
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan bisnis yang semakin berkembang pesat menciptakan 

persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Berbagai ancaman dan 

peluang yang terdapat pada lingkungan bisnis menuntut perusahaan untuk 

mengaplikasikan berbagai strategi demi keberlanjutan (sustainability) perusahaan 

di masa yang akan datang. Keberlanjutan (sustainability) adalah suatu prinsip 

untuk memastikan bahwa tindakan hari ini tidak membatasi terbukanya berbagai 

pilihan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang (Elkington, 

1994). Keberlanjutan suatu bisnis perusahaan merupakan harapan setiap 

perusahaan. 

Kemungkinan terjadinya ancaman dan peluang dalam lingkungan bisnis 

yang sedang berjalan, mendorong perusahaan khususnya para pemimpin 

perusahaan untuk tetap memperhatikan prinsip 3P (people, planet, dan profit) atau 

dikenal dengan konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line 

dikembangkan oleh Elkington pada tahun 1994 dan merupakan konsep yang 

digunakan dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) yang menuntut 

keharmonisan dengan prinsip 3P, yaitu keuntungan (profit), masyarakat atau 

kesejahteraan manusia (people) dan keberlanjutan lingkungan hidup (planet). 

Berdasarkan prinsip tersebut CSR merupakan suatu kegiatan korporasi yang dapat 

memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan (Untung, 2008). Corporate 

social responsibility (CSR) merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi 

dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan 

terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR dapat memberikan 

keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), namun skala dan 

sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung 

pada sifat dari perusahaan itu sendiri, dan sulit untuk mengukurnya, meskipun 

terdapat literatur bisnis yang sangat beragam untuk mengadopsi langkah-langkah 

CSR (Porter, 1998).  

Porter dan Kramer (2006) menghubungkan keunggulan kompetitif dan CSR, 

dimana keterkaitan antara keduanya berintegrasi secara luas. Pemikiran tersebut 

sejalan dengan Villanova et al. (2008), bahwa terdapat hubungan tidak langsung 

antara CSR dan daya saing melalui citra dan reputasi melalui tiga manajemen 

proses: (a) strategi, (b) pemangku kepentingan dan (c) akuntabilitas. Strategi CSR 

yang digunakan akan berdampak pada identitas dan branding. Hal ini telah 

menjadi umum untuk menggambarkan kekuatan ekonomi suatu entitas 

sehubungan dengan pesaingnya dalam ekonomi pasar global di mana barang, jasa, 

orang, keterampilan, dan ide-ide bergerak bebas melintasi batas geografis (Murths 

dan Lenway 1998). Prahalad dan Hamel (1990) mengidentifikasi tiga tes yang 

kompetensi inti harus dalam memenangkan persaingan: pertama, akses ke 

berbagai pasar; kedua, kontribusi yang signifikan terhadap manfaat yang 

dirasakan pelanggan; dan ketiga, sulit untuk ditiru. 

Manfaat CSR yang beragam mendorong perusahaan untuk mengaplikasikan 

program CSR terkait dengan berbagai kompleksitas permasalahan serta dampak 
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eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan, sehingga CSR sering dikaitkan 

sebagai salah satu isu sentral dalam agenda organisasi untuk penerapan prinsip 3P 

agar dapat terlaksana dengan baik sekaligus meningkatkan citra perusahaan untuk 

mendorong kepercayaan para pemegang saham (shareholder) agar mau 

menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan. Peningkatan jumlah investasi 

pada perusahaan akan berdampak pada peningkatan pasar (market size) karena 

perusahaan memiliki pendanaan yang cukup untuk melakukan ekspansi dan pada 

akhirnya mampu meningkatkan daya saing (competitiveness) perusahaan (Porter, 

1998).  

Kechiche dan Soparnot (2012) menganggap CSR bukan sebagai program 

tambahan melainkan sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sehari-hari. 

Alasan perusahan dalam menerapkan program CSR sangat beragam sesuai dengan 

pengaruh ada masing perusahaan. Contoh kecil dari hasil penelitian Budiman dan 

Supatmi (2008) tentang pengaruh pemumuman ISRA terhadap volume 

perdagangan saham tidak menunjukan data signifikan terhadap pengaruh trading 

activity volume, dimana pengaruh tersebut hamper tidak ada, hal ini mungkin 

menjadi salah satu alasan motivasi perusahaan dalam penerapan CSR disamping 

alasan dan motivasi bisnis lainnya. 

 Contoh penelitian lain yang memberikan bukti pada hubungan positif 

antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan dilakukan oleh Peters dan 

Mullen (2009) membuktikan bahwa berdasarkan waktu, efek kumulatif CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan berdampak positif dan memperkuat dari 

waktu ke waktu. Rettab et al. (2009) menenemukan adanya hubungan positif 

antara CSR terhadap tiga variable dependen mengindikasikan program CSR 

membantu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Berkaitan hal tersebut Dewi 

(2011) menemukan dengan meningkatnya kinerja pasar yang diproxykan oleh 

Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan 

CSR, hal ini memberikan hubungan timbal balik antara pengungkapan CSR dan 

pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu 

faktor kepemilikan, manajemen, leverage, profitability, dan tipe industri, namun 

masih ada lagi sebesar 91,5% fator-faktor lainnya yang memengaruhi 

pengungkapan CSR (Yintayani, 2011) 

Dilema yang terjadi saat ini program CSR masih jauh untuk menjadi strategi 

utama perusahaan, dikarenakan efektifitas program CSR masih dipertanyakan. 

Masalah utama kurang efektifnya penerapan program CSR pada perusahaan 

adalah kurangnya pemahaman terhadap CSR itu sendiri. Kondisi ini karena 

kerangka CSR yang beragam, terfragmentasi dan tidak selalu seragam sehingga 

program CSR yang terbentuk tidak optimal. (Windsor, 2001). Masalah definisi 

CSR juga mengakibatkan program kerja CSR yang terbentuk memiliki kerangka 

kerja yang belum terintegrasi secara luas dan belum dapat diterima dengan jelas 

pada sektor bisnis tertentu (Jones, 1995), sehingga pemahaman mengenai definisi 

CSR sampai saat ini masih menjadi perdebatan (Nuzula, 2009). Sebuah organisasi 

yang efektif akan membentuk desain parameter meyesuaikan tujuannya 

semaksimal mungkin (Mintzberg, 1993). Pandangan lebih lanjut tentang 

pemanfaatan program CSR serta hubungannya dengan kinerja organisasi sangat 

diperlukan untuk mendapatkan kerangka yang lebih jelas terhadap pemahaman 

tentang program CSR dan efektifitas penerapannya. Ahenkora et al. (2013) 

menyimpulkan bahwa nilai pemahaman masyarakat tentang CSR, dengan melihat 
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keuntungan motif dan kebajikan, serta memiliki implikasi apapun model CSR 

yang diadopsi untuk mencapai bisnis 'tujuan strategis dan juga membuat 

hubungan antara bisnis dan masyarakat. Berdasarkan keadaan ketidakpastian 

pemahaman CSR saat ini telah dibentuk Sustainability Reporting Guidelines 

untuk menjawab permasalahan di atas.  

Sustainability Reporting Guidelines, adalah suatu bentuk laporan 

keberlanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan Global Reporting 

Initiative (GRI) yang dirumuskan oleh lembaga non-profit yaitu Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute, dengan 

dukungan United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1997. 

Pembentukan Sustainability Reporting Guidelines (GRI) memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan dan penilaian kinerja keberlanjutan yang berhubungan dengan 

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

2. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

harapan tentang pembangunan berkelanjutan 

3. Membandingkan kinerja dalam suatu organisasi dan antara organisasi yang 

berbeda dari waktu ke waktu. 

Kerangka pelaporan GRI memudahkan perusahaan merumuskan pelaporan 

program CSR yang sesuai bagi perusahaan, sedangkan bagi para peneliti dapat 

digunakan sebagai pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menganalisis 

hubungan antara CSR terhadap bidang lainnya. 

Rumusan Masalah 

CSR dipandang sebagai solusi yang dapat mendukung keberlanjutan 

perusahaan. Pada aspek ekonomi, perusahaan sebagai organisasi laba yang 

memiliki tujuan utama mencari keuntungan (profit) maka pelaksanaan program 

CSR dituntut harus memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

bukan sekedar sebagai program kewajiban yang telah dimandatkan oleh 

pemerintah kepada perusahaan. 

Kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan, 

diantaranya adalah : 

 Pasal 15 dan pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 

Tahun 2007 

 Bab V Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 

Tahun 2007 

 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas  

 Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik yang didalamnya mengatur bahasan mengenai CSR dan 

pengungkapan informasi CSR yang menyatakan bahwa setiap perseroan atau 

penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat.  
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Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas, 

kualitas, keragaman kegiatan maupun pengelolaan yang makin bervariasi.  

Penelitian lembaga PIRAC (Public Interest Research Advocacy Center) 

tahun 2001 dalam Tanudjaja (2006) memperlihatkan bahwa dana CSR di 

Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau 11.5 juta dollar AS dari 180 

perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam media 

massa. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungannya.  

Dunia bisnis di Indonesia menuntut perusahaan Indonesia wajib tunduk 

pada semua peraturan yang berlaku dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance yang meliputi: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan 

2. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasiyang sehat 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban 

organisasisehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

5. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Berkaitan dengan prinsip good corporate governance, suatu perusahan dapat 

dikatakan baik apabila telah memenuhi lima prinsip tersebut.  

Kendala yang terjadi terkait dengan pelaksanaan CSR perusahaan di 

Indonesia ialah melakukan penilaian terhadap CSR yang telah dilakukan 

perusahaan. Peraturan pemerintah hanya mewajibkan pelaksanaan CSR, tanpa 

adanya penilaian mengenai pelaksanaan program CSR di Indonesia. Untuk 

melakukan penilaian CSR suatu perusahan diperlukan batasan penilaian yang 

akan dilakukan terhadap CSR perusahaan tersebut. 

 Walaupun telah terdapat kerangka pedoman pelaksanaan CSR di Indonesia 

seperti dalam pedoman GRI 3.1, ditemukan masih terdapat kekurangan GRI 3.1, 

yaitu tidak adanya urutan kepentingan dari setiap aspek dalam pedoman GRI 3.1 

masih perlu dipertanyakan. Urutan kepentingan dalam setiap aspek GRI 3.1 ini 

menjadi sangat penting, ketika ingin melakukan penilaian terhadap perusahaan. 

Begitupun untuk pengguna dan pelapor akan mudah melihat program kerja yang 

akan disusun ataupun dikerjakan berdasarkan urutan kepentingan sehingga tidak 

secara acak memulai suatu program tanggung jawab sosial pada perusahaan 

masing-masing. 

Berdasarkan informasi di atas, diperlukan suatu pendekatan penelitian untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi inti permasalahan yang muncul sehingga dapat 

dijadikan tolak ukur penilaian serta memberikan solusi berkelanjutan pada industri 

di Indonesia.  
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Garis besar penelitian adalah untuk membuat suatu kerangka penilaian 

terhadap perusahaan di Indonesia berdasarkan pedoman GRI 3.1. Dibutuhkan 

mengenai gambaran sejauh mana pengungkapan implementasi CSR di perusahaan 

Indonesia. diantaranya, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan CSR pada perusahaan terbuka (Go Public) di 

Indonesia  

2. Bagaimana perusahaan melaporkan CSR di Indonesia berdasarkan kerangka 

pelaporan GRI 3.1 

3. Bagaimana tingkatan dalam pengungkapan laporan CSR perusahaan terbuka 

(Go Public) di Indonesia  

4. Bagaimana perbaikan kerangka penilaian CSR 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang di atas penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1. Memetakan pelaksanaan CSR pada perusahaan terbuka (Go Public) di 

Indonesia berdasarkan laporan keberlanjutan 

2. Memetakan tingkat kesesuaian laporan CSR perusahaan terbuka (Go Public) 

di Indonesia berdasarkan kerangka pelaporan GRI 3.1 

3. Menilai tingkatan CSR perusahaan terbuka (Go Public) di Indonesia 

berdasarkan laporan keberlanjutan.  

4. Merancang perbaikan kerangka penilaian CSR 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi maupun 

rekomendasi bagi pihak yang membutuhkan: 

1. Bagi perusahaan atau pelaku bisnis, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai 

saran atau bahan pertimbangan dalam penerapan CSR sebagai implementasi 

keputusan perusahaan untuk pengembangan bisnis dan bagaimana menjadikan 

bisnis yang berkelanjutan. 

2. Bagi penulis, dapat menganalisa informasi, memperluas pengalaman, 

meningkatkan kompetensi pribadi dan juga mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan selama kuliah. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai salah satu upaya dalam 

menerapkan prinsip 3P (people, planet, dan profit) sebagai hasil implementasi 

positif dari kegiatan perusahaan yang berkelanjutan. 

4. Bagi Pemerintah, sebagai bahan kajian perumusan perundangan yang 

mengatur tentang masalah CSR di Indonesia  

Ruang Lingkup Penelitian 

Belum semua perusahaan perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) memiliki laporan keberlanjutan atau Sustainable Report (SR) yang 

terstruktur dan jelas terpublikasi, maka sebagai acuan penelitian ini merujuk 

kepada daftar Indonesian Sustainable Report Awards (ISRA), yang sudah 

memiliki struktur laporan yang jelas dan terpublikasi mengikuti pedoman Global 
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Reporting Initiative (GRI 3.1). Berdasarkan hal tersebut maka, perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, diwajibkan memiliki kriteria: 

1. Memiliki laporan keberlanjutan atau Sustainable Report (SR) yang dilaporkan 

secara periodik (Tahunan). 

2. Laporan Keberlanjutan sudah terpublikasi umum 

3. Acuan laporan mengikuti pedoman GRI 3.1. 

4. Laporan dalam periode 2007- 2012. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Sejarah CSR 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki sejarah panjang 

dan beragam. Istilah CSR baru menjadi populer setelah Howard Bowen 

menerbitkan buku Social Responsibility of Businessmen pada tahun 1953. Sejak 

itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dimulai. Tetapi baru 

pada dekade 1980-an dunia barat menyetujui penuh adanya tanggung jawab 

sosial. Tentu dengan perwujudan berbeda di masing-masing tempat, sesuai 

pemahaman perusahaan terhadap apa yang disebut tanggung jawab sosial. 

Katsulakos et al. (2004) melihat tahap perkembangan CSR menjadi 3 tahap yaitu: 

1. Tahap Inisiasi CSR (1960-1990) 

2. Tahap pembangunan momentum CSR (1990 - 2000) 

3. Tahap 3 tahap inisiasi pengarusutamaan/ mainstreaming initiation CSR  

(2000 – sekarang) 

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan 

untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak 

yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana 

perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya 

secara berkelanjutan. 

 

Era 50: Awal Mula  

Pada masa 50-an, mulai dikenal dengan adanya istilah Social 

Responsibility (SR). Pada era ini belum berkembangnya pengaruh kapitalis secara 

kuat. Ide mengenai tanggung jawab social muncu pertama kali melalui Howard R. 

Bowen dalam bukunya: “Social Responsibility of The Businessman” (Bowen, 

1953)” yang menyatakan bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk 

mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan 

berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 

Pandangan tersebut dapat dianggap sebagai tonggak bagi kemunculan CSR 

modern. Pada tahun 1953 karya Bowen berangkat dari keyakinan bahwa sebagian 

bisnis terbesar merupakan pusat penting kekuasaan dan pengambilan keputusan 

dan tindakan perusahaan ini menyentuh kehidupan warga di banyak titik. Di 

antara banyak pertanyaan yang diajukan oleh Bowen, satu adalah dari catatan 

khusus di sini. Bowen bertanya mengenai bagaimana tanggung jawab kepada 

masyarakat yang mungkin diharapkan sebagai alasan asumsi para untuk pelaku 
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