I. PENDAHULUAN
Di era modern ini, praktik pengungkapan pelaporan akuntansi dalam
industri di Indonesia telah semakin berkembang. Demi menarik perhatian publik,
perusahaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang berdasarkan pada laporan
keuangan saja, tetapi kini perusahaan telah bersaing satu sama lain untuk
menghasilkan laporan lainnya. Salah satunya yaitu pengungkapan untuk pelaporan
Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lebih sering disebut
sustainability reporting.
Pada umumnya, sebagian besar perusahaan-perusahaan besar yang ada di
Indonesia telah melakukan kegiatan CSR. Walaupun dalam praktiknya sendiri
pelaksanaan CSR dan sustainability reporting tidak diwajibkan untuk setiap
perusahaan, namun kini hal tersebut telah menjadi trend tersendiri bagi
perusahaan untuk menarik simpati publik (Tanudjaja, 2009).
Dalam perspektif konstruksi sosial sebagaimana diklaim oleh Hiner
(Chariri dan Nugroho, 2009), praktik pelaporan keuangan tidak hanya menyajikan
informasi kuantitatif, tetapi juga menyajikan informasi lain seperti narrative text,
foto, tabel, dan grafik. Informasi seperti narrative text, foto, tabel, dan grafik
tersebut terkandung dalam sustainability reporting. Melalui teks naratif yang
ditulis dalam sustainability reporting, perusahaan berusaha mempengaruhi publik
dengan membuat citra baik tentang perusahaan untuk membangun kepercayaan
dan menimbulkan image positif di mata publik tentang perusahaan. Sustainability
reporting juga menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk berkomunikasi
kepada stakeholder maupun masyarakat untuk mengungkapkan kinerja CSR suatu
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perusahaan. Sebagai media komunikasi, cara penyampaian informasi dalam
laporan yang dibentuk oleh manajemen perusahaan tentulah sangat mempengaruhi
reaksi dari pembaca.
Pembahasan sustainability reporting cenderung hanya mengungkap
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial
(Anggraini 2006; Sembiring 2005; Rahajeng 2010; Almilia 2008; Ratnasari dan
Prastiwi 2011). Penelitian ini akan mencoba untuk mengungkap informasi dalam
sustainability reporting dengan mengidentifikasi jenis dan cara pengungkapan
informasinya.
Penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian Chariri dan Nugroho (2009)
dengan menggunakan objek penelitian sustainability reporting PT. Kaltim Prima
Coal (KPC) tahun 2008 dan 2009. Penelitian akan berfokus kepada jenis
pengungkapan informasi CSR yang diungkapkan pada sustainability reporting
KPC dengan menggunakan indikator GRI (2006) dan melihat cara dalam
mengungkapkan setiap informasi CSR dalam sustainability reporting KPC. Jenis
pengungkapan informasi melalui indikator GRI 2006 akan dibedakan berdasarkan
kuantitas, yaitu melihat jumlah keberadaan setiap indikator GRI 2006 dan sisi
konteks

(kualitas)

dari

sustainability

reporting

(Almilia,

2009).

Cara

pengungkapan informasi sustainability reporting akan dibedakan dengan 4 cara
pengungkapan informasi yaitu dalam bentuk kalimat, grafik, tabel dan foto atau
gambar (Chariri dan Nugroho, 2009).
Objek penelitian yang digunakan juga merupakan perusahaan tambang
seperti yang dilakukan dalam penelitian Chariri dan Nugroho (2009). Chariri dan
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Nugroho (2009) menggunakan objek penelitian sustainability reporting PT.
Aneka Tambang Tbk., sedangkan penelitian ini mencoba untuk menggunakan
sustainability reporting PT. Kaltim Prima Coal (selanjutnya disingkat KPC)
dengan alasan karena KPC telah menerima cukup banyak penghargaan atas
sustainability

reporting.

Diantaranya

KPC

memenangkan

Indonesian

Sustainability Reporting Award (ISRA) untuk kategori “The Best Sustainability
Reporting” tahun 2007, Indonesian Sustainability Reporting Award dari Ikatan
Akuntan Indonesia (November 2008), The Best Sustainability Report Overall in
ISRA (Indonesian Sustainability Reporting Award) 2009 dari IAMI (Ikatan
Akuntan Manajemen Indonesia), INA (Indonesian Netherlands Associations), dan
NCSR (National Centre for Sustainability Reporting), The Best Sustainability
Report untuk kategori A (Agriculture, Plantation, Mining and Basic Industry, and
Chemicals Companies) dalam ISRA 2009, dan yang terakhir Commendation for
Sustainability

Reporting;

Assurance

Practices

dalam

ISRA

2009

(www.kpc.co.id). Dasar inilah yang dipakai dalam memilih sustainability report
KPC sebagai objek penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis dan cara pengungkapan
informasi dalam sustainability reporting perusahaan, yang akan menggunakan PT.
Kaltim Prima Coal sebagai objeknya.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama
bagi KPC dan badan regulator. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap
informasi yang terdapat dalam sustainability reporting KPC sehingga diharapkan
KPC dapat membuat sustainability reporting yang lebih lengkap dan baik sesuai
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indikator GRI 2006 terutama menurut jenis dan cara pengungkapan informasi
sustainability reporting. Bagi regulator diharapkan penelitian ini dapat menjadi
bahan bagi Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk dapat dijadikan pertimbangan untuk
menyusun standar yang nantinya akan dipakai dalam penyusunan sustainability
reporting karena belum adanya standar yang pasti dalam penyusunan
sustainability reporting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

II.TINJAUAN TEORITIS
Corporate Social Responsibility
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD, 2002), Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai
komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan dengan cara bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan,
komunitas, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang berguna
bagi bisnis itu sendiri maupun pembangunan. Suharto (2008) mendefinisikan
Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak
hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan
pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan
berkelanjutan. Definisi lain dari CSR juga dikemukakan oleh Holme dan Watts
(2000), yaitu melanjutkan komitmen dunia usaha untuk terus bersikap etis dan
memberikan

kontribusi

terhadap

pembangunan

ekonomi

yang

dapat
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meningkatkan kualitas hidup seluruh tenaga kerja dan keluarganya, masyarakat
lokal, serta masyarakat luas.
Indonesia belum memiliki standar baku dalam penyusunan sustainability
reporting. Oleh karena itu, sampai saat ini penyusunan laporan CSR atau yang
lebih dikenal dengan sustainability reporting masih bersifat sukarela (Anggraini,
2007:46).

Keuntungan Corporate Social Responsibility Untuk Perusahaan
Menurut Holme dan Watts (2000), salah satu keuntungan dari CSR adalah
meningkatnya citra positif perusahaan. CSR merupakan salah satu kegiatan positif
yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentu saja bila perusahaan melakukan
kegiatan yang positif, perusahaan tersebut akan mendapatkan feedback yang
positif pula. Hal ini bagai efek domino ketika perusahaan bisa membangun citra
positif mereka yang salah satunya diwujudkan melalui program CSR, yang di
antaranya adalah kepercayaan masyarakat sekitar semakin bertambah pada
perusahaan yang itu artinya perusahaan bisa dengan leluasa melakukan kegiatan
bisnisnya di wilayah tersebut, menambah pangsa pasar atau target pasar, serta
meningkatkan produktivitas karyawan karena nilai perusahaan yang semakin
meningkat menjadikan mereka juga ingin ikut berkompetisi secara sehat (Imran,
2008).

Sustainability Reporting
Menurut World Business Council for Suitable Development (2002),
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sustainability report didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan
memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi,
lingkungan, dan sosial kepada stakeholder internal dan eksternalnya. Definisi
sustainability reporting (WBCSD, 2002) adalah usaha dari suatu organisasi atau
perusahaan dalam memproduksi dan mempublikasikan sustainability report.
Sustainability reporting mengacu kepada standar yang telah disusun oleh
The Global Reporting Initiative (GRI) 2006 yang berpusat di Amsterdam,
Belanda. Berdasarkan pedoman penyusunan sustainability reporting GRI 2006
(www.globalreporting.org), perusahaan harus menjelaskan dampak operasi
perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standard
disclosure. Standard disclosure terdiri dari tiga indikator yaitu profile disclosure,
management approach disclosure, dan performance indicators.
Profile disclosure merupakan tanggung jawab perusahaan kepada
lingkungan sosialnya untuk menginformasikan identitas dari perusahaan tersebut.
Profile disclosure terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut :
1.

Strategi dan Analisis
Aspek yang memberikan informasi tentang strategi dalam hubungan
organisasi untuk keberlanjutan.

2.

Profil Organisasi
Aspek ini memberikan informasi tentang organisasi itu sendiri seperti nama,
produk, pelayanan, kepemilikan dan lainnya.

3.

Profil Laporan
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Aspek yang berisi tentang isi laporan, seperti masa pelaporan, siklus
pelaporan, proses menentukan isi laporan, lingkup bahasan laporan, dan lain
sebagainya.
4.

Tata Kelola, Komitmen dan Ketertiban
Aspek ini berisi informasi tentang tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
Management approach disclosure merupakan tanggung jawab perusahaan

untuk mengungkapkan kinerja manajemen perusahaannya dalam mendukung
setiap aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Performance indicators merupakan indikator-indikator kinerja yang
diungkapkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan manajemen. Performance
indicators terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu :
1. Indikator Kinerja Ekonomi
Indikator kinerja ekonomi menunjukkan aliran dana di antara para pemegang
kepentingan dan dampak ekonomi utama organisasi terhadap masyarakat.
Performa finansial merupakan pemahaman dasar dari sebuah organisasi dan
keberlanjutannya. Akan tetapi, informasi ini biasanya dirangkum dalam
laporan finansial. Yang sangat sedikit dilaporkan adalah kontribusi organisasi
terhadap keberlanjutan sistem ekonomi yang lebih luas.
2. Indikator Kinerja Lingkungan
Indikator Lingkungan meliputi kinerja yang berhubungan dengan input
(misalnya material, energi, dan air) dan output (misalnya emisi, air limbah,
dan limbah). Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang
berhubungan biodiversity (keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan,
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dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan (environmental
expenditure) dan dampaknya terhadap produk dan jasa.
3. Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan Yang Layak
Indikator Praktek Tenaga Kerja juga menggambarkan tanggung jawab sosial
dari usaha bisnis diantaranya yaitu:
1.

Lapangan Kerja

2.

Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen

3.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4.

Pelatihan dan Pendidikan; dan

5.

Keanekaragaman dan Kesempatan yang adil

4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia
Indikator kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) menentukan bahwa organisasi
harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam
investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. Sebagai tambahan,
Indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi karyawan
dan aparat keamanan, sebagaimana juga bagi nondiskriminasi, kebebasan
berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja paksa, dan kerja wajib.
5. Indikator Kinerja Masyarakat
Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi

terhadap

masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi
dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Pada khususnya, informasi
yang dicari berhubungan dengan risiko yang diasosiasikan dengan suap,
korupsi, praktek monopoli dan kolusi.
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6.

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
Indikator kinerja tanggung jawab produk membahas aspek produk dari
organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi
pelanggan, terutama, kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan,
pemasaran, dan privasi.
Teori pengungkapan sustainability reporting cenderung hanya dibahas

dari segi keberadaan (kuantitas), sedangkan pembahasan lebih luas dengan
melihat esensi atau kualitas isi (content) dari teori pengungkapan sustainability
reporting

masih

sangat

jarang

dilakukan.

Banyak

perusahaan

belum

memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi perusahaan baik untuk
informasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Begitu juga banyak perusahaan
yang tidak dapat memberikan informasi bagi investor, kebanyakan informasi yang
disajikan dalam adalah tentang jumlah (kuantitas) produk atau jasa yang
dihasilkan serta banyak sekali perusahaan yang tidak meng-update isi (kualitas)
dari informasi-informasi yang disajikan (Almilia, 2009).
Penelitian Chariri dan Nugroho (2009) membagi cara pengungkapan
sustainability reporting menjadi empat yaitu:
1. Teks Naratif (Narrative Text)
Teks naratif (narrative text) umumnya digambarkan sebagai kerangka
structural yang mendasari urutan dan cara dimana narasi disajikan kepada
pembaca atau pendengar (Wikipedia, 2012).
2. Foto
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Menurut Wikipedia (2012), definisi foto dan gambar adalah sebagai berikut.
Foto adalah gambar diam, yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu
obyek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Gambar atau
citra adalah

kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk

menciptakan

suatu

imitasi

dari

suatu

obyek–biasanya

obyek

fisik

atau manusia. Gambar atau citra bisa berwujud gambar (picture) dua dimensi,
seperti lukisan, foto, dan berwujud tiga dimensi, seperti patung.
3. Tabel
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012), tabel merupakan
daftar yang berisi ikhtisar sejumlah (besar) data informasi, biasanya berupa
kata-kata dan bilangan yg tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam
lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah
disimak.
4. Grafik
Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar
tentang turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya (KBBI, 2012).
Cahyandito

(2006)

menyatakan

dengan

melakukan

sustainability

reporting, perusahaan memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitasnya
kepada karyawan sehingga kepedulian dan motivasi kerja karyawan akan
meningkat. Sustainability reporting yang disampaikan pada pemerintah juga akan
memberikan kepercayaan sehingga perusahaan akan terus mendapatkan license to
operate. Sustainability reporting yang mengedepankan transparansi sebagai salah
satu bentuk corporate social responsibility juga akan meningkatkan image
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perusahaan dan kepercayaan

stakeholder terhadap perusahaan sehingga

stakeholder termasuk investor tetap akan menjaga hubungan baiknya dengan
perusahaan.
Menurut Cahyandito (2006), informasi yang diungkapkan dalam
sustainability reporting berguna bagi stakeholder untuk mengambil keputusan
sehubungan dengan keterlibatannya dengan perusahaan. Bagi pemegang saham
untuk menentukan apakah akan menahan atau menjual sahamnya. Bagi calon
pegawai, apakah akan melamar bekerja di perusahaan atau tidak. Bagi karyawan
perusahaan, apakah tetap menjadi karyawan atau tidak. Bagi perusahaan, begitu
banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sustainability reporting seperti yang
terlihat pada gambar di bawah (gambar 1).
Gambar 1. Manfaat Sustainability Reporting (WBCSD, 2002)
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Penelitian Terdahulu
Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terdapat penelitian terdahulu yang
serupa yang diteliti oleh Chariri dan Nugroho (2009). Pada penelitian tersebut
Chariri dan Nugroho ingin mengungkapkan informasi pelaksanaan CSR dan
sustainability dari PT. Aneka Tambang Tbk (Antam).
Dalam penelitian tersebut, Chariri dan Nugroho (2009) menyimpulkan
bahwa dalam mengungkapkan informasi pelaksanaan CSR dan sustainability
perusahaan, Antam menggunakan format pelaporan GRI 2006 sebagai pedoman
dalam melakukan sustainability reporting. Jenis pengungkapan informasi
sustainability reporting Antam belum lengkap dalam sisi kuantitas (keberadaan)
maupun kualitas (esensi) pengungkapan informasi. Penelitian Chariri dan
Nugroho (2009) menyimpulkan bahwa dalam cara pengungkapan informasi
sustainability reporting Antam, Antam dominan mengungkapkan informasi CSR
dalam bentuk kalimat karena penggunaan bentuk kalimat dirasa cukup efektif
untuk membentuk image positif bahwa Antam menjalankan kegiatan bisnisnya
dengan tetap menaruh perhatian pada isu sosial dan lingkungan.
Penelitian lain yang meneliti tentang jenis pengungkapan informasi
sustainability reporting adalah penelitian Hapsari (2010). Penelitian Hapsari
(2010) juga menunjukkan hasil yang sama dalam sisi kuantitas (keberadaan)
pengungkapan informasi. Penelitian Hapsari (2010) menganalisis implementasi
pengungkapan sustainability reporting beberapa perusahaan tambang termasuk
Antam dan KPC. Hapsari (2010) menggunakan standar GRI 2006 sebagai acuan
untuk

menganalisis

penelitiannya.

Hapsari

(2010)

menganalisis

jenis
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pengungkapan informasi sustainability reporting dengan dua indikator yaitu
indikator profil dan indikator pendekatan manajemen. Untuk indikator profil
terdiri dari aspek strategi dan analisis; profil organisasi; profil laporan dan tata
kelola, komitmen dan ketertiban. Dalam indikator pendekatan manajemen yang
dipakai Hapsari (2010) telah memasukkan indikator kinerja (performance
indicators) yang terdiri dari indikator kinerja ekonomi; indikator lingkungan;
indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak; indikator HAM (Hak
Asasi Manusia); indikator kinerja masyarakat dan indikator

tanggung jawab

produk.
Berikut tabel ringkasan persentase hasil pengungkapan sustainability
reporting pada perusahaan pertambangan di Indonesia tahun 2007 (Hapsari,
2010).
Tabel 1. Ringkasan Persentase Hasil Pengungkapan Sustainability Reporting
Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia Tahun 2007
No.
1

Indikator
ANTAM(%) KPC(%) PTBA(%)
Indikator profil
66,67
100
54.76
Indikator pendekatan
2
53,16
97,47
31,65
manajemen
Jumlah
57,85
98,35
39,67
Keterangan:
Antam : PT. Aneka Tambang, Tbk.
KPC: PT Kaltim Prima Coal
PTBA: PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk
TINS: PT Timah (Persero), Tbk

TINS(%)
50
58,23
55,37

Sumber: Hapsari (2010)

Pada tabel 1 menunjukkan ringkasan hasil pengungkapan sustainability
reporting pada 4 (empat) perusahaan pertambangan di Indonesia pada tahun 2007.
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Hasil dalam tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah persentase pengungkapan Antam
pada sustainability reporting tahun 2007 sebesar 57.85%. Jumlah yang dimaksud
dalam tabel adalah persentase perbandingan dari jumlah yang diungkapkan dan
jumlah yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa Antam belum

mengungkapkan

sustainability

informasi

reporting

perusahaannya

secara

menyeluruh baik secara kuantitas (keberadaan) pengungkapan informasi dan
kualitas (esensi) pengungkapan informasi sustainability reporting miliknya. Hasil
penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan Chariri dan Nugroho
(2009).

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan sustainability reporting milik PT. Kaltim
Prima Coal (selanjutnya disingkat KPC) pada tahun 2008-2009 sebagai objek
penelitian. Alasannya karena KPC telah menerima banyak penghargaan atas
sustainabilty reporting dari tahun 2007 sampai saat ini. Atas dasar inilah
sustainability reporting KPC digunakan sebagai objek penelitian dengan
menganalisis pengungkapan informasi dalam sustainability reportingnya.
Data yang digunakan merupakan data sekunder atau data tangan ke-dua
adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek
penelitiannya (Azwar, 1998). Data sustainability reporting diperoleh dari website
PT. Kaltim Prima Coal (www.kpc.co.id) dengan periode tahun 2008 dan 2009.
Teknik penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yaitu
menjelaskan tentang jenis dan cara pengungkapan informasi sustainability
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reporting pada PT Kaltim Prima Coal. Digunakan metode kualitatif karena
penelitian ini berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna dari proses
dan peristiwa (Somantri, 2005). Analisis data penelitian yang dilakukan adalah
analisis pengungkapan informasi sustainability reporting PT. Kaltim Prima Coal
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana jenis dan cara perusahaan
mengungkapkan CSR dalam sustainability reportingnya. Jenis pengungkapan
akan dibagi menjadi dua yaitu dengan melihat dari segi keberadaan (kuantitas)
dan segi isi atau esensi (kualitas) dari sustainability reporting (Almilia, 2009).
Cara pengungkapan sustainability reporting akan dibagi menjadi empat cara yaitu
dalam bentuk kalimat, gambar atau foto, tabel, dan grafik (Chariri dan Nugroho,
2009). Dengan mengacu pada standar GRI 2006, penelitian ini akan mencoba
memaknai kalimat, gambar atau foto, tabel, grafik yang terdapat dalam
sustainability reporting KPC.
Langkah-langkah

dalam

menganalisis

pengungkapan

informasi

sustainability reporting KPC adalah sebagai berikut:
1. Membaca sustainability reporting KPC pada periode tahun 2008-2009.
2. Mengidentifikasi sustainability reporting KPC tahun 2008 dan 2009
berdasarkan indikator yang ada.
3. Menganalisis dengan menghitung persentase jumlah dari setiap pengungkapan
informasi sustainability reporting KPC tahun 2008 dan 2009 menurut jenis dan
cara pengungkapan informasinya.
4. Membuat kesimpulan dari analisis yang ada.
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
KPC yang telah melaksanakan program-program pengembangan sosial
dan masyarakat terutama di lingkungan sekitarnya mendapat perhatian luas bagi
masyarakat di sekitarnya. Begitu juga dengan cara pelaporan CSR nya atau yang
lebih sering disebut dengan istilah sustainability reporting. KPC yang telah
mendapatkan berbagai awards untuk laporan CSR nya menarik sekali untuk
diteliti, penyebab begitu banyaknya penghargaan yang didapatkan dan mungkin
bisa dijadikan contoh untuk sustainability reporting perusahaan lainnya.
Berikut ini adalah data yang berhasil dianalisis berdasarkan jenis
pengungkapan informasi menurut keberadaan informasi (kuantitas) dan esensi
atau isi informasi (kualitas) dalam sustainabilty reporting PT. Kaltim Prima Coal
pada tahun 2008-2009.
Tabel 2. Perbandingan Jenis Pengungkapan Informasi
Sustainability Reporting Tahun 2008 dan 2009
Menurut Kuantitas dan Kualitas
Tahun No.

2008

1
2
3
4
5
6

2009

1
2
3
4
5
6

Indikator
Indikator Kinerja Ekonomi
Indikator Kinerja Lingkungan
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak
Indikator Kinerja HAM
Indikator Kinerja Masyarakat
Tanggung Jawab Produk
Total
Indikator Kinerja Ekonomi
Indikator Kinerja Lingkungan
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak
Indikator Kinerja HAM
Indikator Kinerja Masyarakat
Tanggung Jawab Produk
Total

Kuantitas
Kualitas
Jumlah
%
Jumlah
%
9
11,39%
9
11,39%
30
37,97%
22
27,85%
14
17,72%
14
17,72%
9
11,39%
7
8,86%
8
10,13%
8
10,31%
9
11,39%
7
8,86%
79
67
100,00%
84,81%
9
11,39%
9
11,39%
30
37,97%
24
30,38%
14
17,72%
14
17,72%
9
11,39%
7
8,86%
8
10,13%
8
10,13%
9
11,39%
7
8,86%
79
69
100,00%
87,34%
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Berdasarkan jenis pengungkapan sustainability reporting KPC ditinjau
dari kuantitas (segi keberadaan) pengungkapan informasi, maka sustainability
reporting KPC tahun 2008 dan 2009 sudah memenuhi ketentuan GRI 2006 secara
lengkap. Namun jika dilihat dari segi kualitas (segi isi atau esensi) pengungkapan
informasinya, pada tahun 2008 ke 2009 ada beberapa indikator yang menunjukkan
perbedaan. Perbedaan kualitas pengungkapan informasi yang terlihat pada tabel 2
terjadi pada indikator kinerja lingkungan, indikator kinerja masyarakat, dan
tanggung jawab produk.
Pada indikator kinerja lingkungan di tahun 2008, terdapat data penggunaan
air untuk daur ulang pencucian batu bara dan data titik koordinat pembuangan air
limpasan tambang tetapi tidak ditunjukkan dalam jumlah, volume, dan persentase.
Hal ini telah diperbaiki KPC dalam laporan sustainability reporting tahun 2009,
dengan menambahkan jumlah, volume dan persentase penggunaan air untuk daur
ulang pencucian batu bara dan data titik koordinat pembuangan air limpasan
tambang.
Pada tabel 2 terlihat perbandingan jenis pengungkapan informasi menurut
kuantitas

(keberadaan)

pengungkapan

informasi

dan

kualitas

(esensi)

pengungkapan informasi selama tahun 2008 dan 2009 mengalami perbedaan.
Persentase kuantitas (kuatitas) pengungkapan informasi sustainability reporting
KPC tahun 2008 dan 2009 menunjukkan hasil sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas (keberadaan) pengungkapan informasi,
sustainability reporting KPC sudah memenuhi standar GRI 2006. Pada tahun
2008 dan 2009, kualitas (esensi) pengungkapan informasi pada sustainability
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reporting KPC lebih rendah bila dibandingkan tingkat kuantitas (keberadaan)
pengungkapan informasinya. Pengungkapan informasi yang belum terpenuhi
secara kualitas (esensi) pengungkapan informasi terjadi pada indikator kinerja
lingkungan, indikator kinerja HAM dan indikator tanggung jawab produk.
Indikator kinerja lingkungan memiliki perbedaan lebih besar jika dibandingkan
indikator kinerja HAM dan indikator tanggung jawab produk. Aspek yang belum
terpenuhi dalam kualitas (esensi) pengungkapan informasi pada indikator kinerja
lingkungan terdapat pada aspek emisi dan limbah, terutama pada emisi gas atau
udara masih sulit dilakukan dan teknologi untuk menghitung berat jumlah
buangan emisi gas atau udara belum dimiliki oleh perusahaan. Perbedaan kualitas
(esensi) pengungkapan informasi terjadi juga pada indikator kinerja masyarakat
yang pada tahun 2008 untuk data unit usaha yang memiliki risiko terhadap
korupsi hanya dijelaskan berdasarkan jumlah saja, tetapi pada tahun berikutnya
KPC telah memperinci data usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi secara
lengkap dengan jumlah dan persentase.
Dari tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan kualitas (esensi)
pengungkapan informasi yaitu pada indikator kinerja lingkungan yang terdapat
pada aspek material tentang persentase penggunaan bahan daur ulang dan aspek
air pada pengungkapan informasi tentang persentase dan total volume air yang
digunakan kembali dan didaur ulang. Pada tahun 2009, pengungkapan informasi
terdapat data tentang air untuk proses pencucian batu bara secara daur ulang dan
pelumas bekas (used oil) yang dihasilkan oleh KPC dan terdapat juga data daur
ulang air untuk proses pencucian batu bara.
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Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Chariri dan Nugroho (2009),
maka jenis pengungkapan informasi sustainability reporting menurut kuantitas
(keberadaan) pengungkapan informasi dan kualitas (esensi) pengungkapan
informasi milik KPC lebih lengkap daripada sustainability reporting milik Antam.
Sustainability reporting KPC juga mengalami peningkatan jenis pengungkapan
informasi dari tahun sebelumnya, yang terdapat dalam penelitian Hapsari (2010).
Berikut adalah perbandingan cara pengungkapan informasi sustainability
reporting KPC pada tahun 2008 dan 2009 dengan membaginya menjadi empat
cara pengungkapan yaitu kalimat, tabel, grafik dan foto atau gambar.
Tabel 3. Perbandingan Penggunaan Cara Pengungkapan Informasi
Sustainability Reporting Tahun 2008 dan 2009
Tahun No.
Indikator
1 Indikator Kinerja Ekonomi
2 Indikator Kinerja Lingkungan
Praktek Tenaga Kerja dan
3
Pekerjaan yang Layak
2008
4 Indikator Kinerja HAM
5 Indikator Kinerja Masyarakat
6 Tanggung Jawab Produk
Total
Persentase
1 Indikator Kinerja Ekonomi
2 Indikator Kinerja Lingkungan
Praktek Tenaga Kerja dan
3
Pekerjaan yang Layak
2009
4 Indikator Kinerja HAM
5 Indikator Kinerja Masyarakat
6 Tanggung Jawab Produk
Total
Persentase

Kalimat
9
30

Tabel
4
19

Grafik
3
1

Foto/Gambar
3
6

14

6

7

0

9
2
2
8
0
1
9
1
1
79
15
32
100,00% 40,51% 18,99%
9
3
3
30
14
2
14

5

0
1
0
10
12,66%
4
9

8

9
2
1
8
0
1
9
1
0
79
15
25
100,00% 31,65% 18,99%

5
1
1
1
21
26,58%
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Berdasarkan cara pengungkapan informasi pada tahun 2008 dan 2009,
KPC secara mayoritas mengungkapkan informasi dalam bentuk kalimat untuk
setiap indikator. Ini dimungkinkan karena dalam penggunaan kalimat cukup
efektif untuk mengungkapkan informasi kepada pembaca informasi. Dari ke-enam
indikator GRI (2006) masih menggunakan kalimat dalam menjelaskan maksud
dari setiap indikator. Hal ini dikarenakan penggunaan kalimat dirasa dapat lebih
memperjelas para pembaca informasi untuk memahami maksud dari setiap
indikator yang ada, sehingga penggunaan kalimat masih digunakan pada setiap
indikator.
Dalam

sustainability

reporting

KPC

tahun

2008,

melalui

cara

pengungkapan informasi penggunaan kalimat diutamakan untuk menjelaskan
setiap indikator yang ada. Untuk penggunaan tabel sebanyak 40,51% yang lebih
banyak mencakup dalam indikator kinerja lingkungan. Hal ini dikarenakan
indikator kinerja lingkungan berisi tentang data-data yang meliputi aspek material,
energi, air, keanekaragaman hayati, limbah dan produk. Sehingga penggunaan
bentuk tabel lebih cocok untuk digunakan dalam mengolah hasil data. Berikutnya
terdapat penggunaan grafik sebesar 18,99% yang didominasi pada indikator
praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Penggunaan grafik pada indikator
tersebut dirasa cocok untuk menunjukkan hasil statistic dari data para tenaga kerja
yang terdapat di KPC. Penggunaan gambar atau foto sebagai cara pengungkapan
informasi sustainability reporting sebesar 12,66% untuk media pengungkapan
informasinya. Gambar atau foto digunakan pada indikator kinerja lingkungan
yang meliputi aspek keanekaragaman hayati dan aspek emisi.
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Sustainability reporting KPC pada tahun 2009, dalam cara pengungkapan
informasinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2008 dalam penggunaan ke-empat
cara pengungkapan pada setiap indikator. Namun, pada tahun 2008 dan 2009
terdapat hal yang menarik dalam perbandingan penggunaan bentuk tabel dan foto
atau gambar. Pada tabel 3 terlihat perbedaan yang cukup signifikan dalam
penggunaan tabel dan foto atau gambar. Pada tahun 2009 penggunaan tabel pada
indikator kinerja lingkungan berkurang dan diganti dengan meningkatkan
penggunaan foto atau gambar. Penggantian cara pengungkapan informasi
sustainability reporting KPC menjadi foto atau gambar dilakukan pada aspek
energi dan keanekaragaman hayati. Melalui hal ini, KPC ingin menunjukkan
bentuk nyata dari kesadaran penghematan energi dan pelestarian tanaman dan
hewan langka dalam areal pertambangannya.
Perbedaan cara pengungkapan informasi sustainability reporting KPC
juga terjadi dalam indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak.
Penggunaan foto atau gambar lebih banyak dipakai pada sustainability reporting
tahun 2009 daripada sustainability reporting tahun 2008 yang lebih banyak
menggunakan tabel sebagai cara pengungkapan informasi. Penggantian bentuk
tabel menjadi foto atau gambar pada cara pengungkapan informasi sustainability
reporting KPC terutama dalam indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang
layak. Penggantian tersebut diduga karena KPC ingin menindaklanjuti kejadian
insiden yang terjadi pada tahun 2009 tentang keselamatan kerja yang tercantum
dalam sustainability reporting KPC tahun 2009. Dalam sustainability reporting
KPC tahun 2009 diungkapkan bahwa dalam bidang keselamatan kerja, kinerja
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tahun 2009 merupakan yang terburuk sepanjang 3 tahun ini dan salah satu insiden
mengakibatkan kematian. Insiden ini ditindaklanjuti dalam sustainability
reporting KPC dengan menggantikan bentuk tabel menjadi foto atau gambar
sebagai cara pengungkapan informasi karena KPC ingin memberikan bukti yang
lebih nyata tentang kegiatan perusahaannya terutama dalam praktek keselamatan
tenaga kerja dengan melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja. KPC juga memberikan tunjangan-tunjangan dan fasilitas yang membuat
para pekerja nyaman untuk bekerja disana seperti tunjangan kesehatan dan
keselamatan, tunjangan lembur, sarana antar jemput pekerja, dan pemberian
berbagai fasilitas lainnya. Hal ini berdampak positif pada KPC, dibuktikan dengan
penghargaan yang diperoleh KPC dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja
pada tahun 2009. Pada sustainability reporting KPC tahun 2008, KPC
menggunakan judul “Menjadi Tetangga Yang Baik” dalam sustainability report
miliknya. Sedangkan pada tahun 2009, KPC tidak memberikan judul pada
sustainability report miliknya. Hal ini diduga bahwa untuk menindaklanjuti
kejadian insiden yang terjadi pada tahun 2009, maka tujuan dari penyusunan
sustainability reporting tahun 2009 akan melanjutkan program dari sustainability
reporting tahun 2008 terutama dalam indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan
yang layak. KPC ingin memberikan bukti yang lebih nyata yang diungkapkan
dalam penyusunan sustainability reporting tahun 2009 dengan melanjutkan
program yang ada pada tahun 2008 dan penggantian bentuk tabel menjadi foto
atau gambar terutama dalam indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang
layak.
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Cara pengungkapan informasi sustainability reporting Antam sebagian
besar menggunakan kalimat pada setiap indikatornya (Chariri dan Nugroho,
2009). Hal serupa juga terjadi pada cara pengungkapan sustainability reporting
KPC. KPC masih menggunakan kalimat dalam cara pengungkapan informasi
sustainability reporting pada setiap indikator. Ini diduga karena penggunaan
kalimat dirasa efektif untuk mengungkapkan informasi kepada pembaca
informasi.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.

Jenis pengungkapan informasi dalam sustainability reporting KPC pada
tahun 2008 dan 2009 sudah memenuhi ketentuan GRI 2006 secara lengkap
menurut kuantitas (keberadaan), sedangkan menurut kualitas (esensi)
pengungkapan informasi dalam sustainability reporting KPC pada tahun
2008 dan 2009 ada beberapa indikator yang belum lengkap. Hal ini
mengakibatkan KPC meningkatkan kualitas jenis pengungkapan informasi
sustainability reportingnya dari tahun 2008 ke 2009.

2.

Cara pengungkapan informasi dalam sustainability reporting KPC pada tahun
2008 dan 2009, penggunaan kalimat masih dominan dipakai. Penggunaan
bentuk tabel pada sustainability reporting tahun 2008 lebih banyak digantikan
menjadi bentuk foto atau gambar pada sustainability reporting tahun 2009
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untuk memberikan bukti nyata pada indikator praktek tenaga kerja dan
pekerjaan yang layak.

Implikasi Teoritis
Implikasi pada penelitian ini dapat menjadi wacana baru untuk penelitian
yang berhubungan dengan pengungkapan informasi pada sustainability reporting.
Penelitian ini berkaitan dengan jenis dan cara pengungkapan informasi
sustainability reporting yang berpedoman pada GRI 2006. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya referensi dan khasanah ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi sustainability
reporting yang pada akhirnya mampu menciptakan sustainability reporting yang
lebih baik.
Dalam penelitian ini terlihat perbedaan antara pengungkapan informasi
sustainability reporting yang dilakukan KPC dan Antam menurut jenis dan cara
pengungkapan informasi. Hal ini terjadi karena tidak ada standar yang mengatur
tentang penyusunan sustainability reporting dan masih bersifat sukarela dalam
pembuatannya.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi KPC dalam membuat
sustainability reporting yang lebih baik lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi pertimbangan bagi Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk menyusun standar
yang nantinya akan dipakai dalam penyusunan sustainability reporting.
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Implikasi Terapan
Penelitian ini menganalisis data berdasarkan dua faktor pengungkapan
informasi. Kedua faktor tersebut adalah jenis dan cara pengungkapan informasi
sustainability reporting. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan
jenis pengungkapan informasi dalam sustainability reporting KPC menurut
kuantitas (keberadaan) sudah memenuhi ketentuan GRI 2006 secara lengkap.
Menurut kualitas (esensi) jenis pengungkapan informasi, sustainability reporting
KPC masih ada beberapa indikator yang kurang lengkap sehingga KPC harus
lebih meningkatkan lagi jenis pengungkapan informasi berdasarkan kualitas
pengungkapan informasi terutama dalam indikator kinerja lingkungan supaya
pengungkapan informasi akan lebih lengkap.
Penelitian ini juga

menunjukkan hasil bahwa berdasarkan cara

pengungkapan informasi, sustainability reporting KPC masih didominasi
penggunaan kalimat, sedangkan pada sustainability reporting tahun 2008
penggunaan tabel lebih banyak digantikan foto atau gambar pada sustainability
reporting tahun 2009. Oleh karena itu, hendaknya KPC menyesuaikan bentuk
pengungkapan pada sustainability reporting yang akan dibuatnya. Misalnya
indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak akan lebih baik
menggunakan foto atau gambar dalam cara pengungkapan informasi agar terlihat
lebih nyata di mata pembaca informasi.
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Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Mendatang
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu karena keterbatasan dana dan jarak
pengambilan data, sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder yang
tersedia dalam website KPC untuk meneliti. Penelitian ini menggunakan objek
penelitian pada perusahaan tambang sehingga penelitian ini tidak mencakup untuk
seluruh perusahaan.
Penelitian ini hanya menganalisis pengungkapan informasi sustainability
reporting berdasarkan jenis dan cara pengungkapan informasinya dan juga
menggunakan objek penelitian pada KPC yang merupakan perusahaan tambang.
Untuk penelitian yang akan datang diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat
meneliti pengungkapan informasi beberapa sustainability reporting perusahaan
yang sejenis dan juga sustainability reporting perusahaan lain yang tidak sejenis.
Sehingga penelitian ini dapat berkembang lebih luas lagi dan tentunya dengan
cakupan yang lebih luas.
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