkungan, 

mengembangkan pembangunan berkelanjutan, dan mencegah pemborosan 

sumber daya alam. 

7. Menghindari praktik yang haram 

Pelaku bisnis tidak boleh terlibat dalam tindakan-tindakan tercela seperti 

penyuapan, penipuan, dan tindakan-tindakan tercela lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menjelaskan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, fakta dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena 

pendekatan ini berpusat pada pengumpulan data dan informasi guna mendapatkan 

pemahaman yang mendalam atas masalah yang diteliti. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati yang didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan yang 

dilakukan dengan mendalami kajian pustaka, data dan angka sehingga realitas dapat 

dipahami dengan baik (Moleong, 2000;3) 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni 

data yang bukan merupakan angka-angka atau data yang hanya merupakan 

keterangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder 

merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi 

melalui media perantara (Indriantoro dan Bambang 1999:147).  Data sekunder bukan 

berasal dari pihak bersangkutan (obyek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak 

lain seperti literatur kepustakaan, artikel, jurnal-jurnal penelitian dan sumber lainnya 

yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Studi literatur, yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan membaca dan 

mempelajari sumber-sumber bacaan. Sumber bacaan bisa berupa literatur cetak 

maupun elektronik yang dianggap relevan dengan pembahasan masalah. 

2. Paparan Kasus, yakni pengumpulan informasi mengenai kondisi dan 

permasalahan terkait atas sampel yang dipilih. 

3. Intuitif subyektif, merupakan pelibatan pendapat penulis atas masalah yang 

sedang dibahas. Dalam penelitian ini pembahasan dan analisa masalah yang 
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diambil terbatas pada kemampuan penulis dalam menganalisis dan memecahkan 

masalah tersebut berdasarkan wawasan dan pustaka yang dimiliki penulis. 

 

 Dalam penelitian ini keseluruhan data yang akan dikumpulkan adalah data 

mengenai hal-hal berikut: 

1. Kondisi CSR reporting perusahaan tambang saat ini  

2. Permasalahan etika yang telah atau mungkin muncul dalam CSR reporting 

3. Faktor penyebab munculnya permasalahan etika tersebut 

4. Teori etika, prinsip etika, serta teori, prinsip, atau pendapat lain yang dapat 

digunakan sebagai bahan atau dasar analisis etika terhadap CSR reporting 

5. Usulan solusi atas permasalahan etika dalam CSR reporting 

 Untuk mengetahui kondisi CSR reporting saat ini penulis melakukan 

pencarian data dan menyajikannya dalam paparan kasus. Kemudian peneliti 

menggunakan intuisi subjektif dengan dasar data yang diperoleh sebelumnya untuk 

menganalisis mengapa permasalahan tersebut dikatakan tidak etis serta faktor-faktor 

penyebab munculnya permasalahan etika tersebut.  

 Selanjutnya peneliti kembali mengumpulkan data dengan studi literatur dan 

dokumentasi untuk memperoleh wawasan mengenai teori dan prinsip etika. Selain itu 

peneliti juga mungkin mengumpulkan teori, prinsip, maupun pendapat yang lain yang 

kiranya relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis etis terhadap pelaporan CSR. 

Data ini akan diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan diskusi. Sedangkan 
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untuk usulan solusi terhadap permasalahan akan diperoleh melalui analisis lebih 

lanjut dan penarikan kesimpulan menggunakan intuisi subjektif peneliti yang 

didasarkan pada wacana dan data yang telah diperoleh sebelumnya.  

 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis wacana, yaitu suatu cara 

dalam mempelajari makna pesan dengan memfokuskan pada pesan yang tersembunyi 

(laten) dan makna yang terkandung dalam teks. Metode ini juga mempertimbangkan 

apa yang dikatakan seseorang (what) dan bagaimana seseorang mengatakannya (how) 

(Kasiyanto dalam Bungin, 2003:151-152). 

Sedangkan tahapan analisis data menurut Sugiyono (2009:431), yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Tahapan analisis 

tersebut diperjelas sebagai berikut: 

1. Setelah mengumpulkan data mengenai kondisi CSR reporting saat ini dan 

menyajikannya dalam paparan kasus, peneliti melakukan analisis untuk 

mengidentifikasi faktor- permasalahan etika didalamnya.  

2. Selanjutnya peneliti mengumpulkan teori dan prinsip serta pendapat lain yang 

relevan untuk digunakan untuk memberikan analisis etis terhadap permasalahan 

tersebut. 
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3. Alat analisis yang rencananya akan digunakan untuk memberikan tinjauan etika 

bisnis terhadap CSR reporting adalah: 

a. Pemahaman tentang CSR, CSR/sustainability reporting, dan prinsip-prinsip di 

dalamnya 

b. Teori dan prinsip-prinsip etika bisnis 

c. Karakteristik kualitatif laporan (penyampaian informasi) 

d. Pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku tidak etis dalam 

CSR reporting, misalnya: skeptisme publik, penurunan kualitas informasi, 

inefisiensi biaya, dll 

4. Kemudian dengan menggunakan alat analisis tersebut peneliti memberikan 

tinjauan etika bisnis terhadap CSR reporting 

5. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisisnya, peneliti berusaha 

menginterpretasikan bagaimana CSR reporting yang seharusnya jika dilihat dari 

sudut pandang etika bisnis 

6. Peneliti juga berusaha memberikan usulan solusi terhadap permasalahan etika 

yang dihadapi dalam CSR reporting. Usulan ini diajukan dengan berdasarkan 

pertimbangan faktor penyebab munculnya masalah tersebut dan pedoman etika 

bisnis yang seharusnya diterapkan. 

 

Dalam menginterpretasikan data, peneliti melakukan pengolahan data dengan 

mengorganisasikan data. Kemudian peneliti membaca data secara seksama dan 
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membuat catatan atau ringkasan mengenai data yang telah dibaca. Hal ini dilakukan 

agar data-data yang dibutuhkan dalam penelitian menjadi semakin terfokus. 

Selanjutnya dari data-data yang telah diperoleh dan diringkas, peneliti mulai 

mendeskripsikannya dengan kalimat sendiri. Sesudah itu peneliti mulai melakukan 

interpretasi dengan membangun deskripsi terkait permasalahan yang diangkat. 

Setelah semua tahap dilakukan, peneliti kemudian menyajikan data secara narasi dan 

melakukan penilaian subjektif atas data-data yang diteliti.  

 

3.5. Objek Paparan Kasus 

Dalam paparan kasus, peneliti memilih tiga perusahaan tambang yakni PT 

Kaltim Prima Coal, PT Aneka Tambang, dan PT Timah. Peneliti memilih tiga 

perusahaan ini karena ketiganya pernah memenangkan penghargaan dalam 

Indonesian Sustainability Reporting Award dan berdasarkan pencarian data awal 

yang dilakukan peneliti, ketiga perusahaan ini ternyata memiliki beberapa masalah 

terkait kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya. Paparan kasus dalam penelitian ini 

tidaklah dimaksudkan untuk member justifikasi terhadap tiga perusahaan tersebut. 

Paparan kasus ini hanyalah sebuah upaya untuk mengetahui kondisi saat ini untuk  

dijadikan pijakan analisis-analisis dalam penelitian ini. 

Laporan CSR (sustainability report) yang dijadikan bahan analisis dalam 

penelitian ini adalah laporan CSR tahun 2008 untuk PT Aneka Tambang dan PT 

Timah, dan tahun 2007 untuk PT Kaltim Prima Coal. Pemilihan tahun pelaporan ini 
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dikarenakan pada saat peneliti melakukan pencarian data, laporan tahun tersebut 

adalah laporan terbaru yang telah dirilis di website perusahaan dan memenangkan 

pula Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA). 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

4.1. Paparan Kasus 

4.1.1. Overview Laporan CSR Perusahaan 

PT Kaltim Prima Coal (KPC)  

Laporan pembangunan berkelanjutan tahun 2007 ini diberi judul “Tidak 

Hanya Menambang”. Judul ini dimaksudkan sebagai cerminan upaya perusahaan 

untuk lebih memperhatikan good mining practices dalam operasinya. Menurut 

perusahaan, laporan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan pada 

stakeholder serta masyarakat mengenai transparansi kinerja perusahaan baik dalam 

bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan menggunakan prinsip ketepatan 

(Accuracy), menyeluruh (Completeness), serta reliabilitas (Reliability) dalam 

menampilkan informasi. Dalam penjelasan di awal laporan, perusahaan memberikan 

jaminan bahwa ketiga prinsip tersebut ada dalam laporan pembangunan berkelanjutan 

perusahaan. 

Penyusunan laporan berkelanjutan ini dimulai dengan pengumpulan data 

kinerja, kemudian data tersebut diverifikasi oleh manajer, lalu analisa data dan 

penyusunan draf laporan untuk selanjutnya diedit oleh penanggung jawab redaksi, 

setelah itu laporan ditinjau oleh pihak luar untuk melihat tingkat kesesuaiannya 

dengan persyaratan GRI, selanjutnya laporan diedit oleh redaksi dan dibagikan 
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kembali ke kontributor untuk selanjutnya dilakukan internal audit. Hasil internal audit 

ini dijadikan bahan penyempurnaan draf final laporan yang kemudian diserahkan 

pada independent assuror untuk diaudit. 

Laporan perusahaan mengacu pada GRI guidelines dan melaporkan kinerja 

ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta perubahan-perubahan yang terjadi selama 

periode pelaporan. Perusahaan juga berusaha mencantumkan kegiatan bersifat 

operasional yang disyaratkan dalam indikator GRI, termasuk indikator tambahan dan 

GRI Mining and Metal Sector Supplement.  

 Dalam laporan pembangunan berkelanjutan tahun 2007, perusahaan 

menyampaikan pencapaian kinerja ekonomi diantaranya kontribusi perusahaan 

terhadap perekonomian nasional dan dampak KPC terhadap perekonomian di Kutai 

timur. Sepanjang tahun 2007, KPC telah membayar royalti batubara sebesar 

USD228,95 juta untuk tahun 2007 kepada pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 

untuk pajak tahun 2007 mencapai USD 160,57 juta. Dalam pelaporan kinerja 

ekonomi, perusahaan juga menyampaikan topik-topik terkait produksi dan 

keterlibatan supplier. 

 Sedangkan untuk kinerja sosialnya, perusahaan melaporkan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat, serta program-program pengembangan agribisnis, 

kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, pengembangan koperasi dan 

UMKM, pembangunan infrastruktur masyarakat, donasi, pelestarian alam dan 



62 
 

budaya, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah, penanganan keluhan dan 

komunikasi eksternal, serta pemantauan dan evaluasi. 

 Pencapaian yang dilaporkan perusahaan dalam bagian kinerja sosial ini 

kebanyakan merupakan pencapaian positif. Di bagian penanganan keluhan dan 

komunikasi eksternal, laporan perusahaan menyiratkan adanya keluhan dari 

masyarakat sebanyak 33 kasus kritikal. Perusahaan tidak memerinci apa sajakah 33 

kasus kritikal tersebut dan hanya menyebutkan bahwa salah satu dari 33 kasus kritikal 

tersebut diantaranya adalah keluhan air akibat operasional tambang. Perusahaan 

menyampaikan bahwa kasus keluhan ini telah diselesaikan dengan sistem umpan 

balik dan sosialisasi. 

 Di bidang lingkungan, pengelolaan lingkungan KPC dilakukan oleh 

departemen lingkungan yang berada di bawah divisi health and environment, namun 

demikian secara tanggungjawab, pengelolaan lingkungan melekat pada masing-

masing divisi. Dalam upaya kinerja lingkungannya perusahaan melaporkan bahwa 

perusahaan telah melakukan pelatihan serta pemantauan dan tindak lanjut kinerja 

lingkungan. Selain itu juga disampaikan indikator lingkungan yakni jumlah 

pemakaian material, konsumsi energi, bahan bakar, produksi dan konsumsi air, serta 

air yang digunakan untuk proses pencucian batubara secara daur ulang. Dalam bagian 

ini perusahaan juga menyampaikan pembukaan lahan tambang baru serta reklamasi 

lahan bekas tambang. Proyek keanekaragaman hayati serta pengelolaan flora dan 

fauna, air, serta emisi dan limbah. Selain menyampaikan tiga kinerja yakni ekonomi, 
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sosial, dan lingkungan, KPC juga menyampaikan kinerja perburuhan dan kinerja hak 

asasi manusia.  

 

PT Aneka Tambang (ANTAM) 

Laporan tahun 2008 ini merupakan laporan keberlanjutan keempat yang 

disusun oleh perusahaan sejak pertama kali menyusunnya pada tahun 2005. Laporan 

ini memuat informasi kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di semua unit 

operasi bisnis Antam di Indonesia. Perusahaan berusaha menekankan unsur 

keterbukaan dengan jargon “Inilah Kami-Kami Terbuka Untuk Anda.” Perusahaan 

juga menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan komprehensif. Dalam 

pengantarnya, perusahaan menyatakan bahwa tanpa terpaku pada pedoman yang 

diacu, yakni GRI Sustainability Reporting Guidelines, perusahaan melaporkan semua 

kegiatan tanggungjawab perusahaan secara menyeluruh dan transparan. 

Inti dari konsep tanggungjawab sosial Antam sebagaimana disampaikan 

dalam laporan adalah: komitmen perusahaan, kerjasama dengan para pemangku 

kepentingan, upaya membangun kualitas hidup yang lebih baik, prioritas utama pada 

masyarakat sekitar daerah operasi, dan program yang terpadu dan berkelanjutan. Pada 

tataran lokal, pelaksanaan tanggung jawab sosial Antam mengarah pada kontribusi 

penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. 

Kesemuanya ini dirangkum dalam visi dan misi perusahaan dan tanggung jawab 

sosial. 
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Sejalan dengan visi dan misi CSR-nya, pada tahun 2008 perusahaan 

membentuk satu direktorat baru, yakni direktorat CSR, dimana direkturnya 

mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota direksi. Selain itu, perusahaan 

juga membentuk satuan kerja CSR yang setingkat dengan posisi senior manajer. 

Terkait kinerja ekonomi, perusahaan melaporkan bahwa tanggung jawab 

sosial di bidang ekonomi Antam diwujudkan dengan memberikan kontribusi nyata 

bagi masyarakat dan pemerintah. Bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat 

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Bentuk kontribusi kepada pemerintah dilakukan melalui 

pembayaran pajak, royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Kontribusi pada kemandirian ekonomi masyarakat dilakukan perusahaan 

melalui program kemitraan dengan bantuan modal usaha/investasi. Dalam skala 

prioritas, pelaksanaan bantuan pinjaman dana ini diperuntukkan bagi pengusaha 

mikro, kecil dan menengah, termasuk koperasi yang berada dalam wilayah operasi 

Antam. Sedangkan terkait kontribusi pada ekonomi negara, Antam melaporkan 

bahwa perusahaan selalu membayar pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan 

pajak sesuai peraturan yang berlaku. Menurut perusahaan tahun ini telah ada 

peningkatan yang cukup signifikan terkait kontribusi terhadap negara. Peningkatan 

ini disebabkan karena meningkatnya laba perusahaan dari tahun ke tahun semenjak 

tahun 2005. 
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Terkait kinerja lingkungan, Antam menyampaikan poin-poin kebijakan 

lingkungannya serta pencapaian satuan kerja environtment and mine closure yang 

terbentuk tahun 2007. Dalam laporannya tahun ini, Antam juga menyampaikan 

sejumlah pencapaian positif terkait sistem manajemen lingkungannya.  Disamping itu 

pengungkapan-pengungkapan lain seperti pemanfaatan air, pemanfaatan air dan 

pengelolaan limbah, serta pelestarian flora dan fauna juga disampaikan. 

Terkait kinerja sosial, Antam melakukan beberapa program sosial seperti 

pemberian beasiswa, pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastrukstur, 

bantuan sosial, community involvement, serta pelestarian seni dan budaya. Selain 

melaporkan program sosialnya, Antam juga melaporkan hal-hal terkait sumber daya 

manusia (tenaga kerja)-nya juga standar etika dan hak asasi manusia. 

 

PT Timah (TINS) 

Dalam pengantarnya, perusahaan menyebutkan bahwa laporan ini merupakan 

media komunikasi perusahaan kepada seluruh stakeholder agar mereka dapat menilai 

kinerja CSR perusahaan dalam arti luas selama tahun 2008. Pada intinya laporan ini 

merupakan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang 

mengungkapkan informasi yang rasional dan berimbang baik positif maupun negatif. 

Perusahaan menyusun laporan CSRnya dengan mengacu pada GRI 

guidelines. Di tahun ketiga ini perusahaan memfokuskan pada beberapa topik utama 
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yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan 

keberlanjutan perusahaan, yaitu mencakup pengelolaan lingkungan, isu 

pertambangan rakyat, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan 

sumber daya manusia, pelaksanaan program pengembangan masyarakat (community 

development), tata kelola perusahaan dan kinerja ekonomi.  

Di bagian pengelolaan lingkungan, perusahaan menyampaikan semacam 

pernyataan komitmennya, bahwa sebagai perusahaan yang memanfaatkan kekayaan 

sumber daya alam, maka sudah menjadi kewajiban TINS untuk mengelola 

lingkungan secara bijak dan bertanggungjawab. Di bagian pelestarian lingkungan, 

perusahaan menyampaikan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan yang 

dilaksanakan tidak hanya berlaku saat kegiatan operasi pertambangan, tetapi juga 

sebelum maupun setelah penambangan berakhir. Selain itu perusahaan juga 

menyampaikan hal-hal terkait kinerja lingkungan yang lain seperti pemakaian 

material, penggunaan energi, pemakaian air, pengelolaan limbah, gas buang, dan 

emisi, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Perusahaan juga meringkas dampak 

lingkungan yang ditimbulkan dari operasi dan menyampaikan kebijakan 

penanganannya. 

Dalam laporan ini perusahaan menyediakan bagian khusus yang melaporkan 

aspek pertambangan rakyat. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan TINS di 

Pulau Bangka dan Belitung telah berlangsung sejak masa kolonial, dan menghadirkan 

para pelaku pertambangan rakyat. Menurut perusahaan, praktik pertambangan rakyat 
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yang sering disebut dengan istilah tambang inkonvensional (TI) ini menimbulkan 

beberapa masalah karena praktiknya seringkali tidak memperhatikan good mining 

practices.  

Di bagian konflik dan pengelolaannya perusahaan menyampaikan bahwa 

pertambangan rakyat, terutama yang dilakukan secara ilegal menimbulkan sejumlah 

kerugian. Beberapa kerugian tersebut adalah hilangnya potensi penerimaan 

perusahaan dan operasi sehingga mengurangi potensi setoran pajak dan royalti 

perusahaan kepada negara. Selain itu pertambangan rakyat juga banyak 

meninggalkan lahan bekas penambangan tanpa ada upaya reklamasi, kurang 

memperhatikan keselamatan kerja dan mengancam keseimbangan posisi kapal keruk 

perusahaan. 

Menyikapi hal ini, perusahaan menawarkan solusi dengan mengajak semua 

pihak yang terkait kegiatan pertambangan rakyat untuk mematuhi peraturan dan 

melaksanakan aktivitasnya dalam koridor hukum, perusahaan juga mencoba 

mengatasinya dengan melakukan solusi kemitraan dengan para penambang rakyat.  

Di bidang sosial, kinerja perusahaan ditunjukkan dengan pelaporan program 

pengembangan masyarakat. Dalam bagian ini perusahaan menyampaikan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat serta pemegang kewenangan dan tanggung jawab atas 

program tersebut. Program ini ditangani oleh unit kerja CSR yang berada dibawah 

koordinasi direktur operasi. Program pengembangan masyarakat ini terdiri dari 
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program kemitraan dan keterlibatan perusahaan dalam aksi kepedulian terhadap 

pendidikan. 

Di akhir laporannya perusahaan menyampaikan pencapaian kinerja 

ekonominya. Di tahun 2008 ini perusahaan mencapai kinerja ekonomi yang 

memuaskan dan mencatat kenaikan penjualan. Dalam laporannya perusahaan juga 

menyebutkan usahanya memacu pertumbuhan ekonomi. Intensitas transaksi antara 

perusahaan dengan para pemasok, pada akhirnya berpengaruh positif karena 

menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal/nasional. 

Sedangkan untuk kontribusinya pada negara, perusahaan mencatat adanya 

peningkatan kontribusi pada penerimaan negara. Selama 2008, jumlah kontribusi 

pada penerimaan negara adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Naik 210,72% dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 712 milyar. 

 

4.1.2. Standar yang Digunakan dan Kesesuaian dengan Standar 

Ketiga perusahaan menggunakan standar yang sama dalam laporan CSR nya. 

Baik KPC, Antam, maupun TINS melaporkan kinerja tanggungjawab sosialnya 

dengan mengacu pada GRI guidelines. Panduan ini terdiri atas prinsip-prinsip 

pelaporan, panduan pelaporan dan standar pengungkapan (termasuk di dalamnya 

indikator kinerja). 

Untuk menunjukkan bahwa laporan perusahaan dibuat berdasarkan GRI 

guidelines, maka pembuat laporan harus menyatakan di tingkat apa mereka telah 
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mengaplikasikan kerangka pelaporan GRI. Penilaiannya dilakukan dengan sistem 

tingkat aplikasi (application level). Ada tiga tingkatan dalam sistem ini yakni nilai A, 

B, dan C. Kriteria pelaporan pada tiap tingkatan mencerminkan sejauh mana aplikasi 

kerangka pelaporan GRI. Pembuat laporan mendeklarasikan application level 

berdasarkan penilaian mandiri (self assessment), dengan cara membandingkan 

laporan dengan pengungkapan yang disyaratkan GRI guidelines. Sebagai tambahan, 

pelapor dapat pula meminta pihak ketiga atau GRI untuk memberi pendapat atas self 

assessment yang mereka buat. Tanda plus (+) tersedia pada setiap tingkatan (mis: A+, 

B+, dan C+) jika ada external assurance yang digunakan pada laporan 

Karena ketiga perusahaan sampel menjadikan GRI sebagai acuan 

pelaporannya, maka seharusnya ketiga perusahaan melakukan self assessment pula 

atas laporan keberlanjutannya. PT Kaltim Prima Coal melakukan self assessment 

sekaligus menggunakan jasa independent assuror dalam penilaian laporannya. 

Berdasarkan hal tersebut KPC meyakini bahwa laporan keberlanjutan mereka telah 

mengaplikasikan GRI dengan level B+. PT Timah pun melakukan hal yang serupa 

dan meyakini bahwa laporan keberlanjutannya berada pada level B. Sementara itu, 

PT Aneka Tambang dalam laporannya menyajikan seksi khusus yakni referensi 

silang dengan GRI. Perusahaan tidak menyampaikan secara eksplisit hasil self 

assessmentnya, perusahaan juga tidak menggunakan independent assuror dalam 

menilai laporannya. Namun, berdasarkan pengungkapan serta pencapaian indikator 
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kinerja yang disajikan, perusahaan mendapat level B untuk aplikasi GRI dalam 

sustainability report-nya. 

 

4.1.3. Apresiasi yang Diperoleh Terkait dengan Laporan CSR 

Laporan CSR ketiga perusahaan sampel mendapatkan apresiasi yang cukup 

baik. Ketiganya mendapatkan penghargaan dalam Indonesian Sustainability 

Reporting Award (ISRA). ISRA adalah penghargaan yang diberikan kepada 

perusahaan-perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan yang 

menyangkut aspek lingkungan dan sosial disamping aspek ekonomi untuk 

memelihara keberlanjutan (sustainability) perusahaan itu sendiri. ISRA merupakan 

penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyelenggarakan laporan 

keberlanjutan (sustainability report), baik yang diterbitkan secara terpisah maupun 

terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). 

ISRA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan sejak tahun 2005. 

Penyelenggaraan ISRA merupakan hasil kerjasama antara Institut Akuntan 

Manajemen Indonesia / Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan 

Manajemen (IAMI/IAI-KAM) dengan National Center for Sustainability Reporting 

(NCSR). Dalam ISRA penilaian terhadap laporan berkelanjutan perusahaan akan 

dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan utama, 

termasuk: Institut Akuntan Publik Indonesia, Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-Departemen 
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Keuangan RI, Bursa Efek Indonesia, Perguruan Tinggi, National Comittee on 

Governance, press media, dan lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu kriteria 

penilaian untuk laporan keberlanjutan yang digunakan dalam ISRA 2008 mengacu 

kepada Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines versi 

3.0. 

Dalam ISRA 2008, PT Kaltim Prima Coal meraih penghargaan sebagai 

Runner Up Best Sustainability Report tahun 2007. Sedangkan dalam ISRA 2009, PT 

Timah  menjadi runner up I Best Sustainability Report untuk Group A (Agriculture, 

Plantation, Mining and Basic Industry and Chemicals Companies). Sementara itu PT 

Aneka Tambang meraih runner up II untuk kategori yang sama. 

 

4.1.4. Permasalahan yang Ditemukan 

Walaupun perusahaan telah melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan 

lingkungannya dengan mengacu pada standar dan mendapat respon baik berupa 

penghargaan, ternyata beberapa permasalahan masih ditemukan. Dalam bagian ini 

permasalahan yang akan dibahas adalah adanya kesenjangan antara hal yang 

dilaporkan perusahaan dalam laporan CSRnya dengan keadaan yang sebenarnya. 

Informasi tentang kondisi aktual yang terjadi diperoleh dengan menghimpun data dari 

media dan berbagai publikasi lainnya yang melaporkan hal-hal terkait kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan sampel dalam kurun waktu periode 

pelaporan yang dianalisa. 
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PT Kaltim Prima Coal  

1. Permasalahan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penggusuran Lahan 

Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam), sebuah LSM pertambangan 

nasional melaporkan bahwa KPC melakukan pelanggaran di Kabupaten Kutai 

Timur, tempat operasinya. Sejak masuknya PT KPC, pelanggaran HAM lewat 

penggusuran demi penggusuran dialami warga. Untuk kepentingan operasinya, 

pada tahun 2007, perusahaan mengerahkan 150 personel Polres, Polisi Militer dan 

Satpol PP mengeksekusi lahan petani Desa Singa Gembara seluas 27 ha. 

Eksekusi lahan ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 2007. Warga 

menolak eksekusi karena merasa KPC tidak pernah memberikan peluang kepada 

warga untuk memusyawarahkan sengketa tersebut. Warga juga menolak 

pembongkaran rumah salah satu warga di lokasi lahan yang dieksekusi karena 

ganti rugi yang tidak memadai (Sanusi & Andiko, 2008 mengacu pada Tribun 

Kaltim 6/2/2008) 

Dalam proses awal penambangan memang diperlukan lahan yang luas, 

biasanya perusahaan melakukan pembukaan lahan. Akan tetapi dalam proses 

pembukaan lahan ini perusahaan hendaknya perusahaan memperhatikan hal-hal 

penting seperti kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. 

Menurut data Jatam, proses penggusuran lahan oleh PT KPC telah dimulai 

sejak tahun 1986. Perusahaan bersikukuh tidak mau memberi ganti rugi kepada 

warga karena menganggap tanah itu sebagai tanah negara. Pandangan ini bertolak 
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belakang dengan pandangan warga yang menganggap tanah itu sebagai tanah 

adat. Pengambilalihan lahan secara paksa terus berlanjut, KPC melakukannya lagi 

pada tahun 1990, 1993, dan 2007. Hingga tahun 2008 tercatat ada   35 ribu ha 

lahan di bebaskan KPC, sebagian besar dengan cara perampasan. 

2. Permasalahan Lingkungan 

Pada tahun 2008 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebuah 

LSM lingkungan terkemuka melayangkan surat kepada kementrian lingkungan 

hidup. Surat ini berisi semacam gugatan atau protes atas diberikannya 

penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang justru 

melakukan tindak pencemaran lingkungan dalam kurun waktu tahun 2005-2007. 

Salah satu dari perusahaan tersebut adalah PT KPC yang pada tahun 2007 

menerima Proper Emas untuk site Sengata, dan Proper Biru untuk site Bengalon 

pada tanggal 20 Juni 2007. 

Menurut data Walhi, PT KPC melakukan pencemaran air karena 

pembuatan jalan penghubung dan jalan tambang menyebabkan limpahan air 

permukaan yang diakibatkan oleh hujan menjadi lebih besar dan aliran 

permukaan membawa material hasil erosi. 

Pencemaran air juga disebabkan oleh kegiatan penghancuran (crushing) 

dan pencucian (washing). Penghancuran batubara menghasilkan debu yang 

terbawa aliran hujan menjadi limpasan aliran permukaan. Proses pencucian 
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menimbulkan limbah material kerikil dan kotoran-kotoran batubara yang ikut 

terlarut dan menurunkan kualitas air. Kegiatan bongkar muat batubara 

mengakibatkan ceceran batubara di perairan laut yang mempengaruhi kualitas 

air laut karena melarutnya unsur-unsur yang terdapat dalam batubara dalam air 

laut. 

Akibat pencemaran air ini air sungai Sengata yang biasanya dimanfaatkan 

masyarakat untuk minum dan memasak tidak dapat lagi dimanfaatkan.      

Masyarakat harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pencemaran 

air ini juga dirasakan oleh petani tambak ikan. 

Berdasarkan data Tribun Kaltim, aktivitas pertambangan batubara PT 

KPC merubah kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air 

menjadi daerah pertambangan yang terbuka tanpa tanaman penutup. Akibatnya 

pada musim penghujan debit air hujan tinggi sementara daerah tangkapan air 

sudah berkurang karena telah berubah menjadi areal pertambangan, daerah 

tangkapan air yang ada tak mampu lagi menampung air hujan. Ditambah lagi 

dengan terjadinya sedimentasi di sungai Sengata akibat limbah lumpur dari 

aktivitas pengolahan batubara PT. KPC. Akibatnya, banjir dipastikan selalu 

melanda Kabupaten Kutai Timur setiap tahun. Hal ini diungkapkan langsung oleh 

Bupati Kabupaten Kutai Timur saat ini (Awang 

Faroek) saat mengunjungi korban banjir di Kec. Sengata (Tribun Kaltim 

Kaltim, 2/02/07 dalam Sanusi, 2008). 
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PT Aneka Tambang 

1. Permasalahan Penyalahgunaan Fungsi Hutan 

Berdasarkan data dari surat kabar Seputar Indonesia 06/03/2008 PT Aneka 

Tambang termasuk salah satu dari 13 perusahaan tambang yang menjalankan 

operasinya di kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak digunakan untuk 

menambang. Dalam penyalahgunaan fungsi hutan lindung ini PT Aneka Tambang 

juga diduga melakukan suap untuk melancarkannya.  

Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam), Antam 

bersama sejumlah perusahaan lain seperti PT Freeport Amerika Serikat, PT Inco 

Canada - Jepang, Aberfoyle Australia, Heidelberger Cement Jerman, Pelsart 

Internasional Australia, Newcrest Australia, dan Strand Minerals Singapura dan 

BHP Australia terlibat skandal suap dengan anggota fraksi-fraksi berkuasa di 

DPR untuk menyetujui perpu alih fungsi hutan atas hampir sejuta hektar hutan 

lindung dan kawasan konservasi yang tersebar di Papua, Kepulauan 

Riau,Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi 

Selatan,Kalimantan Tengah, Lampung dan Kalimantan Selatan. 

Hal ini didukung pula oleh data Down to Earth No.76-77, Mei 2008, yang 

menyatakan bahwa PT Aneka Tambang beroperasi di areal konsesi hutan lindung 

seluas 39.000 hektar untuk tambang nikelnya di Halmahera Tengah, Maluku 

Utara. 
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PT Timah 

1. Permasalahan Lingkungan  

PT Timah telah banyak diketahui menjadi penyebab degradasi lingkungan 

di kawasan operasinya, Bangka Belitung. Penambangan PT Timah di Bangka 

Belitung telah dimulai sejak tahun 1967. PT.Timah Tbk, memiliki Kuasa 

Penambangan (KP) mencapai jumlah puluhan ribu hektar. Di Kabupaten Belitung 

ada 25.300 hektar, sementara di Beltim sekitar 62.942,7 yang terdiri dari 

penambangan darat, maupun lepas pantai (Data Jaringan Advokasi 

Pertambangan). 

Kegiatan eksploitasi yang dilakukan PT Timah membawa sejumlah 

dampak negatif terhadap lingkungan seperti air yang tercemar phyrite (kimia 

berbahaya), risiko kontaminasi radio aktif, dan hancurnya habitat flora dan fauna. 

Belum lagi lubang tambang yang ditinggalkan, serta kerusakan hutan. 

Pada akhir tahun 80-an PT. Timah mulai menutup tambang – tambang 

daratnya dan memindahkan kapal keruk dari Pulau Belitung ke Bangka. Saat itu 

PT Timah hampir kolaps, eksploitasi dengan kapal keruk dan tambang skala besar 

menjadi tidak ekonomis lagi. Akhirnya PT Timah mengeluarkan kebijakan 

mengajak kontraktor lokal untuk mengeruk timah. Belakangan mereka disebut 

“Mitra Timah”, yang mendapat kewenangan menambang di wilayah Kuasa 

Penambangan milik PT. Timah Tbk secara bersyarat.  
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Di tahun 2000-an, pasca krisis ekonomi yang terjadi hampir bersamaan 

dengan jatuhnya harga timah di pasar dunia, kebijakan serupa berlanjut. Potensi 

galian tambang timah darat dianggap tidak ekonomis jika dikerjakan oleh PT 

Timah sendiri, karena itu kemudian penambangan  diserahkan kepada kontraktor 

lokal (tambang karya/ TK). Namun, kebijakan PT Timah menerapkan target 

produksi dengan sistem pembelian ditambah bonus produksi memicu TK 

mengejar bonus dengan menampung hasil galian liar (Kompas, 6/3/2008) 

Sayangnya, pertambangan rakyat dengan TK mini-nya sering mendapat 

stigma “ilegal”. Padahal, jika ditelusuri, TK hanya hanya melanjutkan 

penambangan dari PT. Timah Tbk, yang berakhir 1991/1992. PT.Timah Tbk 

mengakhiri kegiatan eksploitasi timah di Pulau Belitung, namun masih 

menyisakan banyak kolam – kolam bekas penambangan yang terisi air di 

beberapa lokasi. Kolam-kolam ini  disebut “kulong”. Harian Kompas bahkan 

menyebutkan jika kegiatan penambangan di Bangka Belitung ini merupakan 

contoh mutakhir hancurnya ekologi paska tambang. Ada lebih 1000 lubang bekas 

tambang dibiarkan terbuka di pulau ini (Kompas, 6/3/2008).  

Karena statusnya yang dianggap “illegal”, TK dituduh jadi penyebab 

pencemaran lingkungan. Padahal pencemaran lingkungan tersebut sudah terjadi 

sejak dulu. Terlebih lagi karena TK adalah mitra lokal yang muncul karena 

kebijakan PT Timah, maka seharusnya aktivitas operasi TK masih berada dalam 

pengawasan PT Timah. Pengawasan ini harusnya masih ada, sebab pola 
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hubungannya adalah seperti pemilik lahan sawah dengan petani penggarap sawah. 

Dalam hal ini PT Timah sebagai  sebagai pemilik sawahnya, sedangkan para 

Mitra Timah (dengan ribuan TK mini yang bernaung didalamnya) adalah petani 

penggarap sawah tersebut. 

 

4.1.5. Ketidaksesuaian Antara Permasalahan yang Ditemukan dengan Laporan 

CSR Perusahaan 

PT Kaltim Prima Coal  

1. Permasalahan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penggusuran Lahan 

Pada halaman 21 laporan CSR-nya, pada bagian penyediaan dan 

pemantauan lahan, KPC menyatakan bahwa proses pembebasan tanah untuk 

pertambangan dilakukan dengan tetap mengedepankan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dengan pendekatan persuasif. Jika tahap ini tidak dapat 

dicapai, maka baru akan dilakukan melalui jalur hukum. 

Pernyataan ini cukup bertolak belakang dengan informasi kondisi yang 

sebenarnya terjadi, karena warga merasa KPC tidak pernah memberikan peluang 

kepada warga untuk memusyawarahkan sengketa tentang pembebasan lahan 

tersebut. 

KPC juga menyatakan bahwa dalam proses pembebasan lahan, KPC 

selalu menawarkan win-win solution agar tidak ada pihak yang dirugikan, 

sehingga pembebasan lahan memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial kepada 
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para pemilik lahan. Hal ini juga bertolak belakang dengan kenyataan bahwa ganti 

rugi yang diberikan PT KPC untuk pembebasan lahan ternyata jumlahnya kurang 

memadai. Tanah warga hanya dihargai rata-rata  Rp.11,9 per meter atau Rp.11 

ribu per hektar, dan itu pun sudah termasuk   tanam tumbuh  dan benda-benda 

lain  diatasnya. 

2. Permasalahan Lingkungan 

Kebijakan lingkungan KPC yang dicantumkan dalam laporan 

keberlanjutan menyatakan bahwa KPC menekankan komitmen untuk mencegah 

pencemaran, menjaga keanekaragaman hayati dan mengembalikan lahan bekas 

tambang menjadi area yang stabil, aman dan produktif. Hal ini tentu kontras jika 

dibandingkan dengan permasalahan lingkungan yang telah dijelaskan di atas. 

Dalam laporan berkelanjutan, seharusnya perusahaan menyampaikan 

dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas operasinya. Namun 

KPC tidak mengungkapkan kemungkinan bahwa operasinya akan menyebabkan 

banjir, padahal dalam periode pelaporan yang sama, banjir nyata terjadi di daerah 

sekitar operasi perusahaan. 

Sementara itu, terkait pencemaran sungai Sengatta, perusahaan pun tidak 

menyampaikannya. Dalam laporannya perusahaan telah menyampaikan 

pengelolaan air asam batuan. Namun pengungkapan ini dapat dikatakan kurang 

jelas. Dalam bagian pengelolaan air asam batuan, perusahaan hanya 

menyampaikan analisa geokimia yang digunakan untuk klasifikasi dan pemisahan 
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batuan penutup. Analisa ini dilakukan sebagai bagian dari pengontrolan kualitas 

pengelolaan air asam batuan sebelum dilakukan reklamasi. Dan tidak jelas apa 

yang sudah diusahakan perusahaan untuk meminimalisir pencemaran air ini selain 

analisa dan pengambilan sampel yang hanya untuk kepentingan meneliti 

(mengetahui) saja, bukan mengurangi atau lebih jauh, menghilangkan dampak 

pencemarannya. 

 

PT Aneka Tambang 

1. Permasalahan Penyalahgunaan Fungsi Hutan 

Antam menyatakan dalam laporan keberlanjuannya bahwa perusahaan 

mewajibkan adanya pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selain 

itu Antam juga memiliki kebijakan lingkungan yang mewajibkan pengurangan 

terganggunya lahan dan program rehabilitasi dengan memulihkan fungsinya, 

termasuk menjaga flora dan fauna di dalamnya.  

Sikap perusahaan yang menggunakan lahan hutan lindung untuk operasi 

tambangnya jelas bertolak belakang dengan kebijakan dan etika lingkungan yang 

disampaikan dalam laporan berkelanjutan.  

Dalam laporannya perusahaan memang melaporkan bahwa dari 6.047 luas 

areal penambangan di UBP emas Pongkoor, 44% nya terletak di kawasan Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak. Perusahaan menyampaikan bahwa untuk 

menjaga keberadaan taman nasional dan biota di dalamnya Antam bekerja sama 
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dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan melakukan 

penelitian Elang Jawa (Spizaetus bartelsi). 

Namun tetap saja ada ketidaksesuaian. Perusahaan tidak melaporkan 

faktanya secara keseluruhan. Perusahaan tidak melaporkan wilayah penambangan 

lainnya yang masuk kawasan hutan lindung atau taman nasional. Contohnya 

adalah perusahaan tidak menyebutkan wilayah tambang yang menempati hutan 

lindung di Halmahera. Padahal seperti telah diulas di bagian sebelumnya, dalam 

laporan keberlanjutannya Antam menyatakan perusahaan berusaha menekankan 

unsur keterbukaan dengan jargon “Inilah Kami-Kami Terbuka Untuk Anda”. 

Perusahaan juga menyatakan bahwa laporan dibuat dengan komprehensif. 

 

PT Timah 

1. Permasalahan Lingkungan  

Dalam laporan berkelanjutannya, PT Timah menyatakan bahwa 

kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan tidak hanya 

berlaku saat kegiatan operasi pertambangan. Perusahaan juga menyusun dan 

melakukan persiapan pengelolaan lingkungan, sebelum maupun sesudah 

penambangan berakhir. Dalam laporannya, perusahaan memang telah 

melakukan sejumlah upaya dengan mengadakan kegiatan reklamasi pasca 

tambang seluas 2000 hektar, namun upaya ini nampaknya belum mampu 
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mengatasi kerusakan parah yang ditimbulkan perusahaan sebelumnya, yakni 

sebesar 150.000 hektar kerusakan lahan (data tahun 2006). 

Mengenai masalah pertambangan rakyat, dalam laporannya perusahaan 

secara implisit menyampaikan bahwa pertambangan rakyat cukup banyak 

berkontribusi pada degradasi lingkungan sekitar. Padahal faktanya 

pertambangan rakyat muncul dan marak baru setelah perusahaan membuat 

kebijakan yang mengijinkan mereka terlibat. Sebelumnya perusahaan tidak 

mengijinkan pertambangan rakyat.  

Terlebih lagi jika memperhatikan, dalam laporan keberlanjutannya 

perusahaan justru menyatakan bahwa sistem mitra tambang merupakan solusi 

dari banyak munculnya penambang inkonvensional. Hal ini bertolak belakang 

dengan data yang telah disampaikan sebelumnya. Data menyatakan bahwa 

perusahaan melakukan kerjasama dengan mitra tambang untuk efisiensi operasi 

dan justru pola inilah yang awalnya memicu pencemaran lingkungan lebih 

lanjut.  

 

4.2. Identifikasi Masalah Etika 

Uraian dalam paparan kasus memberikan kesimpulan bahwa dalam laporan 

CSR perusahaan masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara kenyaataan 

dengan penyampaiannya dalam laporan. Bentuk ketidaksesuaian ini diantaranya 

adalah tidak diungkapkannya permasalahan terkait, pengungkapan yang kurang 
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menyeluruh, serta pengungkapan yang berbeda dengan kondisi di lapangan. 

Ketidaksesuaian ini mengurangi sisi informatif dari laporan, sebab laporan kurang 

atau tidak melaporkan hal-hal yang seharusnya diketahui, atau mungkin malah 

melaporkan hal yang berbeda dengan yang seharusnya.  

Selain mengurangi kadar informasi dalam laporan ketidaksesuaian-

ketidaksesuaian tersebut juga dapat dikatakan mengarah pada perilaku perusahaan 

yang tidak etis. Informasi pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pengetahuan 

kepada seseorang atau suatu pihak tentang sesuatu. Informasi yang baik memiliki 

kemampuan untuk memberikan gambaran yang tepat sehingga gambaran tersebut 

dapat dijadikan pedoman, acuan, maupun pertimbangan dalam melakukan tindakan 

(merespon suatu permasalahan). Informasi yang salah dapat mengarah pada antisipasi 

dan tindakan yang salah dan dapat berakibat buruk. 

Penyampaian informasi yang baik pada dasarnya sama dengan penyampaian 

kebenaran. Penerima informasi berhak mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang 

terkait dengannya. Dalam hal ini perusahaan pembuat laporan CSR adalah pihak yang 

menyampaikan informasi, sementara itu stakeholder pembaca laporan adalah 

penerima informasinya. Dengan demikian stakeholder berhak mengetahui kebenaran 

tentang dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, kehidupan sosial, dan 

lingkungan  mereka, serta aktivitas CSR apa saja yang telah dilakukan oleh 

perusahaan untuk memaksimalkan kinerja triple bottom line nya tersebut.  
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Ketika perusahaan dalam laporan CSRnya mengungkapkan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan dampak serta kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan mereka di 

kondisi riilnya, maka perusahaan dapat dikatakan telah memberi informasi yang tidak 

sesuai pula. Terlebih jika ternyata informasi yang diberikan perusahaan merupakan 

informasi yang salah, maka informasi tersebut dapat dikatakan menyesatkan dan 

dapat menyebabkan stakeholder mengambil keputusan yang kurang tepat atau tidak 

seharusnya. 

Secara sederhana perusahaan yang melakukan hal demikian dapat dikatakan 

telah bertindak tidak jujur. Dan secara etika, ketidakjujuran termasuk salah satu 

perbuatan yang tidak etis. Ada banyak teori etika yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi apakah sebuah tindakan dapat dikatakan etis atau tidak. Berikut ini 

adalah beberapa contoh teori etika dan analisis berdasarkan teori tersebut mengapa 

ketidaksesuaian dalam pelaporan CSR perusahaan dapat dikatakan tidak etis: 

1. Teori Utilitarian 

Teori ini mendasarkan penilaian etis atau tidaknya suatu tindakan pada besar 

dan cakupan manfaatnya. Suatu perbuatan dikatakan etis apabila ia 

mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Jika dilihat dari sudut pandang teori 

utilitarian, maka ketidaksesuaian pelaporan CSR perusahaan termasuk kategori 

tidak etis. Perlakuan ini cenderung merugikan orang banyak (stakeholder), 

sebab stakeholder mendapat informasi yang keliru, sehingga mereka pun 

berpandangan atau mengambil keputusan yang kurang tepat. Jika perbuatan ini 
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mendatangkan manfaat, manfaat tersebut tentunya hanya dapat dirasakan oleh 

satu pihak saja, yakni perusahaan yang mendapatkan citra baik dan image 

positif atas pelaporan CSR-nya. 

2. Teori Hak 

Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan 

atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi 

manusia dalam teori hak adalah hak moral, dimana kepentingan suatu pihak 

tidak boleh melanggar kepentingan pihak lainnya. Sebagaimana telah dibahas 

sebelumnya, stakeholder sebagai pihak yang ikut berkepentingan dan 

terpengaruh oleh aktivitas operasi perusahaan berhak menerima informasi yang 

benar. Oleh sebab itu, ketika perusahaan melaporkan informasi yang kurang 

sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka perusahaan telah bertindak tidak etis, 

karena perusahaan telah melanggar hak stakeholder untuk menerima informasi 

yang benar. 

3. Teori Kewajiban/Deontologi/Kantianisme 

Teori kewajiban berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap baik/etis sebab 

perbuatan tersebut diwajibkan dan perbuatan dianggap tidak baik/tidak etis 

ketika perbuatan tersebut dilarang. Dalam kasus ini sejumlah regulasi, 

peraturan, serta panduan pelaporan telah mewajibkan perusahaan untuk 

melaporkan kinerja CSRnya secara lengkap, menyeluruh, akurat, dapat 

diandalkan, jelas (mudah dipahami) serta seimbang. Ketika perusahaan 
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melakukan hal yang sebaliknya, maka berdasarkan teori ini perusahaan telah 

melakukan tindakan tidak etis. 

4. Teori Keutamaan 

Teori ini berfokus pada keutamaan moral, tentang bagaimana perilaku kita 

seharusnya. Perusahaan selain menjadi agen ekonomi seharusnya juga mampu 

memberikan manfaat lain yang lebih luas bagi masyarakat. Ini dapat dicapai 

melalui CSR, dan dalam pelaporannya pun menurut teori keutamaan, 

perusahaan harus melaporkan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ketika 

perusahaan melakukan penyimpangan pelaporan, maka dapat dikatakan 

perusahaan telah melakukan tindakan yang kurang etis. 

5. Teori Teonom 

Teori ini menentukan etis tidaknya suatu tindakan dari kesesuaiannya dengan 

kehendak Tuhan dan kaidah agama. Secara umum seluruh agama akan 

melarang tindakan tidak jujur dan merugikan orang. Oleh sebab itu jika dilihat 

dari sudut pandang teori teonom, pelaporan kinerja CSR yang tidak sesuai pun 

termasuk tindakan yang tidak etis. 

 Dalam penelitian ini perusahaan dianggap mampu melakukan tindakan yang 

etis dan tidak etis karena peneliti mengasumsikan bahwa perusahaan bersifat otonom. 

Sesuai salah satu prinsip etika bisnis, perusahaan terikat teori otonom. Perusahaan 

memiliki otonomi, yakni kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan 

berdasarkan kesadarannya sendiri. Disisi lain, karena memiliki kebebasan untuk 
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menentukan tindakan tersebut, maka perusahaan memiliki pula tanggungjawab. 

Tanggungjawab inilah yang memungkinkan kita menilai etis tidaknya perilaku 

perusahaan serta meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan perusahaan. 

 

4.4. Identifikasi Penyebab Munculnya Permasalahan Etika 

4.4.1. Motivasi Perusahaan yang Kurang Tepat 

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa ada keuntungan yang 

besar yang dapat diperoleh perusahaan ketika perusahaan tersebut dipandang 

bertanggungjawab sosial oleh stakeholder-nya. Tak mengherankan jika pada akhirnya 

muncul sebuah hubungan kausal antara maraknya pengungkapan sukarela (termasuk 

pelaporan CSR) dengan keuntungan dan peningkatan laba perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan sekarang ini beramai-ramai melakukan pengungkapan 

sukarela, serta pengungkapan sosial dan lingkungan, entah itu sekedar untuk 

meredam tekanan kelompok-kelompok yang menuntut perusahaan berbuat demikian, 

atau untuk menunjukkan kepada stakeholder mereka bahwa mereka sadar akan peran 

dan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Melihat bahwa hakikat perusahaan adalah entitas bisnis yang tujuannya 

adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka muncul pernyataan yang 

agak “berhati-hati” dalam memandang motivasi dan tujuan perusahaan membuat 

laporan CSR. Idowu dan Papasoloumu (2007) menyatakan: pertimbangan yang 

seksama terhadap seluruh kegiatan ramah lingkungan perusahaan dan sejenisnya 
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menunjukkan bahwa sesungguhnya tindakan tersebut tidak dipengaruhi oleh 

keinginan sadar lingkungan dengan sendirinya, melainkan lebih karena keuntungan 

(profit) yang akan mengalir di masa depan akibat kegiatan ramah lingkungan 

tersebut. Dengan kata lain pelaporan CSR dipersepsikan sebagai salah satu alat untuk 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Tema normatif yang banyak muncul menganggap bahwa pelaporan CSR 

merupakan pengungkapan yang memperkaya akuntabilitas dan transparansi. Laporan 

ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kinerjanya 

disamping kinerja ekonomi. Namun penjelasan lain yang muncul salah satunya 

adalah pelaporan CSR yang dapat dilihat sebagai hasil dan bagian dari proses 

reputation risk management. Salah satu penelitian yang membuktikan hal ini adalah 

penelitian Moneva, Larrinaga, dan Bebbington (2007) dalam salah satu bagian 

penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk me-manage reputation 

risk nya melalui laporan CSR. Survey laporan CSR yang dilakukan KPMG (2005) 

juga mengklaim bahwa salah satu business driver pelaporan CSR adalah untuk 

memperoleh reputasi dan brand yang baik. 

Konsep reputation risk management berasal dari sudut pandang manajemen 

strategis yang melihat reputasi sebagai sumber manfaat bagi perusahaan. Reputasi 

yang baik berarti citra yang baik di mata stakeholder, dan citra yang baik hanya akan 

muncul jika stakeholder mengetahui bahwa perusahaan melakukan hal-hal yang 

memihak kepentingan mereka. Inilah mengapa hampir dalam setiap jenis 
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pengungkapan yang dilakukannya perusahaan memiliki kecenderungan untuk banyak 

melaporkan hal positif dan sedapat mungkin menghindari pengungkapan hal yang 

negatif. 

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa ketika motivasi perusahaan terlalu 

berat pada reputational risk, citra perusahaan dan keuntungan ekonomi yang akan di 

dapat perusahaan dari citra tersebut, maka perusahaan akan cenderung melakukan 

tindakan kurang etis dalam penyusunan laporannya. Perusahaan masih memberatkan 

konteks dan bukannya konten, dalam arti perusahaan masih mementingkan citra dan 

bukan kinerja yang sebenarnya. Padahal pada dasarnya citra merupakan dampak 

sampingan dari kinerja. Ketika perusahaan telah berhasil memberikan kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan yang riil, maka citra positif akan datang dengan 

sendirinya, meski tanpa dilaporkan sekalipun. Dan tentu saja cara ini akan secara 

otomatis meminimalkan reputation risk juga. 

 

4.4.2. Peraturan dan Standar yang Belum Sempurna 

Perkembangan CSR memang bukan hal yang baru. Beberapa standar dan 

pedoman pelaporan pun muncul dalam rangka mengakomodir perkembangan 

tersebut. Standar-standar tersebut diantaranya adalah ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility, AA 1000 Accountability Standards, dan GRI Sustainability Reporting 

Guidelines. Hingga kini memang banyak perusahaan mengacu pada GRI dalam 

penyusunan laporan CSRnya. GRI banyak digunakan karena GRI menggunakan 
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pendekatan multi stakeholder sehingga standar ini mengakomodir kepentingan dan 

kebutuhan para stakeholder dalam pelaporan CSR perusahaan. Selain itu GRI juga 

menyediakan acuan bagi industri-industri spesifik dalam GRI Sector Supplement. 

Akan tetapi standar ini pun penggunaannya tidak mengikat. Selain tidak 

menjadi sebuah standar baku yang harus diacu, baik GRI maupun standar-standar 

yang lain tidak memberikan parameter yang cukup mengikat dalam penilaiannya. 

GRI Sustainability Reporting Guidelines berisikan prinsip-prinsip untuk 

mendefinisikan isi laporan serta menjamin kualitas isi informasi yang dilaporkan. 

Selain itu, GRI juga meliputi standar pengungkapan yang terdiri atas indikator kinerja 

dan item pengungkapan lainnya. Pada dasarnya GRI sama seperti halnya panduan 

teknis pelaporan lainnya. Akan tetapi GRI masih lemah dalam masalah pengukuran. 

Sebenarnya ini adalah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh GRI sebagai salah 

satu pihak yang menyusun panduan pelaporan, akan tetapi sebuah permasalahan yang 

menjadi tantangan bagi penyediaan infrastruktur pelaporan berkelanjutan secara 

umum.  

Senada dengan apa yang dinyatakan Sidharta Utama dalam pidatonya yang 

berjudul “Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan di Indonesia”, salah satu permasalahan dalam akuntansi 

pertanggungjawaban sosial adalah kesulitan dalam mengukur atau menilai dampak 

sosial dari kegiatan perusahaan. 
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Jika dibandingkan dengan akuntansi keuangan, maka dapat diketahui bahwa 

pengukuran dalam akuntansi keuangan relatif lebih mudah. Nilai dari suatu asset 

maupun kewajiban dapat dinilai secara handal (reliable). Hal ini berbeda dengan 

akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pengukuran dampak, upaya, serta kinerja 

sosial dan lingkungan perusahaan cenderung dilakukan dengan cara yang relatif 

subjektif.   

Sebenarnya GRI pun telah berusaha untuk menyediakan pengukur bagi 

penerapan kesepuluh prinsipnya, yakni materialitas, pelibatan pemangku 

kepentingan, konteks keberlanjutan, kelengkapan, keseimbangan, dapat 

diperbandingkan, kecermatan, ketepatan waktu, kejelasan dan keterhandalan. Untuk 

setiap prinsip-prinsip tersebut GRI memberikan alat penguji. Misalnya untuk prinsip 

keterhandalan, GRI memberikan alat penguji: identifikasi ruang lingkup dan luasan 

assurance eksternal, sumber asli informasi dalam laporan dapat diidentifikasi oleh 

organisasi, bukti andal untuk mendukung asumsi atau perhitungan yang kompleks 

dapat diidentifikasi oleh organisasi, penggambaran berasal dari sumber data asli atau 

pemilik informasi, serta ketepatannya dapat diuji dalam batas penerimaan kesalahan. 

Namun tetap saja terlihat dalam alat penguji tersebut tetap muncul peluang-

peluang penilaian yang subjektif dari pembuat laporan, terlebih lagi dampak upaya, 

dan pencapaian sosial dan lingkungan memang masih sulit untuk dikuantifikasikan. 

Sebuah standar memang seringkali masih bercelah dan menyisakan ruang 

untuk penyimpangan. Bahkan standar akuntansi keuangan yang relatif “mapan” pun 
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masih menimbulkan ruang bagi tindakan-tindakan yang kurang beretika. Hal ini 

mengindikasikan standar dan panduan untuk pelaporan CSR masih harus terus 

dikembangkan dan disempurnakan. 

  

4.4.3. Pengawasan yang Lemah 

Tak bisa dipungkiri permasalahan sosial dan lingkungan terkait aktivitas 

perusahaan menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Pemerintah sebenarnya telah 

mengambil langkah penting terkait hal ini, yakni dengan mewajibkan perusahaan 

untuk melakukan dan melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial. Sayangnya 

Undang-Undang tentang CSR ini belum dilengkapi peraturan-peraturan di bawahnya 

yang lebih terperinci dan implementatif (Suharto,2008). Ditambah lagi, sebagai pihak 

yang harusnya melakukan pengawasan, pemerintah Indonesia masih relatif lemah. 

Hal ini terlihat dari sejumlah kritik yang dilontarkan baik oleh masyarakat, 

organisasi-organisasi sosial dan lingkungan maupun media. 

Contohnya adalah kasus tuntutan sejumlah organisasi terhadap hasil 

penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) 

Lingkungan Hidup yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. PROPER 

sesungguhnya bermaksud meminimalisasi dampak lingkungan dari kegiatan 

perusahaan yang memiliki dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

besar, namun penghargaan ini dinilai gagal dalam pencapaian tujuannya karena 

dalam prakteknya penghargaan ini diberikan pada perusahaan yang justru jadi pelaku 
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pencemaran (WALHI, 2008).  Senada dengan WALHI Indonesian Center for 

Envrontmental Law (ICEL) juga menyatakan bahwa hasil penghargaan PROPER 

tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Selain itu penghargaan PROPER juga tidak mampu memberikan disinsentif 

bagi perusahaan yang memiliki peringkat hitam (tidak memperhatikan kelestarian dan 

pengelolaan lingkungan), sebab dalam penghargaan PROPER tersebut perusahaan 

yang berperingkat hitam tidak diumumkan di muka publik. Selain itu pemerintah pun 

adakalanya tak berdaya ketika menuntut perusahaan yang tidak melestarikan 

lingkungan. Dengan demikian selain lemah, pengawasan pemerintah juga dapat 

dikatakan belum maksimal penerapannya. 

 

4.4.4. Belum Sempurnanya CSR Report Audit 

Perkembangan CSR yang pesat rupanya belum diikuti pengembangan  

sustainability report audit yang sama pesatnya. Padahal permintaan dan kebutuhan 

untuk hal ini sudah relatif besar. Salah satu kritik yang dihadapi pelaporan CSR 

adalah adanya kekhawatiran bahwa perusahaan tidak akan menyampaikan “bad 

news” dalam laporan mereka padahal pembaca ingin mengetahui fakta, baik yang 

baik maupun yang buruk. Menurut pembaca laporan, dengan menjadi lebih terbuka 

perusahaan akan terlihat lebih berkomitmen dan memiliki integritas (Singh, 2008) 

Untuk mencegah laporan CSR mendapatkan stigma sebagai alat pemasaran 

belaka, maka penting untuk memberikan laporan tersebut label kualitas yang 
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menggambarkan reliabilitas, transparansi dan objektivitas. Karena itulah 

sustainability report audit pun menjadi perlu (Deloitte, 2010) 

Sayangnya audit laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan jadi wacana 

yang cukup awam. Beberapa kantor akuntan publik memang telah menawarkan jasa 

audit untuk laporan CSR, akan tetapi rupanya di Indonesia masih jarang ditemukan 

dan masih belum terlalu populer. Selain itu sumber referensi tentang sustainability 

reporting audit juga masih sangat terbatas. Julie Gorte seorang pakar pelaporan CSR 

sebagaimana dikutip Baue:2004 mengatakan bahwa, CSR dan pengungkapannya 

merupakan hal yang relatif baru, terlebih lagi audit untuk pelaporan CSR. Hal 

tersebut merupakan hal yang lebih baru lagi. Menurutnya, kondisi sustainability 

reports audit saat ini dapat dianalogikan sebagai berikut: “…it's probably graduated 

from kindergarten, but it hasn't yet got an official diploma. But it isn't an infant, 

either." 

Sejumlah kesulitan memang ditemukan dalam audit laporan CSR. Terutama 

adalah belum adanya standar pelaporan yang diterima umum seperti GAAP/PABU 

(Generally Accepted Accounting Principles/Prinsip Akuntansi Berterima Umum) 

(Savitz dalam Baue:2004). Dalam audit laporan keuangan, auditor menyediakan 

assurance mengenai fair presentation dari laporan keuangan dengan mengacu pada 

accounting framework (mis: IFRS/PSAK). Akan tetapi saat ini masih belum ada 

kesepakatan umum tentang bagaimana mengevaluasi laporan CSR. Panduan 

penyusunan laporan CSR memang sudah ada, namun karena panduan tersebut 
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sifatnya hanya memandu dan bukan semacam regulasi atau standar yang mutlak 

harus diikuti, maka audit laporan CSR pun hanya terbatas memberikan keyakinan 

memadai bahwa laporan telah disusun sesuai panduan. 

Selain itu subject matter assurance engagement dari audit laporan CSR 

cenderung lebih luas jika dibandingkan dengan pelaporan keuangan. Hal yang 

dilaporkan dan harus diverifikasi dalam laporan keuangan adalah transaksi dan 

peristiwa keuangan, apakah benar-benar terjadi, dicatat dengan lengkap dan akurat, 

serta diklasifikasikan dengan benar. Akan tetapi dalam audit laporan CSR subject 

matter nya lebih luas dari itu. Laporan CSR menyampaikan kinerja ekonomi, sosial, 

dan lingkungan perusahaan, yang upayanya bisa bermacam-macam dan hasilnya pun 

relatif lebih sulit dikuantifikasikan sehingga pengukuran dan evaluasi (pemeriksaan) 

nya pun lebih kompleks pula.  

 

4.4.5. Stakeholder yang Kurang Educated dan Well Informed 

Banyak argumen yang menyatakan bahwa stakeholder perusahaan saat ini 

sudah lebih educated dan karenanya lebih kritis. Dalam beberapa sudut pandang, hal 

ini memang benar, akan tetapi masih terdapat ruang yang luas untuk peningkatan. 

Penilaian apakah stakeholder saat ini sudah educated dan well informed akan lebih 

baik jika didasarkan pada parameter yang tepat.  

Dalam kasus pelaporan CSR, rasanya perlu dipertimbangkan lagi apakah 

stakeholder sudah benar-benar educated dan well informed. Golongan stakeholder 
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yang terlibat dalam bisnis perusahaan seperti shareholder, dan calon investor 

mungkin sudah cukup melek CSR, masyarakat luas pun rupanya mulai akrab dengan 

istilah ini. Namun itupun perlu ditinjau lagi, sebab beberapa kalangan bahkan kadang 

masih salah persepsi dan memahami CSR hanya sebagai aktivitas charity. 

Pemahaman yang lebih tinggi mengarah pada kontribusi perusahaan pada kondisi 

ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitarnya. Namun masih jarang yang memahami 

bahwa definisi CSR yang substantif sebenarnya sedikit lebih luas daripada itu, yakni 

melakukan internalisasi eksternal.  

Eksternalitas adalah dampak positif negatif aktivitas perusahaan yang 

ditanggung oleh pihak lain Apabila sebuah perusahaan ingin dianggap memiliki 

kinerja sosial yang tinggi maka perusahaan tersebut harus memastikan dampak 

negatif aktivitasnya telah ditekan hingga seminimal mungkin, dampak residual 

(dampak negatif yang masih tersisa setelah ditekan) telah dikompensasi dengan 

proporsional, dan dampak positifnya telah dikelola semaksimal mungkin (Jalal, 

2008). 

Kecenderungan yang ada saat ini adalah stakeholder sudah cukup merasa puas 

ketika mereka mengetahui bahwa perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan yang berbau sosial atau lingkungan. Didukung dengan adanya pelaporan dan 

upaya pencitraan, maka stakeholder dapat dibuat percaya pada kinerja tanggungjawab 

sosial perusahaan. Padahal, aktivitas perusahaan yang semacam itu bisa jadi belum 

cukup memenuhi definisi susbstantif CSR. 
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Contohnya sebuah perusahaan yang memiliki risiko untuk mencemari 

lingkungan atau menimbulkan sejumlah permasalahan dalam operasinya. Akan tetapi 

ketika perusahaan telah melakukan upaya-upaya community involvement dan 

community development, atau upaya lain sejenis seperti pembangunan infrastruktur 

pemberian beasiswa, atau penanaman pohon, maka masyarakat menganggap 

perusahaan tersebut sudah memiliki tanggungjawab sosial dan memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Masyarakat masih belum melihat lebih jauh bahwa ada 

kemungkinan bahwa perusahaan belum melakukan upaya yang maksimal untuk 

mengurangi dampak negatif operasinya maupun memaksimalkan dampak positif 

yang dimilikinya. 

Hal ini terjadi karena stakeholder dan masyarakat luas masih kurang 

mendapat informasi yang menyeluruh terkait CSR dan kinerja tanggungjawab sosial. 

Informasi-informasi mengenai CSR dan seluk beluknya harapannya bisa lebih “dua 

sisi,” dimana ia tidak hanya membahas sisi positif namun juga sisi negatif dari 

praktek CSR selama ini yang masih perlu diperbaiki lagi. 

 

4.4.6. Bentuk dan Sistematika Pelaporan CSR 

Bentuk dan sistematika pelaporan yang dimaksudkan disini bukan mengarah 

pada isi atau hal-hal apa saja yang harus ada dalam laporan, tetapi lebih mengarah 

pada bagaimana cara perusahaan menyampaikan hal-hal tersebut. 
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Kebanyakan bentuk pelaporan CSR (sustainability report) bersifat naratif. 

Pelaporan kualitatif ini pada dasarnya digunakan untuk memudahkan penyampaian, 

karena berbeda dengan kinerja keuangan, kinerja lingkungan dan tanggung jawab 

sosial memang tak mudah dikuantifikasikan. Akan tetapi dalam prakteknya, bentuk 

pelaporan ini menimbulkan celah yang rupanya harus dicarikan solusi.  

Richard Welson, seorang professor dari CSR Asia sebagaimana dikutip oleh 

Ramayana:2009 memberikan sejumlah catatan untuk laporan CSR. Menurutnya 

bentuk laporan yang naratif cenderung bukan menjadi suatu evaluasi. Ia menemukan 

bahwa “berita baik” lah yang selalu ditonjolkan. Karena itulah banyak perusahaan  

justru terjebak pada kebosanan karena seringnya pengulangan “berita baik” tersebut. 

Bentuk laporan yang berupa uraian memungkinkan digunakannya sejumlah 

strategi pembentukan simbolisasi diantaranya adalah narativisasi, eufimisasi, trope 

(metaphor) dan pasivisasi. Thomson dalam Milne et. al. menjelaskan istilah-istilah 

diatas sebagai berikut: 

- Narativisasi, yakni upaya untuk menanamkan cerita atau uraian yang 

menegaskan sesuatu. Dengan penjelasan naratif, pembaca dimungkinkan 

masuk lebih dalam pada poin yang ingin disampaikan penulis. Gaya penulisan 

naratif biasanya menimbulkan efek yang lebih influensial dan persuasif. 

- Eufimisasi, yakni penjelasan suatu tindakan dengan cara sedemikian rupa 

sehingga mendapatkan kesan positif seolah-olah hanya ada perbedaan yang 
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tipis. Eufimisasi sering pula disebut dengan upaya memperhalus bahasa dan 

penyampaian suatu fakta. 

- Trope (metafor), yakni penggunaan bahasa figuratif untuk menjelaskan 

sesuatu. Bentuknya biasanya berupa perumpamaan-perumpamaan yang 

membutuhkan waktu dan pemikiran untuk mencernanya. 

- Pasivisasi, yakni pengubahan tindakan menjadi kata benda, pasivisasi meliputi 

pula penghilangan atau penyamaran penyebutan pelaku atau subjek peristiwa, 

sehingga diperoleh kesan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi berada di 

luar kendali aktor atau subjek pelakunya. 

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan hal-hal tersebut dalam 

penulisan laporan. Akan tetapi jika hal-hal tersebut digunakan secara terencana untuk 

merekonstruksi fakta, maka akan terjadi pendistorsian makna informasi yang 

terkandung dalam laporan CSR. Ini menunjukkan bahwa bentuk laporan naratif lebih 

rentan terhadap upaya framing dan pencitraan. Sehingga makin besar pula 

kemungkinan terdapat ketidaksesuaian antara laporan CSR dengan kenyataan di 

lapangan. 
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4.4. Analisis Etis 

4.4.1. Bagaimana Etika Memandang Permasalahan Pelaporan CSR 

Seperti telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, secara etika 

ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan CSR memang 

kurang baik dan sangat membutuhkan perbaikan.  

Ada beberapa sebab mengapa permasalahan etika seperti ini muncul dalam 

bisnis. Beberapa diantaranya adalah selfish interest, competitive pressure on profit, 

dan business goal vs personal value (Post, et,al, 2003:112-114). Dalam kasus 

pelaporan CSR yang kurang etis, perusahaan kemungkinan lebih menitikberatkan 

kepentingan pribadi perusahaan tanpa memedulikan kepentingan masyarakat yang 

lebih luas. Selain itu tujuan bisnis yang dimaknai sempit, yakni menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya juga ikut memberikan tekanan yang akhirnya menjadi 

motivasi perbuatan tidak etis. 

Sebenarnya dalam setiap permasalahan (dilema) etika, dapat diterapkan 

proses ethical reasoning dan ethical decision making untuk menanganinya. Pelaku 

bisnis membutuhkan serangkaian panduan untuk membentuk pemikiran mereka 

ketika muncul permasalahan etika. Panduan tersebut harus dapat membantu mereka: 

1) mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan etika, serta 2) memutuskan 

tindakan apa yang harus diambil agar didapatkan hasil yang etis. Berikut ini adalah 

tiga metode ethical reasoning yang dapat digunakan untuk menganalisis 

permasalahan etis dalam bisnis (Post, et.all, 2003:134): 
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- Utilitarian Reasoning, sesuai dengan teori utilitarian, maka pendekatan ini 

menganalisa permasalahan etika dengan menilai jumlah kebaikan yang 

dihasilkan dari suatu tindakan. Analisis ini sering disebut analisis cost and 

benefit. Sebelum melakukan suatu tindakan, pelaku bisnis harus benar-benar 

menganalisis dampak positif dan dampak negatif yang akan diterima. 

- Rights Reasoning, Hak Asasi Manusia adalah salah satu basis penilaian etis 

tidaknya suatu tindakan. Sebelum melakukan sesuatu, pelaku bisnis 

hendaknya mempertanyakan terlebih dahulu apakah perbuatannya itu 

melanggar hak asasi manusia atau tidak. 

- Justice Reasoning, pendekatan yang ketiga untuk menganalisa tingkat etis 

suatu tindakan adalah dengan mempertanyakan apakah tindakan tersebut adil 

atau tidak. Suatu tindakan yang etis akan memperlakukan seluruh pihak yang 

terkait dengan fair. 

Jika dikaitkan dengan konteks permasalahan etis pelaporan CSR, maka seharusnya 

perusahaan memperhatikan lagi apakah tindakan mereka yang melaporkan sejumlah 

ketidaksesuaian dalam laporannya itu sudah sesuai dengan ketiga ethical reasoning di 

atas. Apakah benar tindakan mereka mendatangkan lebih banyak manfaat dalam 

jangka panjang. Apakah ketidaksesuaian dalam laporan mereka telah memperhatikan 

hak stakeholder, dan apakah dengan demikian mereka telah berlaku adil? 

Proses selanjutnya adalah ethical decision making. Brooks (2000:193) 

meringkas tahapan-tahapan ethical decision making sebagai berikut: 
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1. Stakeholder impact analysis 

2. Measurement of quantifiable impacts 

3. Assessment of non quantifiable impacts 

4. Comprehensive decision making approaches 

Langkah-langkah tersebut pada intinya merupakan upaya untuk mengidentifikasi 

siapa saja stakeholder perusahaan, apa kepentingannya, kemudian menganalisa 

stakeholder mana yang paling penting jika diakaitkan dengan suatu pengambilan 

keputusan. Kemudian untuk setiap proposed decision, perusahaan mengukur dampak 

yang akan diterima dan berdasarkan pertimbangan serta penilaian tersebut perusahaan 

pada akhirnya mengambil keputusan. 

 Dalam ethical decision making ada lima pertanyaan yang harus dijawab untuk 

setiap proposed decision, yakni: Is it profitable? Is it legal? Is it fair? Is it right? And 

is it going to further sustainability development? Pendekatan ini biasa disebut dengan 

pendekatan 5 question approach yang mencoba memastikan etika dalam 

pengambilan keputusan, dan juga mengarahkannya pada upaya pembangunan 

berkelanjutan. 

 American Accounting Association (1993) juga menawarkan langkah langkah 

pengambilan keputusan yang etis sebagai berikut: 

1. Menentukan (mengetahui) fakta-fakta yang ada (what, who, where, when, 

how) 

2. Mengidentifikasi isu etisnya 
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3. Mengidentifikasi prinsip, aturan dan nilai-nilai utama 

4. Melakukan spesifikasi alternatif apa saja yang dapat diambil 

5. Membandingkan dan menilai alternatif-alternatif tersebut 

6. Menilai dampak dan konsekuensinya 

7. Membuat keputusan 

Dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaporan CSR, jika 

perusahaan mengikuti tahap-tahap ethical decision making, maka kemungkinan besar 

perusahaan akan terhindar dari pelaporan CSR yang tidak etis. Sebab perusahaan 

tentu telah mempertimbangkannya sesuai kriteria-kriteria etika diatas. 

 

4.4.2. Bagaimana Seharusnya Pelaporan CSR yang Dianggap Baik dan Etis 

Dalam bagian ini akan digunakan pendekatan berbasis tujuan. Untuk menilai 

dan merumuskan apa serta bagaimana pelaporan CSR yang baik, maka dapat merujuk 

kembali pada tujuan pelaporan CSR itu sendiri. Ketika pelaporan CSR telah berhasil 

memenuhi tujuan penyusunannya, maka laporan CSR tersebut dapat dikatakan baik. 

Selain baik, laporan CSR juga haruslah etis. Menilai etis tidaknya laporan 

CSR dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan, proses penyusunan, serta hasil 

(output) laporan CSR itu sendiri dengan parameter-parameter etika (misalnya: teori-

teori etika).  

Penilaian baik dan etis ini pada dasarnya adalah koheren dan saling 

melengkapi. Baik tidaknya laporan dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan, dan 
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tujuan itu sendiri pun tidak boleh sembarang tujuan melainkan tujuan yang baik pula. 

Prosesnya pun demikian, dalam menyusun laporan CSR cara-cara yang digunakan 

haruslah baik pula. Sehingga secara keseluruhan laporan CSR dapat dikatakan etis.  

Jika menilik lagi pada tujuan pelaporan CSR, maka akan ditemukan bahwa 

laporan CSR pada dasarnya disusun untuk mengetahui, menilai, dan melakukan 

tindakan umpan balik yang diperlukan terkait dengan kinerja ekonomi, sosial dan 

lingkungan perusahaan. Istilah sustainability report juga diambil karena selain 

melaporkan tentang kinerja sosial dan lingkungan perusahaan, upaya perusahaan 

tersebut juga diharapkan menjadi upaya yang berkelanjutan pula. Maksudnya adalah, 

upaya perusahaan tidak berhenti pada level yang itu-itu saja, melainkan dievaluasi 

secara berkala dan diusahakan untuk terus meningkat sampai akhirnya kinerja 

tanggungjawab sosial perusahaan menjadi maksimal. Hal ini berarti perusahaan telah 

memaksimalkan dampak positifnya, sebisa mungkin meminimalisir dampak 

negatifnya serta mengkompensasi dengan layak dampak negatif yang masih tersisa. 

Paparan diatas tidak akan tercapai ketika laporan CSR gagal 

menginformasikan dengan benar apa yang sesungguhnya telah diusahakan dan 

dicapai perusahaan. Kegagalan mengetahui ini akan membawa perusahaan pada 

kegagalan mengevaluasi dan menganalisa. Sehingga pada akhirnya perusahaan pun 

tidak bisa mengambil tindakan sebagai respon yang seharusnya. 

Agar dapat digunakan sesuai fungsinya maka laporan CSR yang baik dan etis 

harus: 
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1. Menginformasikan dengan benar keadaan dan kondisi yang butuh diketahui 

oleh stakeholder.  

2. Mengandung informasi yang jelas sehingga dapat dipahami dan tidak 

menimbulkan makna yang ambigu atau keliru. 

3. Menyampaikan informasi yang dapat diukur. Informasi yang disampaikan 

memang tidak harus informasi kuantitatif, akan tetapi sebisa mungkin 

informasi kualitatif pun disertai dengan ukuran kuantitatif kinerjanya. 

Misalnya upaya perusahaan untuk mengurangi emisi karbon memang tak 

dapat dijelaskan dengan angka, akan tetapi untuk menilai keberhasilan upaya 

tersebut ada ukuran yang bisa digunakan, misalnya jumlah emisi karbon tahun 

kemarin dan tahun berjalan. 

4. Memiliki komitmen pada pengukuran dan peningkatan kinerja. Laporan harus 

memberi perhatian lebih pengukuran, dan tak hanya menyampaikan kinerja 

dengan kalimat yang panjang dan “berbunga-bunga” tapi tidak didukung fakta 

terukurnya. Selain itu perusahaan juga harus menunjukkan komitmen untuk 

tidak berpuas pada hasil yang dilaporkan saja tetapi juga menyampaikan 

niatan dan rencana untuk peningkatan kinerja di masa depan. 

5. Mengaitkan antara isu sosial dan lingkungan yang dilaporkan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan. Seluruh informasi 

yang diperoleh dan dikumpulkan dalam laporan CSR akan jadi tidak berguna 

ketika informasi tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 
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keputusan. Karenanya, untuk kinerja berkelanjutan yang lebih baik kedepan, 

maka perusahaan harus menjadikan informasi dalam laporan CSR sebagai 

salah satu acuan analisis. 

6. Mengintegrasikan informasi yang dilaporkan dengan tindak lanjut fungsi 

manajemen seperti perencanaan dan manajemen strategi, manajemen kinerja, 

manajemen risiko dan analisis arahan perusahaan ke depan. 

 

4.4.3. Pentingnya Pelaporan CSR yang Etis 

Ada beberapa alasan mengapa menyajikan laporan CSR yang etis dan sesuai 

kenyataan itu sangat penting.  

1. Menyempurnakan decision making perusahaan. 

Salah satu tujuan dibuatnya laporan CSR selain sebagai media 

pertanggungjawaban, juga sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam 

membuat keputusan. Laporan yang baik tentu akan memuat indikator-indikator 

yang memungkinkan perusahaan melihat kekuatan dan kelemahan dirinya.  

Mengapa pelaporan CSR yang etis penting dalam decision making 

perusahaan? Pelaporan CSR diawali proses pengumpulan data yang dari data-data 

ini perusahaan bisa mengetahui dan menilai kinerjanya untuk kemudian dijadikan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika suatu laporan CSR 

tidak etis dan melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan keaadaan 

sebenarnya, maka akan terjadi missapropriate assessment terhadap kinerja 
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tanggungjawab sosial perusahaan. Sehingga jika ada keputusan yang diambil 

dengan menggunakan laporan tersebut sebagai acuan, maka kemungkinan besar 

keputusan yang diambil tidak akan sesuai pula dengan keadaan. Laporan CSR 

menjadi sia-sia, karena kondisi yang sebenarnya jadi tidak ter-cover dalam 

keputusan yang dibuat perusahaan. 

2. Meningkatkan corporate image yang positif dan riil 

Sudah diketahui bahwa pelaporan CSR meningkatkan citra baik 

perusahaan karena menunjukkan kepedulian perusahaan pada kondisi lingkungan 

dan sosial. Akan tetapi jika laporan CSR tersebut tidak etis dan tidak sesuai 

dengan keaadaan sebenarnya, maka pada dasarnya citra positif yang diterima 

perusahaan adalah citra positif yang semu. Sebab citra tersebut dapat luntur 

sewaktu-waktu ketika akhirnya diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antar 

pelaporan dengan kenyataan. 

Sementara itu, laporan CSR yang baik dan etis akan memberikan dampak 

yang lebih bersifat jangka panjang, riil dan tidak semu. Karena sepanjang 

perusahaan melaporkan kinerja tanggungjawab sosialnya secara beretika, maka 

citra positif tersebut akan terus ada. 

3. Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder 

Dengan laporan CSR yang baik dan etis, maka perusahaan dapat 

memperoleh kepercayaan stakeholder. Laporan CSR yang beretika akan 

menghindarkan perusahaan dari skeptisme, sebab perusahaan bisa membuktikan 
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dan menunjukkan kesesuaian antara pencapaian kinerja dalam laporannya dengan 

pencapaian kinerja di dunia nyata. 

4. Meminimalkan resiko etika serta risiko hukum dan keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang 

Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang 

disebabkan oleh ketidak mampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi 

harapan stakeholder. Untuk itu, agar suatu organisasi atau perusahaan tetap dapat 

bertahan hidup, perusahaan dan professional wajib menjalankan manajemen 

resiko etika. Secara singkat, pengertian manajemen resiko etika adalah tata kelola 

yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. 

Laporan CSR yang etis termasuk salah satu upaya melakukan manajemen 

risiko etika. Laporan CSR disusun sesuai harapan stakeholder, yakni memberikan 

informasi yang benar, jujur, komprehensif dan mudah dipahami serta relevan 

untuk pengambilan keputusan. 

Selain mampu memimalisir risiko etika, laporan CSR yang etis juga 

mampu menghindarkan perusahaan dari risiko hukum. Ada risiko yang cukup 

besar bahwa perusahaan akan memperoleh masalah ketika ketidaksesuaian dalam 

laporannya itu akhirnya diketahui. Perusahaan dapat dituntut dan akhirnya kolaps 

karena masalah ini. Beberapa kasus fraud dan tindakan tidak etis seperti kasus 

Enron telah menunjukkan bahwa tindakan semacam itu dapat menimbulkan 
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eksposur risiko hukum bagi perusahaan dan mengancam pula keberlanjutan 

perusahaan. Dengan demikian pelaporan CSR yang etis menjadi penting, terlebih 

jika dilakukan analisis cost and benefit, maka cost yang dikeluarkan untuk 

menyusun laporan CSR yang etis akan jauh lebih rendah jika dibandingkan cost 

yang akan dikeluarkan perusahaan sebagai biaya hukum terkait tindakan tidak etis 

dan ilegal yang dilakukan perusahaan. 

 

4.4. Usulan Solusi Mengenai Permasalahan Etika Dalam Pelaporan CSR 

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi kemungkinan 

penyebab pelaporan CSR yang kurang etis, dapat disimpulkan ada dua hal penting. 

Tindakan kurang etis yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam perusahaan sendiri. Dalam hal ini 

faktor internal adalah kesadaran dari menajemen perusahaan untuk selalu berperilaku 

etis termasuk dalam melaporkan kinerja CSR-nya. Salah satu faktor penting yang 

dapat membentuk kesadaran manajemen adalah pemahaman yang baik tentang tujuan 

dan fungsi laporan CSR serta mengenai etika bisnis dan signifikansinya. Faktor 

internal yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah motivasi perusahaan dalam 

melaporkan kinerja CSR yang masih mengarah pada pencapaian keuntungan dan citra 

positif semata. Dengan pemahaman yang baik akan manfaat pelaporan CSR yang 

etis, maka diharapkan motivasi pelaporan CSR oleh perusahaan dapat diarahkan 

kembali kepada motivasi yang benar. 
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Terkait dengan motivasi pelaporan CSR yang lebih menekankan pada 

penciptaan citra positif sebagai bagian dari reputational risk management, ada 

baiknya perusahaan mulai menggeser sudut pandangnya ke arah etika. Ketimbang 

berfokus melulu pada citra dan reputasi yang merupakan konteks (pembungkus) saja, 

perusahaan harusnya memperkaya konten mereka dengan berlaku sesuai kaidah etika 

bisnis. Sudah saatnya perusahaan memperhatikan pula manajemen risiko etika, sebab 

jika ditinjau dampak jangka panjangnya kegagalan memelihara risiko etika dan 

memenuhi harapan stakeholder dapat berdampak buruk pada citra dan lebih jauh lagi 

keberlanjutan perusahaan. 

Faktor internal lain yang menjadi celah munculnya tindakan kurang etis dalam 

pelaporan CSR perusahaan adalah cara perusahaan menyampaikan laporan CSR-nya. 

Bentuk pelaporan yang naratif harus dimaknai dengan baik agar tidak 

menjerumuskan pembaca. Perusahaan harus lebih memodifikasi bentuk pelaporan. 

Selain narasi, data-data dan fakta kuantitatf yang terkait narasi juga harus 

disampaikan. Tentu saja tidak sembarang data kuantitatif akan berguna. Data yang 

diungkapkan haruslah data yang relevan dan membantu pembaca menilai kinerja 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

Selain faktor internal, permasalahan pelaporan CSR juga dihadapkan pada 

faktor eksternal seperti belum sempurnanya standar  dan peraturan, lemahnya 

pengawasan, belum sempurnanya praktek CSR report audit, serta stakeholder yang 

kurang educated dan well informed. 
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Permasalahan standar dan peraturan pada dasarnya merupakan tantangan 

bersama, sebab masalah ini membutuhkan kerjasama baik dari pelaku dan dunia 

bisnis, maupun masyarakat luas. Dibutuhkan upaya bersama untuk mendorong 

pengembangan standar dan regulasi mengenai CSR dan pelaporannya. Dalam 

pengembangan ini, sebelumnya harus dilakukan evaluasi terhadap standar dan 

regulasi yang sudah ada untuk mengidentifikasi kelemahannya dan memperbaiki 

kelemahan tersebut dalam standar dan regulasi yang baru. 

Demikian pula halnya dengan pengembangan CSR report audit yang masih 

harus terus dikembangkan. Audit terhadap pelaporan non finansial memerankan 

peranan yang penting dalam pengembangan perilaku bisnis yang etis. Audit laporan 

CSR sedapat mungkin mampu memastikan bahwa kinerja tanggungjawab sosial 

perusahaan telah dilakukan secara etis dan ada proses peningkatan yang 

berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan oleh perusahaan harus berdasar dan 

transparan. Audit juga harus memberikan keyakinan bahwa laporan telah disusun 

secara akuntabel dimana data kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dapat 

diverifikasi dan diukur dengan handal dan laporan telah memberikan informasi 

mengenai upaya etisnya serta bagaimana perusahan mengambil keputusan dan 

menangani dilema etika. 

Pengawasan yang lemah terhadap praktek bisnis perusahaan serta pengelolaan 

dampak sosial dan lingkungannya harus diperbaiki oleh pemerintah sebagai regulator 

ekonomi. Pemerintah perlu menerapkan reward and punishment sebagai bentuk 
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reinforcement bagi perusahaan. Pemerintah harus memastikan ada perbedaan 

perlakuan untuk perusahaan yang sudah memiliki kinerja CSR yang baik dengan 

perusahaan yang masih banyak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang 

buruk. Pemberian penghargaan seperti yang sudah ada saat ini patut diteruskan, 

karena penghargaan tersebut selain menjadi wujud apresiasi, dapat pula menjadi 

motivasi bagi perusahaan lain yang belum berkinerja CSR baik untuk meningkatkan 

kinerja CSR-nya. Hanya saja, proses penilaiannya harus diperbaiki. Sebaiknya ada 

parameter dan penilaian yang lebih jeli lagi agar perusahaan penerma penghargaan 

benar-benar perusahaan yang baik dan etis. Disamping penghargaan, pemerintah 

harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang menimbulkan dampak yang buruk 

bagi lingkungan sosial dan alam sekitar. Sanksi ini harapannya dapat menjadi efek 

jera bagi perusahaan yang melanggar, tentunya pemberian sanksi ini harus baru dapat 

terlaksana jika didukung dengan penegakan hukum yang baik. 

Selain perusahaan sendiri dan pemerintah sebagai pihak penyusun regulasi, 

masyarakat pun memegang peranan penting dalam mewujudkan pelaporan CSR yang 

etis. Masyarakat harus tetap kritis dan memperkaya pengetahuannya terkait CSR dan 

pelaporannya yang etis. Studi-studi terhadap bidang ini harus terus dikembangkan, 

selain untuk menambah wawasan ilmu, studi ini juga berperan penting dalam 

memberikan edukasi pada masyarakat mengenai seluk beluk CSR yang substansial 

dan bagaimana penerapan serta pelaporannya yang etis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Perkembangan CSR mengarah kebutuhan untuk menyusun laporan CSR 

yang penting sebagai media pertanggungjawaban dan informasi 

perusahaan atas kinerja tanggungjawabsosialnya. 

2. Pelaporan CSR mendapatkan respon positif, baik dari kalangan bisnis 

maupun masyarakat luas pada umumnya. Pelaporan tersebut memberikan 

banyak manfaat bagi perusahaan seperti image yang positif hingga 

berpengaruh pada kinerja ekonomi seperti tingkat penjualan dan lain 

sebagainya. Selain itu, muncul pula apresiasi seperti penghargaan yang 

diberikan kepada perusahaan yang dianggap telah melaporkan CSR-nya 

dengan baik. 

3. Faktanya, pelaporan CSR yang ada belum sempurna. Masih terdapat 

sejumlah ketidaksesuaian pelaporan yang mengarah pada tindakan kurang 

etis dalam laporan CSR ketiga perusahaan sampel paparan kasus. 

a. PT Kaltim Prima Coal melakukan penggusuran lahan seluas 27 

hektar dengan ganti rugi yang tidak sepadan di Desa Singa 

Gembara Kalimantan Timur. Akan tetapi dalam laporan CSRnya 
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perusahaan tidak melaporkan hal ini. Demikian halnya dengan 

pencemaran air dan penggunaan lahan yang menjadi penyebab 

banjir di sekitar daerah operasinya, perusahaan juga tidak 

melaporkannya. 

b. PT Aneka Tambang beroperasi di areal hutan lindung yang 

seharusnya tidak digunakan untuk areal pertambangan. Perusahaan 

juga diduga melakukan melakukan suap untuk melancarkan 

aktivitasnya. Dalam laporan CSR-nya, PT Antam tidak melaporkan 

dengan lengkap operasinya yang dilakukan di areal hutan lindung. 

c. PT Timah dalam laporan CSR-nya menyampaikan bahwa 

perusahaan terus berupaya menangani permasalah reklamasi lahan 

pasca pertambangan. Namun pada kenyataannya perusahaan masih 

membiarkan 1000 lebih lubang bekas galian tambang dan sejumlah 

kerusakan hutan. 

4. Berdasarkan analisis teori etika, yakni teori utilitarianisme, teori hak, teori 

kewajiban, teori keutamaan dan teori teonom, ketidaksesuaian pelaporan 

yang dilakukan perusahaan ini jelas termasuk dalam kategori perilaku 

tidak etis. Dan hal ini dapat merugikan, karena informasi yang diberikan 

dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Selain itu, 

tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan 

melanggar hak stakeholder atas informasi yang faktual. 

5. Setelah dilakukan analisis, ada beberapa hal yang menjadi penyebab 

munculnya tindakan kurang etis dalam pelaporan CSR tersebut, yakni: 
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motivasi pelaporan perusahaan terlalu berorientasi pada reputational risk 

management, peraturan dan standar yang belum sempurna, pengawasan 

yang lemah, belum sempurnanya CSR report audit, serta bentuk pelaporan 

CSR yang naratif. 

6. Menurut etika, perusahaan dapat menggunakan metode ethical reasoning 

dan ethical decision making untuk menghasilkan perilaku yang etis. Untuk 

menghasilkan pelaporan CSR yang etis perusahaan harus mengungkapkan 

dengan jelas dan jujur seluruh isu material yang harus diketahui 

stakeholder (Zadek dan Lafarge, dalam Balch 2004). Selain itu seluruh 

informasi kinerja sosial dan lingkungan perusahaan yang ada dalam 

laporan CSR harus dikaitkan, atau digunakan dalam pengambilan 

keputusan dan penyusunan strategi perusahaan, serta perumusan arah 

gerak perusahaan kedepan. Dengan kata lain, selain sebagai media 

informasi untuk mengetahui kinerja tanggungjawab sosial saat ini, laporan 

CSR juga dapat digunakan sebagai dasaran melakukan tindakan korektif 

terkait pembangunan berkelanjutan. 

7. Kesesuaian pelaporan CSR perusahaan dengan etika sangatlah penting, 

karena pelaporan CSR yang etis dapat: menyempurnakan decision making 

perusahaan, meningkatkan corporate image yang positif, meningkatkan 

hubungan baik yang sifatnya jangka panjang dengan stakeholder, serta 

meminimalkan risiko etika dan risiko hukum yang dapat mengancam 

keberlanjutan perusahaan. 
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8. Berdasarkan analisis masalah dan identifikasi penyebab yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan laporan CSR yang lebih beretika, yakni: meningkatkan 

pemahaman manajemen perusahaan atas CSR serta pentingnya pelaporan 

CSR yang etis; memperbaiki bentuk pelaporan CSR; menyeimbangkan 

sudut pandang perusahaan dari yang terlalu berorientasi pada reputational 

risk management, untuk berorientasi pada manajemen risiko etika juga; 

mendorong pengembangan audit laporan CSR; meningkatkan 

pengawasan; menyempurnakan standar dan regulasi; serta meningkatkan 

edukasi pada masyarakat luas mengenai CSR, serta bagaimana pelaporan 

CSR yang etis. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk Perusahaan  

Perusahaan harus lebih menyadari lagi pentingnya pelaporan CSR yang 

etis. Perusahaan hendaknya menyampaikan informasi terkait kinerja CSR-

nya secara jujur, terbuka, lengkap, akurat dan mudah dipahami. Selain 

melakukan reputational risk management, perusahaan juga harus 

mengimbanginya dengan pengelolaan risiko etika yang baik agar 

perusahaan dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak etis. 

2. Untuk Pemerintah 
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Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja sosial 

dan lingkungan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga harus 

mengupayakan penyempurnaan regulasi dan standar terkait CSR untuk 

memacu pelaporan CSR yang lebih baik. 

3. Untuk Investor dan Konsumen 

Investor dan konsumen perlu membekali diri mereka dengan pemahaman 

yang lebih baik terhadap CSR dan bagaimana pelaporan CSR yang etis. 

Dengan demikian investor dan konsumen dapat menjadi lebih kritis dan 

tidak mudah menerima begitu saja informasi yang tidak benar.  

4. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Studi tentang CSR dan pelaporannya harus lebih banyak lagi dilakukan. 

Hal ini penting untuk memperluas wacana dan perkembangan ilmu etika 

bisnis dan akuntansi, khususnya akuntansi pertanggungjawaban sosial. 
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