
1 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir memunculkan berbagai 

gerakan ekologi di masyarakat. Sebagian gerakan ekologi ini berfokus pada 

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap 

lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Kremer (2007), masyarakat masih 

banyak yang menyangkal bahwa aktivitas mereka berkontribusi terhadap kerusakan 

alam. Penyangkalan ini menyebabkan munculnya stigma bahwa pelaku kerusakan 

lingkungan adalah masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini 

tidak bisa dilepaskan dari populasi masyarakat berpenghasilan yang cukup besar. 

Meski demikian, gambar di bawah ini (Gambar 1) dapat mematahkan 

stigma tersebut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pelaku perusakan 

lingkungan bukanlah masyarakat, melainkan perusahaan, termasuk perusahaan 

yang dimiliki oleh pemerintah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas 

perusahaan menempati posisi teratas dalam menyumbang kerusakan lingkungan, 

yakni 39,4%. Kemudian, posisi selanjutnya berturut-turut adalah perusahaan 

pemerintah (28,6%), kombinasi (18,2%), pemerintah (11,3%), dan yang terkecil 

adalah masyarakat, yakni sebesar 2,6%. Adapun bentuk kerusakan lingkungan yang 

banyak terjadi adalah pelepasan dan eksploitasi hutan. Tingginya persentase 

pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas produksi perusahaan 

menyebabkan pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perusahaan. 

  

 
Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2013, diolah (2019) 

Gambar 1  Persentase aktor pencemaran lingkungan 

 

Dengan berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk 

memperolehnya, perusahaan seharusnya dapat mempertanggungjawabkan kegiatan 

operasional perusahaan dan menjunjung transparansi laporan keuangan untuk 

memastikan investor terlindungi secara hukum. Chih et al (2008) menyatakan 

bahwa transparansi keuangan perusahaan tidak hanya penting bagi pemegang 

saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, 
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pelanggan, dan masyarakat, karena dengan memitigasi pembentukan asimetri, 

informasi keuangan yang transparan dapat melindungi orang luar dari eksploitasi 

informasi. Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Atkins (2006) bahwa 

pengungkapan keuangan yang sangat transparan juga dapat menjadi elemen dari 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

Keberlanjutan dalam dunia bisnis telah diperkenalkan Elkington (1997). Ia 

menyatakan bahwa keberhasilan bisnis itu terkait dengan konsep triple bottom line 

yang mencakup masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Premis dasar dari triple 

bottom line adalah perusahaan harus berproduksi secara berkelanjutan sehingga 

membawa lebih banyak keunggulan kompetitif demi berkelanjutan perusahaan 

(Hussain et al, 2018). Santis et al (2016) menyatakan bahwa investor bersedia 

membayar lebih untuk perusahaan yang berkelanjutan karena perusahaan-

perusahaan ini mengadopsi kebijakan CSR, transparan manajemen, memiliki tata 

kelola yang lebih baik, dan lebih sedikit risiko.  

Beberapa tahun terakhir, dimensi lingkungan telah menjadi hal yang cukup 

penting dan diperhitungkan. Perusahaan yang dianggap “hijau” sebagai penciptaan 

berkelanjutan atas pengembangan dana investasi merupakan ilustrasi dari tren 

dimensi lingkungan. Pengungkapan perusahaan terkait lingkungan mencerminkan 

bagaimana suatu perusahaan, melalui tindakan atau inisiatifnya, menjadi “hijau”, 

yaitu dengan meminimalkan dampak ekologis (Feier dan Haskell, 2008). Indeks 

SRI-Kehati merupakan pelopor investasi berkelanjutan di Indonesia, melalui pasar 

modal, yang bertujuan mendorong para investor untuk lebih mempedulikan isu 

lingkungan (environmental friendly). Indeks ini mengacu pada konsep dasar 

pembangunan berkelanjutan sehingga semua anggota dari perusahaan yang 

termasuk dalam indeks SRI-Kehati menerbitkan sustainability report. 

Pengungkapan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan di 

dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan untuk mencerminkan tingkat 

akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor atau 

stakeholders. Selain itu, pengungkapan sustainability report merupakan suatu 

media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders bahwa 

perusahaan telah mengungkapkan Corporate Sosial Responsibility (Darwin 2008). 

Cornier (2011) menyatakan, pengungkapan sosial dan pengungkapan lingkungan 

dapat mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Pengurangan asimetri 

informasi ini dapat memberikan sinyal atau informasi dari insider kepada pihak luar 

dalam bentuk informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya sehingga dapat 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang serta 

dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan. Kondisi market 

performance pada indeks SRI-Kehati terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) dan indeks LQ45 menunjukkan bahwa indeks SRI-Kehati lebih tinggi 

dibandingkan dengan IHSG dan LQ45 pada rentang tiga tahun terakhir (lih. 

Gambar 2).  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#21
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11


3 

 

 
Sumber: Yahoo Finance 2019, diolah (2019) 

Gambar 2  Market performance indeks SRI-Kehati, IHSG, dan indeks LQ45 

periode Maret 2016–Juli 2019 
 

Prospek pasar yang bagus pada indeks SRI-Kehati tidak tecermin pada 

kinerja fundamentalnya. Namun, ditunjukkan oleh rata-rata return on asset (ROA) 

pada beberapa sampel perusahaan sector property, perbankan, dan pertambangan 

yang tergabung dalam indeks SRI-Kehati. Dalam ROA tersebut dapat dilihat 

bahwa kinerja fundamental pada indeks LQ45 memiliki prospek pasar di bawah 

indeks SRI-Kehati (lihat gambar 3). ROA pada Indeks LQ45 lebih tinggi 

dibandingkan ROA pada kelompok indeks SRI-Kehati. ROA tertinggi pada 

kelompok indeks LQ45 terjadi pada tahun 2017 di sektor pertambangan, yakni 

sebesar 20,68%, pada tahun 2014 di sektor properti sebesar 14,20%, dan pada 

tahun 2013 di sektor perbankan sebesar 5,03%. Sementara itu, pada kelompok 

indeks SRI-Kehati, pada sektor properti sebesar 7,3%, pada perbankan sebesar 

0.02%, dan pada sektor pertambangan sebesar 7%. 
 

 
Sumber: BEI 2019, diolah (2019) 

Gambar 3 Perbandingan Return On Asset (ROA) pada kelompok Indeks SRI-Kehati 

vs Indeks LQ45 pada periode 2013-2018 
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 Dengan demikian, kondisi pasar yang bagus pada kelompok indeks SRI-

Kehati tidak mencerminkan tingkat pengembalian aset perusahaan yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan pada kelompok LQ45. Penelitian mengenai 

sustainability report sebagai wujud pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial 

terus berkembang dan menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dilakukan 

untuk melihat apakah selama ini pengungkapan sustainability report memberikan 

dampak bagi perusahaan atau hanya menjadi sebuah laporan yang tidak direspons 

oleh stakeholder.  

Rumusan Masalah 
 

Aturan mengenai hal ini telah tercantum dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf kesembilan yang berbunyi sebagai 

berikut. 

Perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added Statement), 

khususnya bagi industri tempat faktor-faktor lingkungan hidup memegang 

peranan penting bagi industri yang menganggap bahwa karyawan 

merupakan kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 
 

Dari pernyataan tersebut, pengungkapan sustainability report masih bersifat 

anjuran bagi para pelaku usaha yang akan menerbitkan laporan berkelanjutan. 

Karena sifatnya yang masih bisa dikatakan anjuran tersebut, di Indonesia penerbitan 

sustainability report dapat dibilang masih sedikit. 

Dihimpun dari Data Center ID (2016), pada tahun 2016, jumlah perusahaan 

(emiten) yang menerbitkan sustainability report kurang dari 25% (lihat Gambar 4). 

Pengungkapan sustainability report terbanyak dipublikasikan oleh sektor finance 

yang, yakni 15 laporan (12% dari jumlah perusahaan sektor finance). Posisi 

selanjutnya diikuti oleh sektor mining dan infrastruktur, yakni sebanyak 9 laporan 

(16,4% dari jumlah perusahaan sektor mining dan infrastruktur). Kemudian, sektor 

terendah dalam pengungkapan sustainability report adalah sektor miscellaneous 

dan consumer goods industry, yakni sebanyak 2 laporan (3,6% dari jumlah 

perusahaan sektor miscellaneous dan consumer goods industry). 
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Sumber: Data Center ID (2016), (diakses 19 November 2019) 

Gambar 4  Perbandingan emiten yang melakukan publikasi sustainability report di 

Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2016 

 

Apabila melihat dari jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability 

report (lihat gambar 5), terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara 

perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah, baik dalam kelompok indeks SRI-

Kehati maupun indeks LQ45.  Dari data BEI (2019) menunjukkan bahwa 

perusahaan pemerintah dalam kedua kelompok indeks telah menerbitkan 

sustainability report. Sementara itu, dalam kelompok indeks LQ45, 17 perusahaan 

swasta tidak melakukan pengungkapan sustainability report dan dalam kelompok 

SRI-Kehati, tidak ada satu pun perusahaan swasta yang melakukannya. 
 

 

Sumber: BEI 2019, diolah (2019) 

Gambar 5  Perbandingan emiten yang melakukan publikasi Sustainability Report 

di Indonesia berdasarkan kepemilikan pada tahun 2019 
 

Survei KPMG (2008) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan pada 

negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang. Pelaporan keberlanjutan 

terstruktur memastikan bahwa perusahaan transparan dan bertanggung jawab 

secara sosial dan ekonomi untuk dapat menarik keuangan luar negeri yang 

kompetitif. Di Indonesia pedoman pelaksanaan sustainability report diatur dalam 

pedoman GRI 3.1. Kegiatan yang tercantum dalam sustainability report sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 15 dan pasal 34 

Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007, Bab V Pasal 
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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, dan Peraturan Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

Pengungkapan sustainability report dipandang investor sebagai informasi 

pendukung dalam memberikan keputusan berinvestasi. Apabila dilihat dari 

kinerja kapitalisasi pasar, kinerja kapitalisasi pasar perusahaan dalam indeks Sri-

Kehati yang menerbitkan sustainability report cenderung lebih tinggi daripada 

kapitalisasi pasar pada indeks LQ45 yang tidak semua anggotanya menerbitkan 

sustainability report. Namun, prospek pasar yang bagus pada indeks SRI-Kehati 

tidak tecermin pada fundamental value sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengelompokan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan 

konsep perusahaan berwawasan lingkungan pada perusahaan yang sudah go 

public?  

2. Mengapa pengungkapan laporan keberlanjutan berdampak positif pada 

kinerja pasar, tetapi tidak terhadap kinerja fundamental? 

3. Apakah terdapat perbedaan dampak pada kinerja pasar dan kinerja 

fundamental jika dikelompokkan berdasarkan aktor kepemilikan 

(BUMN/BUMS)? 
 

 

Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penulisan ini antara lain sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan konsep 

perusahaan berwawasan lingkungan pada perusahaan yang sudah go public; 

2. menganalisis dampak dari penerbitan sutainability report; 

3. mengevaluasi perbedaan karakterisktik perusahaan BUMN dan BUMS. 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, referensi, dan manfaat 

berupa dua hal berikut: 

1. mampu memberikan informasi yang memadai mengenai penerapan konsep 

perusahaan berwawasan lingkungan dan pengaruh sustainability report 

terhadap kinerja pasar dan kinerja fundamental; 

2. sebagai bahan informasi dan referensi tambahan bagi pihak terkait, untuk 

melakukan pengungkapan sustainability report sehingga aktualisasi dari 

pengungkapan dapat digunakan sebagai suatu system sustainability dan 

tidak dianggap sebagai beban biaya. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penggunaan analisis deskriptif 

dan metode analisis faktor untuk mengetahui besaran kontribusi tiap indikator 

variabel. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis jalur dan laporan yang 

menampilkan kinerja pasar, kinerja fundamental, aktor kepemilikan, sektoral 

perusahaan, market capital perusahaan, serta laporan yang menampilkan 
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pengungkapan kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Adapun 

laporan yang dianalisis meliputi laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan 

keberlanjutan perusahaan anggota Indeks SRI-Kehati dan Indeks LQ45 periode 

2013-2018.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Sustainability Report  
 

Laporan keberlanjutan (sustainability report) adalah bentuk 

pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada stakeholder. Laporan tersebut 

berisi informasi lingkungan, ekonomi, dan sosial perusahaan. Fungsi dari laporan 

ini bisa menjadi representasi kondisi perusahaan, baik ditinjau dari sisi positif 

maupun negatifnya. Adapun pentingnya sustainability report dalam sebuah 

industri/organisasi didasari oleh hal-hal berikut. 

a. Kebutuhan akan suatu bentuk perubahan paradigma yang berkelanjutan 

sehingga dapat memadupadankan aspek-aspek dalam pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan tersebut diwujudkan melalui implementasi 

kebijakan bisnis yang berorientasi pada profit, people, dan planet, serta 

kaitannya dengan penilaian kinerja yang berhubungan dengan norma, hukum, 

kode etik, standar kinerja, dan inisiatif sukarela (voluntary) 

b. Efektivitas pengukuran dan pengelolaan terhadap peningkatan kinerja dan 

isu-isu tertentu sehingga dapat berperan proaktif dalam mengumpulkan, 

menganalisis, serta melaporkan langkah pengambilan keputusan untuk 

mengurangi terjadinya potensi risiko bisnis dan mempertahankan para 

pemegang saham dengan diterbitkannya laporan keberlanjutan. Oleh karena 

adanya risiko reputasi yang disebabkan oleh sentimen pasar, pengungkapan 

laporan keberlanjutan ini menjadikan sebuah media transparansi perusahaan 

kepada sosial dan lingkungan. 

c. Pelaporan berkelanjutan menuntut suatu industri/organisasi untuk menjaga 

transparansi dan akuntabilitasnya dalam mengelola dampak negatif yang 

disebabkan oleh kegiatan industri/organisasi tersebut sehingga pengelolaan 

dan tindakan preventifnya dapat dipantau dari tahun ke tahun. 

Parameter akuntabilitas sebuah laporan keberlanjutan adalah stakeholder 

karena hal tersebut merupakan cerminan dari tercapainya sebuah target perusahaan. 

Jika perusahaan tersebut tidak dapat mencapai targetnya, perusahaan harus dapat 

memberikan jawaban yang transparan dan akuntabilitas mengenai alasan target 

perusahaan tidak tercapai.  

GRI (Global Reporting Intiative) merupakan salah satu pedoman dalam 

membuat laporan keberlanjutan. Mekanisme yang terdapat pada pedoman GRI 

melalui sebuah persetujuan dari pihak ketiga untuk bernegosiasi antara mitra kerja 

dan perusahaan yang besangkutan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis 

perusahaan ke dalam standar-standar yang terdapat dalam pedoman GRI. 

Laporan keberlanjutan yang berpedoman pada GRI secara umum berisikan 

tentang hal berikut: 

a. visi dan strategi menuju pembangunan yang berkelanjutan; 

b. profil perusahaan; 




