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PENDAHULUAN 

Dalam mencapai tujuan, suatu perusahaan tidak akan terlepas dari 

berbagai faktor-faktor produksi yang ada. Salah satu faktor produksi tersebut 

adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan faktor produksi yang 

memiliki pikiran, perasaan, dan keahlian, yang sering dikenal dengan istilah 

ketenagakerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan 

tenaga kerja (manpower) merupakan seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun 

keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Perusahaan tidak akan 

mampu berjalan hanya dengan mengandalkan mesin atau teknologi, oleh karena 

itu peran SDM menjadi faktor produksi yang penting. Bahkan SDM merupakan 

faktor produksi utama untuk menjalankan roda perekonomian, karena dengan 

adanya SDM yang baik dalam suatu perusahaan maka akan menimbulkan ide, 

gagasan, kreativitas, dan inovasi dari pemikirannya untuk menghasilkan produk 

yang lebih baik lagi. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 mengenai 

ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan 

pembangunan nasional, kemudian dijelaskan pula bahwa perlindungan terhadap 

tenaga kerja dilakukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.  

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, ada beberapa fenomena yang 

terjadi terkait SDM perusahaan manufaktur. Contohnya: angka kecelakaan kerja 

yang tertinggi setelah sektor konstruksi adalah sektor manufaktur, sektor 

manufaktur mampu menyumbang sebesar 31,6%  angka kecelakaan kerja (Local 

Initiative For OSH Network, 8 september 2016). Karyawan pabrik kertas tewas 

tertimpa kertas pres seberat 1,2 ton (Detiknews, 28 Juli 2016). Buruh rokok cacat 

akibat kecelakaan kerja tanpa menerima haknya (Detiknews, 21 Oktober 2015). 

Perusahaan tekstil di Jalan Bunisari, Gadobangkong, Bandung Barat didemo 

akibat tindakan semena-mena kepada karyawan, yaitu adanya PHK secara sepihak 

serta tidak memberikan uang pesangon (Koran Sindo, 17 September 2015).  
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Beberapa fenomena tersebut menunjukkan bahwa perhatian perusahaan 

terhadap SDM masih sedikit. Dewasa ini, terdapat upaya yang dilakukan dengan 

menggunakan kerangka laporan berkelanjutan untuk meningkatkan perbaikan 

kearah pembangunan berkelanjutan. Menurut GRI, pelaporan berkelanjutan 

(Sustainability Reporting) merupakan salah satu upaya untuk dapat 

mengungkapkan bentuk tanggungjawab perusahaan baik itu ekonomi, sosial, 

maupun lingkungan. Karena pentingnya SDM dalam menjalankan aktivitas bisnis, 

maka sebaiknya perusahaan mampu mengungkapkan bentuk tanggungjawab 

sosialnya terhadap tenaga kerja dalam laporan berkelanjutan atau Sustainability 

Report (SR). Dalam penyusunan SR, Global Reporting Initiative (GRI) telah 

membuat suatu pedoman yang sering dikenal dengan sebutan G4 Guidelines. 

Pengungkapan SR mengenai ketenagakerjaan telah diatur dalam GRI kategori 

sosial sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. G4 

Guidelines merupakan salah satu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan SR oleh perusahaan. 

Sektor manufaktur merupakan sektor ekonomi kedua di Indonesia yang 

paling banyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Menurut Hendra 

(2004:5) perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan proses 

konversi masukan berupa bahan baku menjadi keluaran yang disebut sebagai 

produk akhir. Berdasarkan data statistik industri manufaktur Indonesia 2014 yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penyerapan tenaga kerja 

oleh perusahaan manufaktur, berikut urutan penyerapan tenaga kerja terbesar 

yaitu sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor industri 

barang konsumsi, dimana sub-sektor manufaktur yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja adalah sub sektor pulp dan kertas, semen, rokok, tekstil dan garment, 

dan alas kaki. Banyaknya penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur 

menunjukan bahwa SDM merupakan faktor produksi yang penting dalam sektor 

tersebut. Karena pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan manufaktur, maka 

perusahaan perlu untuk memperhatikan tenaga kerjanya dalam berbagai aspek, 

baik itu dalam hal keselamatan bekerja, kenyamanan bekerja, tunjangan sosial, 

dan lain sebagainya. Bentuk tanggungjawab perusahaan atas tenaga kerja tersebut 
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sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan manufaktur melalui laporan 

berkelanjutan. Karena terdapat isu terkait SDM di Indonesia yang menunjukan 

kurangnya perhatian perusahaan manufaktur terhadap tenaga kerjanya, maka 

menarik untuk diteliti apakah sektor manufaktur di Indonesia yang mampu 

menyerap banyak tenaga kerja telah mengungkapkan kinerja sosialnya terkait 

tenaga kerja dalam SR.  

Burhan dan Rahmanti (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

laporan berkelanjutan dalam perusahaan terkait tanggungjawab sosial memiliki 

asosiasi dengan kinerja perusahaan, sehingga penting untuk diungkapkan. Prasasti 

(2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan atau 

ketidaksesuaian antara praktik pelaporan dengan standar pelaporan yakni G4 

Guidelines. Penelitian yang berfokus pada penerapan SR pada perusahaan 

pertambangan peserta Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) tahun 

2013 telah dilakukan sebelumnya oleh Atmajaya (2014) yang mana menjelaskan 

bahwa dalam penelitian ini, beberapa penyajian SR  tidak mengungkap GRI 

Content Index secara tepat. Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Widenta 

(2012) menjelaskan bahwa PT. Indosat Tbk telah melaksanakan aktivitas nyata 

yang diungkapkan pada Sustainability Report sesuai dengan pedoman GRI. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada sektor 

industri pengolahan (manufaktur) yang terdapat di Indonesia dalam kategori sosial 

sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA), karena semua perusahaan yang terdaftar sebagai 

peserta ISRA sudah mengungkapkan SR-nya. Penelitian ini akan dilakukan 

dengan analisis kualitatif mengenai pengungkapan SR oleh perusahaan 

manufaktur di Indonesia serta pola pengungkapannya.  

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengungkapan SR 

terkhusus pada sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 

oleh perusahaan manufaktur di Indonesia serta bagaimana pola pengungkapannya 

oleh perusahaan manufaktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengungkapan SR terkhusus pada sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan 
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kenyamanan bekerja serta mengetahui pola pengungkapannya oleh perusahaan 

manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bukti penyusunan 

SR yang telah dilakukan oleh perusahaan dari sektor manufaktur di Indonesia. 

Bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis atau mengkritisi 

tanggungjawab yang telah dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian 

ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perusahaan bahwa penyajian SR 

itu penting karena menjadi perhatian khusus oleh para pengguna informasi, 

sehingga menjadi nilai tambah perusahaan dimata publik. 

 

 

TELAAH PUSTAKA 

Sustainability Report 

Global Reporting Initiative (GRI) mengemukakan yang dimaksud dengan 

Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan 

yang bertanggungjawab bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 

tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. GRI telah 

mengeluarkan panduan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur 

praktik sustainability reporting berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines 

dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek 

yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial atau triple bottom line (Profit, Planet & 

People).  Melalui Sustainability Report (SR) inilah yang menjadi media bagi 

perusahaan untuk menjelaskan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan 

sosialnya. 

Sustainability Report (SR) pada perusahaan sangat penting untuk dibuat 

dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bisnis yang 

dilakukannya. SR bukan hanya memberikan manfaat bagi para investor tetapi 

berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Dengan 

adanya SR dalam perusahaan maka akan meningkatkan transparansi yang 

dilakukan oleh perusahaan.  
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Global Reporting Initiative (GRI) dan G4 Guidelines 

Global Reporting Intiative (GRI) merupakan organisasi yang mempelopori 

perkembangan dunia, dengan menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan 

berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh 

dunia. G4 Guidelines merupakan suatu panduan atau pedoman digunakan untuk 

mengukur praktik sustainability reporting yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam GRI G4 Guidelines menyebutkan beberapa indikator kinerja, antara lain: 

kinerja perekonomian, kinerja lingkungan, serta kinerja sosial. Indikator kinerja 

sosial meliputi 4 (empat) sub-kategori, yaitu: kinerja sosial praktik 

ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, kinerja sosial dalam aspek Hak Asasi 

Manusia (HAM), kinerja sosial terhadap masyarakat, dan kinerja sosial dalam 

tanggungjawab atas produk. Kinerja sosial sub-kategori praktik ketenagakerjaan 

dan kenyamanan bekerja memiliki 8 (delapan) aspek yang terbagi kedalam 16 

indikator. 

Tabel 1 

Pokok-pokok Pengungkapan G4 Guidelines 

Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan  

dan Kenyamanan Bekerja 

Kepegawaian 

 

G4-LA 1 Jumlah Total dan Tingkat Perekrutan Karyawan Baru dan Turnover 

Karyawan Menurut Kelompok Umur, Gender, dan Wilayah 

G4-LA 2 Tunjangan Yang Diberikan Bagi Karyawan Purnawaktu Yang Tidak 

Diberikan Bagi Karyawan Sementara atau Paruh Waktu, Berdasarkan Lokasi 

Operasi Yang Signifikan 

G4-LA 3 Tingkat Kembali Bekerja dan Tingkat Retensi Setelah Cuti 

Melahirkan, Menurut Gender 

Hubungan Industrial 

 G4-LA 4 Jangka Waktu Minimum Pemberitahuan Mengenai Perubahan 

Operasional, Termasuk Apakah Hal Tersebut Tercantum Dalam Perjanjian 

Bersama 
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Lanjutan Tabel 1 

Pokok-pokok Pengungkapan G4 Guidelines 

Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan  

dan Kenyamanan Bekerja 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

G4-LA 5 Persentase Total Tenaga Kerja Yang Diwakili Dalam Komitmen 

Bersama Formal Manajemen-Pekerja Yang Membantu Mengawasi dan 

Memberikan Saran Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

G4-LA 6 Jenis dan Tingkat Cidera, Penyakit Akibat Kerja, Hari Hilang, dan 

Kemangkiran, Serta Jumlah Total Kematian Akibat Kerja, Menurut Daerah 

dan Gender 

G4-LA 7 Pekerja Yang Sering Terkena atau Berisiko Tinggi Terkena 

Penyakit Yang Terkait Dengan Pekerjaan Mereka 

G4-LA 8 Topik Kesehatan dan Keselamatan Yang Tercakup Dalam 

Perjanjian Formal Dengan Serikat Pekerja 

Pelatihan dan Pendidikan 

 

G4-LA 9 Jam Pelatihan Rata-rata Per Tahun Per Karyawan Menurut Gender, 

dan Menurut Kategori Karyawan 

G4-LA 10 Program Untuk Manajemen Keterampilan dan Pembelajaran 

Seumur Hidup Yang Mendukung Keberlanjutan Kerja Karyawan dan 

Membantu Mereka Mengelola Purna Bakti 

G4-LA 11 Persentase Karyawan Yang Menerima Reviu Kinerja dan 

Pengembangan Karier Secara Reguler, Menurut Gender dan Kategori 

Karyawan 

Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

 

G4-LA 12 Komposisi Badan Tata Kelola dan Pembagian Karyawan Per 

Kategori Karyawan Menurut Gender, Kelompok Usia, Keanggotaan 

Kelompok Minoritas, dan Indikator Keberagaman Lainnya 

Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki 

 

G4-LA 13 Rasio Gaji Pokok dan Remunerasi Bagi Perempuan Terhadap 

Laki-laki Menurut Kategori Karyawan, Berdasarkan Lokasi Operasional 

Yang Signifikan 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Lanjutan Tabel 1 

 

Pokok-pokok Pengungkapan G4 Guidelines 

Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan  

dan Kenyamanan Bekerja 

 

Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan 

 

G4-LA 14 Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria 

Praktik Ketenagakerjaan 

G4-LA 15 Dampak Negatif Aktual dan Potensial Yang Signifikan Terhadap 

Praktik Ketenagakerjaan Dalam Rantai Pasokan dan Tindakan Yang Diambil 

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

 
G4-LA 16 Jumlah Pengaduan Tentang Praktik Ketenagakerjaan Yang 

Diajukan, Ditangani, dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan Resmi 

Sumber: G4 GRI Guidelines, 2013 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Dimana akan memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi 

dalam perusahaan yang menjadi subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai dokumen 

yang ada (teks, tabel, dan grafik). 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini memilih perusahaan-perusahaan manufaktur 

(industi pengolahan) di Indonesia serta telah terdaftar dalam Indonesia 

Sustainabiity Reporting Awards (ISRA) sampai tahun 2015 dengan alasan seperti 

yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Supaya hasil dari pada penelitian 

ini tidak menghasilkan hasil yang ambigu atau melebar pada permasalahan yang 



8 
 

akan diamati, prosedur pemilihan sampel perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria:  

1. Merupakan perusahaan dari sektor manufaktur yang terdaftar di Indonesia 

Sustainability Reporting Awards (ISRA) sampai tahun 2015. 

2. Merupakan perusahaan manufaktur dalam negeri dari sub sektor pulp dan 

kertas, semen, rokok, tekstil dan garment, serta alas kaki karena banyak 

menyerap tenaga kerja. 

3. Merupakan perusahaan yang memiliki situs web tidak sedang dalam 

kondisi under construction dimana alamat situs web akan dilakukan 

pencarian melalui fasilitas search engine. 

 

Tabel 2 

Proses Pengambilan Sampel 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISRA sampai tahun 

2015 
10 

Perusahaan manufaktur yang bukan merupakan sub sektor 

pulp dan kertas, semen, rokok, tekstil dan garment, serta alas 

kaki 

(7) 

Perusahaan yang situs webnya tidak dapat diakses 0 

Jumlah perusahaan yang lolos kriteria sampel penelitian  3 

Sumber: Data hasil olahan penulis, 2016 

 

Perusahaan manufaktur yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai sampel 

penelitian adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk, dan PT Asia Pulp & Paper. 

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini data yang akan digunakan ialah data 

sekunder yang telah dipublikasikan melalui website yang merupakan data 

dokumenter, yakni Sustainability Report (SR). Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan data, 

dokumen, serta informasi mengenai perusahaan sampel yang valid dan relevan. 
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Teknik Analisis Data 

Supaya tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analitis. Teknik deskriptif yang akan digunakan 

adalah content analysis (analisis isi). Analisis isi deskriptif menurut Eriyanto 

(2013:10) merupakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan 

atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Dalam hal ini berarti 

penelitian atas pengungkapan SR yang berisi tentang informasi mengenai 

tanggungjawab sosial perusahaan atas tenaga kerja akan dianalisis isinya. Lembar 

coding yang disebut sebagai lembar pengungkapan akan digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan analisis atas informasi yang telah diungkapkan oleh perusahaan 

dalam SR. Hasil dari analisis yang dilakukan ini adalah kesimpulan mengenai 

pengungkapan SR terkhusus pada sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan 

kenyamanan bekerja serta mengetahui pola pengungkapan SR yang diungkapkan 

oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi 

terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori sosial berisi sub-

kategori: praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, 

masyarakat, dan tanggungjawab atas produk.  Sebagian besar konten sub-kategori 

didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional atau referensi 

internasional lainnya yang relevan (G4 GRI Guidelines, 2013). 

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengamati setiap aspek pengungkapan dalam SR pada tahun 2014 dan 2015 

perusahaan sampel yang dikhususkan pada kategori sosial sub-kategori praktik 

ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. Kemudian dari seluruh aspek 

pengungkapan perusahaan sampel, dilakukan pengamatan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengungkapan perusahaan sampel dalam penyusunan SR. Lebih 
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lanjut, pokok-pokok pengungkapan dibandingkan antar satu perusahaan sampel 

dengan perusahaan yang lain untuk mengetahui pola pengungkapannya. 

Pengamatan dilakukan pada seluruh aspek-aspek yang terdapat didalam sub-

kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja yang terdiri dari 8 

aspek serta terbagi ke dalam 16 indikator (G4-LA1 sampai dengan G4-LA16). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan tersebut selanjutnya 

dilakukan penarikan kesimpulan mengenai pengungkapan aspek sosial sub-

kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja dalam SR perusahaan 

sampel. 

ASPEK: KEPEGAWAIAN 

G4-LA 1 Jumlah Total dan Tingkat Perekrutan Karyawan Baru dan 

Turnover Karyawan Menurut Kelompok Umur, Gender, dan Wilayah 

Dalam pedoman penyusunan G4 Guidelines, indikator LA1 difokuskan 

terhadap pelaporan atas jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan 

turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA1: 

 Jumlah karyawan tetap pada 2014 ada 4.724 orang. Sebanyak 317 

diantaranya adalah karyawan baru, sementara karyawan yang 

meninggalkan Perseroan selama 2014 ada 292 orang. (SR PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 59). Informasi mengenai turnover 

karyawan disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan informasi mengenai 

rincian perputaran karyawan. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 

2014, Halaman 59-60, Lampiran 2, Tabel 1). 

Untuk memastikan kesinambungan kegiatan operasi dan bisnis, Semen 

Indonesia di pabrik Tuban pada tahun 2014 merekrut 31 pegawai baru 

yang terdiri dari pegawai pria. Rata-rata umur pegawai baru adalah antara 
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25 hingga 66. Para pegawai baru akan menggantikan pegawai yang 

meninggalkan Perseroan. Jumlah pegawai yang meninggalkan pabrik 

Tuban ada 127 orang. 7,15% dari jumlah pegawai tetap. (SR PT Semen 

Indonesia Tbk, 2014, Halaman 40). Informasi mengenai turnover 

karyawan dapat dilihat pada tabel perputaran karyawan. (SR PT Semen 

Indonesia Tbk, 2014, Halaman 40, Lampiran 2, Tabel 2). 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan informasi jumlah 

karyawan baru dan turnover karyawan berdasarkan gender dan umur. (SR 

PT Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 51, Lampiran 2, Tabel 3). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA1: 

 Hingga 31 Desember 2015, total karyawan Indocement untuk bidang 

usaha semen adalah 4.805 orang, berkurang dibanding akhir 2014 yang 

sebanyak 4.971 orang. Pengurangan disebabkan karena adanya karyawan 

yang berhenti bekerja sebanyak 221 orang dengan alasan pensiun, 

meninggal dunia, mengundurkan diri dan selesai kontrak. Adapun total 

penerimaan karyawan baru selama 2015 sebanyak 55 orang. (SR PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2015, Halaman 26). 

PT Semen Indonesia Tbk pada tahun 2015 tidak melakukan pelaporan atas 

indikator LA1. 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan informasi jumlah 

karyawan baru dan turnover karyawan berdasarkan gender dan umur. (SR 

PT Asia Pulp & Paper, 2015, Halaman 53, Lampiran 2, Tabel 4). 

Pada tahun 2014 praktik pelaporan atas indikator LA1 ini telah 

dilaksanakan oleh tiga perusahaan sampel dan pada tahun 2015 hanya oleh dua 

perusahaan sampel. Pada tahun 2014 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

mengungkapkan indikator LA1 terkait perekrutan karyawan baru serta turnover 
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karyawan tidak berdasarkan usia, gender, dan wilayah, pada tahun 2015 hanya 

mengenai perekrutan karyawan tidak berdasarkan usia, gender, dan wilayah. 

Kemudian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014 mengungkapkan 

indikator LA1 mengenai perekrutan karyawan baru tetapi hanya pada wilayah 

pabrik Tuban dan turnover karyawan tidak berdasarkan usia, gender, dan wilayah, 

pada tahun 2015 tidak mengungkapkan. PT Asia Pulp & Paper pada tahun 2014 

mengungkapkan terkait perekrutan karyawan baru serta turnover karyawan hanya 

berdasarkan gender dan usia, pada tahun 2015 mengungkapkan indikator LA1 

hanya berdasarkan gender.  

G4-LA 2 Tunjangan Yang Diberikan Bagi Karyawan Purnawaktu Yang 

Tidak Diberikan Bagi Karyawan Sementara atau Paruh Waktu, 

Berdasarkan Lokasi Operasi Yang Signifikan 

Sebagaimana pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA2 

difokuskan terhadap pelaporan atas tunjangan yang diberikan bagi karyawan 

purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, 

berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA2 : 

Pemberian fasilitas untuk karyawan berdasarkan status kepegawaian. (SR 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 63). Informasi 

terkait tunjangan yang diberikan disajikan dalam bentuk tabel yang 

berisikan jenis fasilitas yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap. 

(SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 63, Lampiran 

2, Tabel 5). 

Kami tidak membedakan pegawai laki-laki maupun perempuan dalam 

menetapkan besaran imbal jasa pekerjaan. Namun demikian besaran total 

imbal jasa pekerjaan yang diterima pegawai bisa berbeda satu sama lain, 
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karena adanya berbagai faktor, di antaranya pemberian tunjangan/insentif. 

Selain imbal jasa, terdapat fasilitas bagai pekerja yang berbeda karena 

perbedaan status kepegawaian. Ketentuan ini berlaku di seluruh Grup 

Semen Indonesia, yaitu di Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, 

dan Semen Thang Long. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 

40). Informasi mengenai tunjangan yang diberikan bagi karyawan 

purnawaktu disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan mengenai fasilitas 

karyawan berdasarkan status kepegawaiannya. (SR PT Semen Indonesia 

Tbk, 2014, Halaman 41, Lampiran 2, Tabel 6). 

APP’s current and future success depends to a large extent on our 

employees. Offering competitive salaries, career development 

opportunities, paid leave, performance management, health insurance, 

pensions and scholarship programmes helps to position APP as an 

attractive place to work. We also provide health insurance, bonus schemes 

and sabbatical leave. A number of these benefits are available only to 

permanent employees, and some vary by mill. (SR PT Asia Pulp & Paper, 

2014, Halaman 54) 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA2 : 

 Tidak ditemukan pelaporan indikator LA2 oleh PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk pada tahun 2015. 

Tidak ditemukan pelaporan indikator LA2 oleh PT Semen Indonesia Tbk 

pada tahun 2015. 

 Our goal is to attract and retain talent both from the immediate areas 

surrounding our mills, and from further afield through offering 

competitive salaries, career development opportunities, paid leave, 

performance management, health insurance, pensions and scholarship 
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programmes. Additional benefits include health insurance, bonus schemes 

and sabbatical leave, these vary by mill and a number of which are only 

available to permanent employees. (SR PT Asia Pulp & Paper, 2015, 

Halaman 53). 

Tahun 2014 praktik pelaporan atas indikator LA2 ini telah dilaksanakan 

oleh tiga perusahaan sampel dan pada tahun 2015 hanya satu perusahaan sampel. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

pada tahun 2014 mengungkapkan indikator LA2 tidak berdasarkan lokasi, pada 

tahun 2015 kedua perusahaan tersebut tidak mengungkapkan. Kemudian  PT Asia 

Pulp & Paper pada tahun 2014 dan 2015 mengungkapkan indikator LA2 tidak 

berdasarkan lokasi.  

G4-LA 3 Tingkat Kembali Bekerja dan Tingkat Retensi Setelah Cuti 

Melahirkan, Menurut Gender 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA3 

menginstruksikan bahwa pelaporan difokuskan terhadap pelaporan atas tingkat 

kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA3: 

 Pelaporan indikator LA3 tidak ditemukan pada PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk di tahun 2014. 

Di pabrik Tuban, selama tahun 2014 ada 5 pegawai perempuan yang 

menjalani cuti kelahiran dan telah diterima bekerja kembali sesuai jabatan 

semula. Pada tahun 2014 ada 15 pegawai pekerja di lingkungan pabrik 

Tuban yang cuti karena keperluan ibadah haji, dan telah diterima bekerja 

kembali pada posisi/jabatan semula. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, 

Halaman 41). 



15 
 

Return to work rates after parental leave in 2014 were 99% and 89% for 

male and female employees respectively. 95% of our male employees who 

took parental leave in 2013 were still employed in 2014, this compares to 

43% for female employees. (SR PT Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 55) 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA3: 

Pelaporan indikator LA3 tidak ditemukan pada PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk di tahun 2015. 

Pelaporan indikator LA3 tidak ditemukan pada PT Semen Indonesia Tbk 

di tahun 2015. 

Pelaporan indikator LA3 tidak ditemukan pada PT Asia Pulp & Paper di 

tahun 2015. 

Praktik pelaporan atas indikator LA3 ini telah dilaksanakan oleh dua 

perusahaan sampel pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 tidak ada perusahaan 

sampel yang mengungkapkan. Pada tahun 2014 PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk dan PT Asia Pulp & Paper mengungkapkan indikator LA3, tetapi hanya 

mengenai jumlah karyawan yang cuti dan kembali bekerja.  

ASPEK: HUBUNGAN INDUSTRIAL 

G4-LA 4 Jangka Waktu Minimum Pemberitahuan Mengenai Perubahan 

Operasional, Termasuk Apakah Hal Tersebut Tercantum Dalam Perjanjian 

Bersama 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA4 difokuskan 

terhadap pelaporan jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan 

operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama. 
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Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA4: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2014 pelaporan 

indikator LA4 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 pelaporan indikator LA4 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2014 pelaporan indikator LA4 tidak 

ditemukan. 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA4: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2015 pelaporan 

indikator LA4 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2015 pelaporan indikator LA4 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2015 pelaporan indikator LA4 tidak 

ditemukan.  

Tidak ditemukan pelaporan oleh seluruh perusahaan sampel untuk 

indikator LA4 baik pada tahun 2014 maupun 2015. 

ASPEK: KESEHATAN DAN KESELAMATAN BEKERJA 

G4-LA 5 Persentase Total Tenaga Kerja Yang Diwakili Dalam Komitmen 

Bersama Formal Manajemen-Pekerja Yang Membantu Mengawasi dan 

Memberikan Saran Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
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Indikator LA5 sesuai dengan pedoman G4 Guidelines difokuskan terhadap 

pelaporan atas persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komitmen 

bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan 

saran program kesehatan dan keselamatan kerja. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA5: 

Indocement telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) di setiap kompleks pabrik dan Sub P2K3 di setiap 

divisi. Keanggotaan P2K3/Sub-P2K3 terdiri dari perwakilan Perseroan dan 

perwakilan karyawan. Perwakilan karyawan dalam P2K3 dan Sub-P2K3 

pada 2014 mencapai 9,6% dari total jumlah karyawan Indocement. (SR PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 57). 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan jumlah pegawai 

yang masuk dalam kepengurusan K3 (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, 

Halaman 43, Lampiran 2, Tabel 7). 

Tidak ditemukan pelaporan oleh PT Asia Pulp & Paper atas indikator LA5 

pada tahun 2014. 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA5: 

 Pelaksanaan K3 terus ditingkatkan melalui pembentukan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di setiap kompleks pabrik dan 

Sub P2K3 di setiap divisi. Keanggotaan P2K3/Sub-P2K3 terdiri dari 

perwakilan manajemen Perseroan dan perwakilan karyawan. Perwakilan 

karyawan dalam P2K3 dan Sub-P2K3 pada 2015 mencapai 11% dari total 
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jumlah karyawan. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2015, 

Halaman 74). 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan jumlah pegawai 

yang masuk dalam kepengurusan K3. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2015, 

Halaman 81, Lampiran 2, Tabel 8). 

Tidak ditemukan pelaporan oleh PT Asia Pulp & Paper atas indikator LA5 

pada tahun 2015. 

Praktik pelaporan atas indikator LA5 ini pada tahun 2014 dan 2015 telah 

dilaksanakan oleh dua perusahaan sampel yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pengungkapan indikator LA5 telah 

dilakukan dengan baik. 

G4-LA 6 Jenis dan Tingkat Cidera, Penyakit Akibat Kerja, Hari Hilang, dan 

Kemangkiran, Serta Jumlah Total Kematian Akibat Kerja, Menurut Daerah 

dan Gender 

Sebagaimana dalam G4 Guidelines indikator LA6 difokuskan terhadap 

pelaporan atas jenis dan tingkat cidera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan 

kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan 

gender.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA6: 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan jumlah peristiwa 

kecelakaan kerja berdasarkan tingkat cidera, jam kerja selamat, jam hilang, 

dan tingkat absensi. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, 

Halaman 57-58, Lampiran 2, Tabel 9). 

Hanya ditunjukkan grafik tanpa ada paragraf yang berisikan informasi 

mengenai jumlah peristiwa kecelakaan kerja berdasarkan tingkat 
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cideranya. Serta ditunjukkan pula dalam grafik tanpa ada paragraf terkait 

frekuensi tingkat kekerapan. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, 

Halaman 42, Lampiran 3, Grafik 1). Frekuensi tingkat kekerapan 

ditunjukkan dalam grafik. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 

42, Lampiran 3, Grafik 1). 

Hanya disajikan dalam bentuk tabel tanpa ada paragraf terkait informasi 

kecelakaan kerja, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi. (SR PT Asia 

Pulp & Paper, 2014, Halaman 52, Lampiran 1, Tabel 10). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA6: 

 Hanya disajikan diagram dan tabel tanpa ada paragraf terkait jumlah 

peristiwa kecelakaan kerja berdasarkan tingkat cidera. Serta disajikan tabel 

tanpa ada paragraf yang berisi informasi mengenai tingkat kecelakaan 

kerja berdasarkan jam kerja selamat, jam hilang, dan tingkat absensi. (SR 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2015, Halaman 75, Lampiran 2, 

Tabel 11, Lampiran 3, Grafik 2).  

 Hanya disajikan dalam bentuk tabel tanpa ada paragraf yang berisikan 

informasi mengenai jumlah peristiwa kecelakaan didasarkan pada tingkat 

cidera. Selain itu disajikan pula tabel tanpa ada paragraf mengenai 

informasi tingkat kekerapan dan keparahan. Dan informasi mengenai 

jumlah jam kerja hilang karena kecelakaan kerja disajikan dalam bentuk 

tabel tanpa ada paragraf. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2015, Halaman 

82, Lampiran 2, Tabel 12). 

 Hanya disajikan dalam bentuk tabel tanpa ada paragraf terkait informasi 

kecelakaan kerja, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi. (SR PT Asia 

Pulp & Paper, 2015, Halaman 50, Lampiran 1, Tabel 13). 
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Praktik pelaporan atas indikator LA6 ini telah dilaksanakan oleh tiga 

perusahaan sampel pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 dan 2015 PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mengungkapkan indikator LA6, tidak 

berdasarkan wilayah dan gender. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 

2014 mengungkapkan indikator LA6 hanya mengenai tingkat cidera, kekerapan, 

dan keparahan tidak berdasarkan wilayah dan gender, pada tahun 2015 

mengungkapkan indikator LA6, tidak berdasarkan wilayah dan gender. PT Asia 

Pulp & Paper pada tahun 2014 dan 2015 mengungkapkan indikator LA6, tidak 

berdasarkan wilayah.  

G4-LA 7 Pekerja Yang Sering Terkena atau Berisiko Tinggi Terkena 

Penyakit Yang Terkait Dengan Pekerjaan Mereka 

Indikator LA7 menginstruksikan bahwa dalam pelaporan akan difokuskan 

pada pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait 

dengan pekerjaan mereka.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA7: 

Pada SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2014 tidak 

ditemukan pelaporan indikator LA7. 

Dalam PKB diatur kewajiban masing-masing perusahaan menciptakan 

kondisi kerja yang mendukung penyelenggaraan K3 bagi pegawai, 

termasuk pekerja pabrik maupun tambang yang memiliki risiko tinggi. (SR 

PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 43). 

Pada SR PT Asia Pulp & Paper tahun 2014 tidak ditemukan pelaporan 

indikator LA7. 
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Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA7: 

Pada SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015 tidak 

ditemukan pelaporan indikator LA7. 

Dalam PKB diatur kewajiban masing-masing perusahaan menciptakan 

kondisi kerja yang mendukung penyelenggaraan K3 bagi pegawai, 

termasuk pekerja pabrik maupun tambang yang memiliki risiko tinggi. (SR 

PT Semen Indonesia Tbk, 2015, Halaman 83). 

Pada SR PT Asia Pulp & Paper tahun 2015 tidak ditemukan pelaporan 

indikator LA7. 

Pelaporan indikator LA7 hanya dilaksanakan oleh satu perusahaan sampel 

pada tahun 2014 dan 2015 yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Pengungkapkan indikator LA7 telah dilakukan dengan baik. 

G4-LA 8 Topik Kesehatan dan Keselamatan Yang Tercakup Dalam 

Perjanjian Formal Dengan Serikat Pekerja 

Dalam pedoman penyusunan G4 Guidelines, indikator LA8 

menginstruksikan bahwa pelaporan difokuskan pada topik kesehatan dan 

keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA8: 

P2K3 menjadi tulang punggung pelaksanaan K3 yang harus dipenuhi, baik 

oleh manajemen maupun karyawan, seperti diatur dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB). (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, 

Halaman 57) 
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Semen Indonesia dan entitas anak usaha mencantumkan pembahasan 

mengenai K3 dalam PKB, yang berlaku di masing-masing perusahaan. 

Dalam PKB diatur kewajiban masing-masing perusahaan menciptakan 

kondisi kerja yang mendukung penyelenggaraan K3 bagi pegawai, 

termasuk pekerja pabrik maupun tambang yang memiliki risiko tinggi. 

Para pekerja dituntut memenuhi segala ketentuan terkait tata laksana K3 

dan dapat menolak bekerja bila kondisinya dinilai membahayakan 

keselamatan kerja. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 43) 

Each mill has a joint safety committee, which in total represent our entire 

workforce. The committees ensure safety concerns and suggested 

improvements at an operational level are communicated between 

employees and senior managers, and they are responsible for regular 

updates on incidents, in addition to responding to, and communicating 

improvement measures. Engagement between mills and labour unions also 

focuses on health and safety; typical discussions include training, 

education and the provision of personal protective equipment. (SR PT 

Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 53) 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA8: 

 Seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan tugas harian harus 

mematuhi peraturan keselamatan jiwa (life saving rules) Indocement. 

Peraturan keselamatan jiwa mencakup, alat pelindung diri standar, bekerja 

di ketinggian, memasuki ruang terbatas, bekerja di area panas dan 

pekerjaan panas, isolasi energi dan keselamatan mengemudi. (SR PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2015, Halaman 74). 

 Pembahasan mengenai K3 Semen Indonesia Grup terdapat dalam PKB, 

yang berlaku dimasing-masing perusahaan. Dalam PKB diatur kewajiban 

masing-masing perusahaan menciptakan kondisi kerja yang mendukung 
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penyelenggaraan K3 bagi pegawai, termasuk pekerja pabrik maupun 

tambang yang memiliki risiko tinggi. Para pekerja diwajibkan memenuhi 

segala ketentuan terkait tata laksana K3 dan dapat menolak bekerja bila 

kondisinya dinilai membahayakan keselamatan kerja. (SR PT Semen 

Indonesia Tbk, 2015, Halaman 83) 

 Active at all our mills is a joint safety committee representing the whole 

workforce. Safety concerns and improvement suggestions are 

communicated through these committees. The safety committee is 

responsible for providing updates on recent incidents, in addition to 

responding to, and communicating improvement measures. Engagement 

between mills and labour unions also focuses on health and safety; typical 

discussions include training, education and the provision of personal 

protective equipment. (SR PT Asia Pulp & Paper, 2015, Halaman 82). 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, 

dan PT Asia Pulp & Paper pada tahun 2014 dan 2015 sudah mengungkapkan 

indikator LA8 hanya terbatas pada pengungkapan bahwa dalam perjanjian formal 

mencakup mengenai kesehatan dan keselamatan.  

ASPEK: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

G4-LA 9 Jam Pelatihan Rata-rata Per Tahun Per Karyawan Menurut 

Gender, dan Menurut Kategori Karyawan 

Dalam G4 Guidelines indikator LA9 menginstruksikan bahwa pelaporan 

difokuskan pada jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, 

dan menurut kategori karyawan. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA9: 



24 
 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan informasi 

mengenai jam pelatihan dengan berbagai topik pelatihan beserta jumlah 

peserta. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 61-62, 

Lampiran 2, Tabel 14). 

Penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan kompetensi 

karyawan didasarkan pada kebutuhan organisasi dan potensi karyawan 

yang dirumuskan dalam training need analysis. Selama tahun 2014 rata-

rata jam pelatihan untuk setiap karyawan di Semen Indonesia adalah 47,06 

jam. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 38). Informasi 

mengenai jumlah jam pelatihan dapat dilihat pada grafik yang berisikan 

jumlah jam pelatihan. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 39, 

Lampiran 3, Grafik 3). 

By offering continuous learning and development opportunities, we help 

ensure that our employees remain informed, engaged, motivated and 

adequately skilled. In 2014 we conducted an average of 35 hours of 

training per employee, compared to 50 hours in 2013. All of our 

employees received annual performance reviews. Training included 

general training on topics such as safety, as well as technical training 

specific to our employees’ different roles, and specialist training such as 

negotiation and sales training for area and regional managers. (SR PT 

Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 55). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA9: 

 Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA9 dalam SR PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015. 

 Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA9 dalam SR PT Semen 

Indonesia Tbk tahun 2015. 
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We help ensure that our employees remain informed, motivated and highly 

skilled to perform their job by offering continuous learning and 

development opportunities. In 2015 we conducted an average of 12 hours 

of training per employee on topics such as safety, as well as technical 

training specific to our employees’ different roles. Specialist training such 

as negotiation and sales training was provided for area and regional sales 

managers. All of our employees received annual performance reviews, one 

way in which we ensure training needs and requirements are aligned. (SR 

PT Asia Pulp & Paper, 2015, Halaman 53). 

Pada tahun 2014 pelaporan atas indikator LA9 ini telah dilaksanakan oleh 

tiga perusahaan sampel  dan tahun 2015 hanya oleh satu perusahaan sampel. Pada 

tahun 2014 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk, dan PT Asia Pulp & Paper mengungkapkan indikator LA8 tidak berdasarkan 

gender dan kategori karyawan. Tahun 2015 PT Asia Pulp & Paper 

mengungkapkan indikator LA8 tidak berdasarkan gender dan kategori karyawan. 

G4-LA 10 Program Untuk Manajemen Keterampilan dan Pembelajaran 

Seumur Hidup Yang Mendukung Keberlanjutan Kerja Karyawan dan 

Membantu Mereka Mengelola Purna Bakti 

Indikator LA10 menginstruksikan bahwa pelaporan difokuskan pada 

program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang 

mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola 

purna bakti.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA10: 

Pemberian program manfaat dan persiapan pensiun karyawan. (SR PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 62). Informasi 

mengenai programnya disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan 
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informasi mengenai program-programnya beserta jumlah penerima 

manfaat. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 62, 

Lampiran 2, Tabel 15). 

Sesuai Peraturan Perusahaan dan PKB, usia pensiun normal bagi pegawai 

Semen Indonesia adalah 55 tahun. Mereka mendapatkan pembekalan 

meliputi psikologi, pengetahuan pengelolaan keuangan, sosialisasi hak 

pensiun, dan pelatihan wirausaha. Kegiatan pembekalan dilakukan 

sebanyak 3 kali sejak 6 tahun menjelang pensiun, hingga masa pensiun 

tiba. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 46). 

As part of our long-term commitment to our employees, we offer end-of-

career support aimed at helping their transition to retirement, or re-

training to develop additional skills required to embrace a career change. 

The nature of this support varies at each of our mills and includes both 

internal and external training courses, and retirement pay that accounts 

for age and length of service. In the event of operational changes, APP 

allows a minimum of seven days’ notice, as per the Government of 

Indonesia’s regulation. (SR PT Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 52). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA10: 

Hanya disajikan tabel tanpa ada paragraf yang berisikan program untuk 

pekerja pabrik yang disertai tanggal dan tujuan dari program tersebut. (SR 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2015, Halaman 76, Lampiran 2, 

Tabel 16). 

Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA10 dalam SR PT Semen 

Indonesia Tbk tahun 2015. 

We have a long-term commitment to our employees and their wellbeing 

beyond their time at APP. To support our employees in their future careers 
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at APP we provide re-training to develop additional skills required to 

embrace a career change. We offer end-of-career support aimed at 

helping their transition to retirement. The nature of this support varies at 

each of our mills and includes both internal and external training courses, 

and retirement pay that accounts for age and length of service. (SR PT 

Asia Pulp & Paper, 2015, Halaman 53). 

Pelaporan atas indikator LA10 ini telah dilaksanakan oleh tiga perusahaan 

sampel pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 hanya oleh dua perusahaan sampel. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2014 mengungkapkan indikator 

LA10 hanya mengenai program bantuan transisi sesudah pensiun, pada tahun 

2015 hanya mengungkapkan mengenai program untuk meningkatkan 

keterampilan. Tahun 2014  PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan 

indikator LA10 hanya mengenai program bantuan transisi sesudah pensiun, pada 

tahun 2015 tidak mengungkapkan. PT Asia Pulp & Paper tahun 2014 dan pada 

tahun 2015 mengungkapkan indikator LA10 hanya mengenai program bantuan 

transisi sesudah pensiun.  

G4-LA 11 Persentase Karyawan Yang Menerima Reviu Kinerja dan 

Pengembangan Karier Secara Reguler, Menurut Gender dan Kategori 

Karyawan 

Dalam pedoman G4 Guidelines, indikator LA11 pelaporannya difokuskan 

pada persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier 

secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA11: 

Pemberian kesempatan yang setara untuk pengembangan karir sesuai hasil 

penilaian kinerja. (SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, 

Halaman 62). Informasi terkait pemberian kesempatan untuk 
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pengembangan karier disajikan dalam bentuk grafik. (SR PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 62, Lampiran 3, Grafik 4). 

Berdasarkan hasil penilaian kinerja, Semen Indonesia selanjutnya 

melakukan pemetaan karyawan per tingkat jabatan. Pegawai dengan 

kinerja tinggi dan potensi terbaik akan mendapatkan promosi jabatan. Di 

akhir proses penilaian pada tahun 2014, ada 336 pegawai mendapatkan 

promosi jabatan. Jumlah ini naik 52,73%, dibandingkan dengan 220 orang 

di 2013. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, Halaman 39). Informasi 

mengenai hasil kerja karyawan dapat dilihat pada grafik yang berisikan 

hasil akhir penilaian karyawan. (SR PT Semen Indonesia Tbk, 2014, 

Halaman 39, Lampiran 3, Grafik 5). 

…..All of our employees received annual performance reviews. Training 

included general training on topics such as safety, as well as technical 

training specific to our employees’ different roles, and specialist training 

such as negotiation and sales training for area and regional managers. 

(SR PT Asia Pulp & Paper, 2014, Halaman 55). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA11: 

 Dalam SR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015 tidak 

ditemukan pelaporan atas indikator LA11. 

Dalam SR PT Semen Indonesia Tbk tahun 2015 tidak ditemukan 

pelaporan atas indikator LA11. 

….All of our employees received annual performance reviews, one way in 

which we ensure training needs and requirements are aligned. (SR PT 

Asia Pulp & Paper, 2015, Halaman 53). 
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Pada tahun 2014 praktik pelaporan atas indikator LA11 ini telah 

dilaksanakan oleh tiga perusahaan sampel dan hanya oleh satu perusahaan pada 

tahun 2015. Tahun 2014 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Asia Pulp & Paper mengungkapkan indikator 

LA11 tidak berdasarkan gender dan kategori karyawan. Tahun 2015 PT Asia Pulp 

& Paper mengungkapkan indikator LA11 tidak berdasarkan gender dan kategori 

karyawan.  

ASPEK: KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN PELUANG 

G4-LA 12 Komposisi Badan Tata Kelola dan Pembagian Karyawan Per 

Kategori Karyawan Menurut Gender, Kelompok Usia, Keanggotaan 

Kelompok Minoritas, dan Indikator Keberagaman Lainnya 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA12 difokuskan 

terhadap pelaporan komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per 

kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok 

minoritas, dan indikator keberagaman lainnya. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA12: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2014 pelaporan 

indikator LA12 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 pelaporan indikator LA12 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2014 pelaporan indikator LA12 tidak 

ditemukan. 
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Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA12: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2015 pelaporan 

indikator LA12 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2015 pelaporan indikator LA12 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2015 pelaporan indikator LA12 tidak 

ditemukan.  

Tidak ditemukan pelaporan oleh seluruh perusahaan sampel untuk 

indikator LA12 baik pada tahun 2014 maupun 2015. 

ASPEK: KESETARAAN REMUNERASI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 

G4-LA 13 Rasio Gaji Pokok dan Remunerasi Bagi Perempuan Terhadap 

Laki-laki Menurut Kategori Karyawan, Berdasarkan Lokasi Operasional 

Yang Signifikan 

Pedoman G4 Guidelines, indikator LA13 pelaporannya difokuskan pada 

rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut 

kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.  

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA13: 

Pemberian imbal jasa pekerjaan yang mengacu pada besaran upah 

minimum setempat, tanpa membedakan gender. (SR PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 61). Informasi terkait rasio gaji 

pokok disajikan dalam tabel upah minimum berdasarkan wilayah. (SR PT 
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Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 2014, Halaman 61, Lampiran 2, Tabel 

17). 

 Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA13 dalam SR PT Semen 

Indonesia Tbk tahun 2014. 

Offering competitive remuneration and benefits is central to maintaining 

our position as an attractive employer. The base pay for our employees 

across all our mills is equal to local minimum wage. APP also provides 

annual holiday entitlement and medical benefits, in addition to pension 

provision for all employees, which follows Indonesian government 

regulation. We will set up a remuneration committee in 2015, whose remit 

will include the implementation of the new government regulations 

concerning remuneration, which were launched in 2014. (SR PT Asia Pulp 

& Paper, 2014, Halaman 51). 

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA13: 

 Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA13 dalam SR PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015. 

 Tidak ditemukan pelaporan atas indikator LA13 dalam SR PT Semen 

Indonesia Tbk tahun 2015. 

……. our position as an attractive employer. The base pay for our 

employees across all our mills is at least equal to local minimum wage, 

which varies by region. APP also provides annual holiday entitlement and 

medical benefits, in addition to pension provision for all permanent 

employees, which follows Indonesian government regulation. Incentive 

plans for outstanding achievement link to our continual efforts to retain 

talented employees. 6% of our employees are under short term contracts – 

it is common practice in Indonesia for new employees to be employed 
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under these terms until probation period has been passed successfully, 

after which time the contract becomes permanent and these employees 

enjoy the full range of employee benefits. (SR PT Asia Pulp & Paper, 

2015, Halaman 49). 

Tahun 2014 pelaporan atas indikator LA13 ini telah dilaksanakan oleh dua 

perusahaan sampel dan hanya satu perusahaan pada tahun 2015. PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2014 mengungkapkan indikator LA13 dengan 

baik. Tahun 2014 dan 2015 PT Asia Pulp & Paper mengungkapkan indikator 

LA13 tetapi tidak rinci.  

ASPEK: ASESMEN PEMASOK ATAS PRAKTIK KETANAGAKERJAAN 

G4-LA 14 Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria 

Praktik Ketenagakerjaan 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA14 difokuskan 

terhadap persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik 

ketenagakerjaan. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA14: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2014 pelaporan 

indikator LA14 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 pelaporan indikator LA14 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2014 pelaporan indikator LA14 tidak 

ditemukan. 
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Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA14: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2015 pelaporan 

indikator LA14 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2015 pelaporan indikator LA14 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2015 pelaporan indikator LA14 tidak 

ditemukan.  

Tidak ditemukan pelaporan oleh seluruh perusahaan sampel untuk 

indikator LA14 baik pada tahun 2014 maupun 2015. 

G4-LA 15 Dampak Negatif Aktual dan Potensial Yang Signifikan Terhadap 

Praktik Ketenagakerjaan Dalam Rantai Pasokan dan Tindakan Yang 

Diambil 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA15 difokuskan 

terhadap pelaporan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA15: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2014 pelaporan 

indikator LA15 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 pelaporan indikator LA15 

tidak ditemukan. 
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Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2014 pelaporan indikator LA15 tidak 

ditemukan.  

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA15: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2015 pelaporan 

indikator LA15 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2015 pelaporan indikator LA15 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2015 pelaporan indikator LA15 tidak 

ditemukan.  

Tidak ditemukan pelaporan oleh seluruh perusahaan sampel untuk 

indikator LA15 baik pada tahun 2014 maupun 2015. 

ASPEK:MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN 

G4-LA 16 Jumlah Pengaduan Tentang Praktik Ketenagakerjaan Yang 

Diajukan, Ditangani, dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan 

Resmi 

Pedoman penyusunan dalam G4 Guidelines, indikator LA16 difokuskan 

terhadap jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. 

Tahun 2014 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA16: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2014 pelaporan 

indikator LA16 tidak ditemukan. 
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Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 pelaporan indikator LA16 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2014 pelaporan indikator LA16 tidak 

ditemukan.  

Tahun 2015 

Berikut adalah informasi yang diambil dari masing-masing SR perusahaan sampel 

yang terkait dengan indikator LA16: 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2015 pelaporan 

indikator LA16 tidak ditemukan. 

Pada PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2015 pelaporan indikator LA16 

tidak ditemukan. 

Pada PT Asia Pulp & Paper di tahun 2015 pelaporan indikator LA16 tidak 

ditemukan.  

Tidak ditemukan pelaporan oleh seluruh perusahaan sampel untuk 

indikator LA16 baik pada tahun 2014 maupun 2015. 

  

Berdasarkan SR yang diungkapkan oleh perusahaan sampel dari 8 aspek 

pada kategori sosial sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan 

bekerja yang terbagi kedalam 16 indikator, ditemukan informasi bahwa sudah 

cukup banyak indikator yang dilaporkan, serta sebagian kecil indikator telah 

diungkapkan secara lengkap dan rinci. Pengungkapan SR oleh masing-masing 

perusahaan sampel beserta indikator-indikator pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan sampel ini dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 

Pengungkapan dalam SR 

Indikator 

Indikator Yang Diungkapkan 

Dalam SR 

PT 

Indocement 

Tunggal 

Prakarsa 

Tbk  

PT 

Semen 

Indonesia 

Tbk  

PT Asia 

Pulp & 

Paper  

14 15 14 15 14 15 

G4 - LA1 √ √        √ - √ √ 
 

G4 - LA2 √ -        √ - √ √ 
 

G4 - LA3 - -        √ - √ - 
 

G4 - LA4 - -        - - - - 
 

G4 - LA5 √ √        √ √ - - 
 

G4 - LA6 √ √        √ √ √ √ 
 

G4 - LA7 - -        √ √ - - 
 

G4 - LA8 √ √        √ √ √ √ 
 

G4 - LA9 √ -        √ - √ √ 
 

G4 - LA10 √ √        √ - √ √ 
 

G4 - LA11 √ -        √ - √ √ 
 

G4 - LA12 - -        - - - - 
 

G4 - LA13 √ -        - - √ √ 
 

G4 - LA14 - -        - - - - 
 

G4 - LA15 - -        - - - - 
 

G4 - LA16 - -        - - - - 
 

Sumber: Data hasil olahan penulis, 2017 

Pola pengungkapan SR dapat dilihat dari kecenderungan pengungkapan 

yang dilakukan perusahaan sampel terkait penggunaan tabel serta grafik sebagai 

media pendukung dalam praktik pelaporan. Terdapat beberapa indikator 

pengungkapan perusahaan sampel yang menggunakan tabel serta grafik dalam 

pelaporannya yang disertai dengan narasi dalam paragraf. Hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan sampel yang memilih untuk menyajikan laporannya dengan 

narasi dalam paragraf kemudian disertai dengan penggunaan tabel serta grafik 

sebagai penambah informasi, memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka dalam 

mengungkapkan indikator-indikator dalam SR-nya. Hal ini dipraktikkan oleh 

ketiga perusahaan sampel, akan tetapi tidak pada semua indikator yang ada. 
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Terdapat pula perusahaan sampel yang hanya menggunakan tabel atau grafik 

dalam praktik pelaporannya tanpa disertai dengan narasi dalam paragraf. Praktik 

pelaporan perusahaan yang hanya menggunakan tabel atau grafik memungkinkan 

munculnya pemahaman berbeda bagi setiap pembaca informasi tersebut. 

Tabel 4 

Jumlah Penggunaan Tabel dan Grafik dalam Pengungkapan SR 

Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 

Perusahaan 

Tabel 

dan 

Narasi 

(buah) 

Grafik 

dan 

Narasi 

(buah) 

Hanya 

Tabel 

(buah) 

Hanya 

Grafik 

(buah) 

Total 

Tabel dan 

Grafik 

yang 

Digunakan 

(buah) 

14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 

PT 

Indocement 

Tunggal 

Prakarsa 

Tbk 

4  - 1 - 2 2  - 1 7 3 

PT Semen 

Indonesia 

(Persero) 

Tbk 

2 -  2  - 1 2 1  - 6 2 

PT Asia 

Pulp & 

Paper 

 - - -  - 2 2 -  - 2 2 

 Sumber: Data hasil olahan penulis, 2017 

Pola pengungkapan perusahaan dalam SR mengenai indikator-indikator 

sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja juga dapat dilihat 

dari banyaknya jumlah kata dalam narasi. Jumlah kata yang banyak dalam narasi, 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka 

dalam menyajikan SR. PT Asia Pulp & Paper merupakan perusahaan yang 

memiliki kecenderungan paling banyak menggunakan kata dalam narasi 

pengungkapan SR baik pada tahun 2014 maupun 2015. 
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Tabel 5 

Jumlah dan Rata-rata Penggunaan Kata dalam Narasi 

Aspek Indikator 

PT 

Indocement 

Tunggal 

Prakarsa Tbk 

PT Semen 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

PT Asia Pulp 

& Paper 

Jumlah Kata Jumlah Kata Jumlah Kata 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Kepegawaian 

G4-LA1 24 53 56 - - - 

G4-LA2 7 - 69 - 65 62 

G4-LA3 - - 47 - 42 - 

Hubungan 

Industrial 
G4-LA4 - - - - - - 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja 

G4-LA5 44 47 - - - - 

G4-LA6 - - - - - - 

G4-LA7 - - 24 24 - - 

G4-LA8 21 42 61 57 75 68 

Pelatihan dan 

Pendidikan 

G4-LA9 - - 35 - 81 89 

G4-LA10 7 - 44 - 83 80 

G4-LA11 11 - 48 - 42 20 

Keberagaman 

dan Kesetaraan 

Peluang 

G4-LA12 - - - - - - 

Kesetaraan 

Remunerasi 

Perempuan dan 

Laki-laki 

G4-LA13 14 - - - 80 114 
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Lanjutan Tabel 5 

Jumlah dan Rata-rata Penggunaan Kata dalam Narasi 

Asesmen 

Pemasok atas 

Praktik 

G4-LA14 - - - - - - 

G4-LA15 - - - - - - 

Mekanisme 

Pengaduan 

Masalah 

Ketenagakerjaan 

G4-LA16 - - - - - - 

Total penggunaan kata 128 142 384 81 468 433 

Rata-rata penggunaan kata 
18,285 47,3 48 40,5 66,857 72,17 

18  47  48  41  67 72  

Sumber : Data hasil olahan penulis, 2017 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengungkapan SR 

terkhusus pada sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 

serta mengetahui pola pengungkapannya oleh perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan 

SR telah dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia, akan tetapi 

pengungkapan yang dilakukan belum cukup lengkap dan rinci. Disimpulkan pula 

bahwa, pola pengungkapan laporan antar perusahaan sampel cenderung memiliki 

perbedaan, terlihat dari adanya perbedaan penggunaan narasi dalam paragraf, 

tabel, grafik, serta penggunaan jumlah kata pada setiap narasinya. Perusahaan 

manufaktur yang memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka dalam 

mengungkapkan SR-nya adalah perusahaan yang memanfaatkan tambahan 

informasi berupa tabel dan grafik untuk melengkapi narasi dalam pelaporannya, 

serta menggunakan banyak jumlah kata dalam setiap narasinya. 
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 Mengingat pentingnya pengungkapan perusahaan atas setiap informasi 

serta aktivitasnya maka perusahaan seharusnya dapat memanfaatkan 

pengungkapan SR sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. 

Dengan adanya pengungkapan SR sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan 

kenyamanan bekerja oleh perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan 

mendapatkan nilai lebih dimata publik, karena melalui pengungkapan perusahaan 

tersebut akan menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya peduli terhadap 

keuntungan semata tetapi juga peduli terhadap tanggungjawabnya. 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai kelemahan yaitu 

tingginya faktor subjektivitas dalam melakukan analisis data. Penelitian yang akan 

dilakukan di masa depan sebaiknya dapat meningkatkan objektivitas dalam 

melakukan analisis data serta dapat lebih mendalam dan rinci. Penelitian ini hanya 

meneliti terkait pengungkapan yang dilakukan serta meneliti pola 

pengungkapannya, tidak dilakukan analisis terkait alasan dari pengungkapan yang 

masih belum rinci serta perbedaan pola pengungkapan yang terjadi antar 

perusahaan sampel. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu memenuhi 

keterbatasan-keterbatasan ini, sehingga hasil yang didapat lebih informatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




