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PENDAHULUAN 

 Sustainable Development telah mendominasi politik lingkungan dan 

pembangunan sejak publikasi Laporan komisi Brundtland, Our Common Future 

(Death 2010). Sustainable Development adalah “Development that meets the needs 

of current generations without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs” (WCED 1987:43). Rio Declaration mencantumkan prinsip 

yang berbunyi isu-isu lingkungan sebaiknya ditangani melalui partisipasi semua 

warga yang berkepentingan,di tingkat yang relevan (PBB, 1992b:10). Saat ini 

Perusahaan diharapkan juga berpatisipasi dalam penerapan Sustainable 

Development, dan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik 

modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, 

organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus semakin 

memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya 

(Soelistyoningrum 2011). 

 

Dalam konsep Sustainability Development, maka perusahaan wajib 

membuat laporan yang disebut Sustainibility Report (Firmansari 2015). 

Sustainibility Report yang dibuat harus mempunyai  informasi andal, relevan, dan 

terstandardisasi yang dapat digunakan untuk menilai peluang dan risiko, serta 

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih matang, baik di dalam 

perusahaan maupun di antara para pemangku kepentingannya sesuai dengan 

panduan pelaporan G4 (G4 Guidelines) yang dikeluarkan Global Reporting 

Initiative (GRI). GRI adalah organisasi non Profit yang mempunyai tujuan yaitu 

membantu pelapor menyusun laporan berkelanjutan yang bermakna, dan membuat 

Sustainibility Report yang mantap dan terarah. KPMG International Survey of 

Corporate Responsibility Reporting (dalam Noronha, 2013) mengungkapkan 

penerapan GRI di dunia telah menunjukan hal yang positif, dalam perusahaan 

G250, 77% telah mengaku menggunakan GRI sebagai pedoman mereka dalam 

membuat laporan. Sustainability report kian menjadi tren dan kebutuhan bagi 

perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan 

lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan 
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(Chariri, 2011). Kumalasari (2012) mengungkapkan bahwa para investor telah 

mempertimbangkan Sustainibility Report untuk mengambil keputusan. 

Beberapa  penelitian ada telah didapatkan bahwa banyak perusahaan yang 

telah membuat sustainability report yang berkualitas, Nugroho (2009) 

mengungkapkan bahwa PT Aneka Tambang sudah membuat Sustainibility secara 

jelas dan sebagian besar sesuai dengan pedoman GRI, Anke (2009) juga 

mengungkapkan hal yang serupa yaitu PT Semen Gresik telah membuat 

sustainability report dengan jelas dan sesuai dengan GRI.  

Untuk industri konstruksi bertumbuh sangat pesat di Indonesia. Industri 

konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena 

mempengaruhi sebagian besar sektor perekonomian negara dan merupakan 

kontributor penting bagi proses pembangunan (liputan6 2016). Akan tetapi selain 

memberikan dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi juga 

mempunyai risiko yang tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan para 

kontraktor. Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

Kesehatan Kerja (K3) mengungkapkan bahwa sampai akhir tahun 2015 terdapat 

105.182 kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan berat berakibat kematian tercatat 

sebanyak 2.375 kasus (www.Beritagar.id). Oleh karena banyaknya isu yang terjadi 

pada sektor konstruksi yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, maka menarik 

untuk diteliti apakah perusahaan konstruksi sudah melaporkan aspek 

ketenagakerjaan dalam sebuah sustainability report yang sesuai dengan standar 

atau panduan pelaporan GRI. 

Pemerintah Indonesia telah mendukung praktek pembuatan Sustainibility 

Report, diantaranya  UU Perseroan Terbatas Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007 

ayat 74 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, UU No. 40 Perseroan Terbatas 

tahun 2007 pasal 66 ayat 2 tentang kewajiban perusahaan mengeluarkan laporan 

tahunan salah satunya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Selain pemerintah, ada organisasi profesi yang mendukung praktik Sustainibility 

Report yaitu National Center for Sustainibility Reporting (NCSR), yang 

mempunyai tujuan untuk mendorong, dan mempromosikan penggunaan laporan 

keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan standar atau 

panduan pelaporan GRI (NCSR). 

http://www.beritagar.id/
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Prasasti (2016) menemukan bahwa penerapan G4 guidelines ditemukan 

masih cukup rendah pada industri pertambangan. Angelina dan Junarti 

mengungkapkan bahwa Sustainable Report yang dibuat oleh perusahaan konstruksi 

sudah mulai digunakan oleh para investor, sehingga  Penelitian saat ini dilakukan 

untuk mengukur tentang seberapa tinggi kesesuaian Sustainibility Report pada 

industri konstruksi terhadap GRI  G4 guidelines.   

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris peneraparan G4 

Guidelines pada industri konstruksi, dan bagi akademisi bisa sebagai pembelajaran 

tentang penerapan G4 guidelines di Indonesia dan penelitian dapat menjadi acuan 

bagi perusahaan di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah supaya penelitian 

ini dapat dipakai di perusahaan, khususnya di Indonesia supaya dalam pengambilan 

keputusan perusahaan dapat lebih mempertimbangkan aspek sosial di dalam 

perusahaan maupun di luar perusahaan tersebut, serta pentingnya kesesuaian antara 

sustainability report yang di buat oleh perusahaan dengan pedoman pelaporan yang 

dibuat oleh GRI. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sustainable Development 

 Ada banyak pengertian dan presepsi tentang Sustainable Development. Hadi 

(2007) mengungkapkan bahwa Sustainable Development adalah Konsep 

pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan 

lingkungan. Menurut PBB dalam Brundtland Report Sustainable Development 

adalah ”Development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”. Prinsip Sustainable 

Development bisa dihasilkan oleh 3 aksioma yaitu: (a) perlakukan masa kini dan 

masa depan yang menempatkan nilai postif dalam jangka panjang, (b) menyadari 

bahwa asset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic well being, dan 

(c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan (Fauzi 

dan Oktavianus, 2014). 
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Sustainibility Report 

 Sustainibility Report adalah Laporan yang disajikan oleh Perusahaan yang 

isinya meliputi tentang ekonomi, lingkungan dan dampak sosial dari aktivitas 

ekonomi mereka (G4 GRI Guidelines). David (2002) mengungkapkan bahwa 

sustainability report berisi tentang narrative text, foto, tabel, dan grafik yang memuat 

penjelasan mengenai pelaksanaan sustainability perusahaan. Sustainability reporting dapat 

didesain oleh manajemen sebagai cerita retoris untuk membentuk image (pencitraan) 

pemakainya melalui pemakaian narrative text. Teks naratif (narrative text) merupakan 

bagian yang memainkan peranan penting bagi perusahaan dalam membentuk image 

perusahaan. Teks naratif antara lain meliputi diskusi dan analisis manajemen dan 

sambutan yang disampaikan direktur dan komisaris. Sustainability report semakin 

mendapat perhatian dalam praktik bisnis global dan menjadi salah satu kriteria 

dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan dan sustainability report 

harus benar-benar menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkannya diyakini 

telah berada pada kondisi keberlanjutan atau minimal telah berada di jalan yang 

tepat menuju ke kondisi tersebut (Ratnasari 2011), selain itu Sustainibility Report 

juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan (Susanto dan 

Tarigan 2009). Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang 

berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability 

development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor 

industrinya (Anggraini 2006). 

Pengungkapan standar dalam sustainability report menurut GRI-G4 

Guidelines (GRI 2013:67) terdiri dari: 

1. Ekonomi  

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap 

keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di 

tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal 

di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari 

organisasi di seluruh lapisan masyarakat. 

2. Lingkungan  

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada 

sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan 
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ekosistem.Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti 

energi dan air) dan output (seperti emisi, efuen, dan limbah). Termasuk juga 

keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk 

dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. 

3. Hak Asasi Manusia  

Sub Kategori Hak Asasi Manusia membahas sejauh mana proses telah diterapkan, 

Insiden pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan kemampuan pemangku 

kepentingan untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasi mereka. Di antara 

masalah hak asasi manusia yang dicakup antara lain adalah non-diskriminasi, 

kesetaraan gender, kebebasan berserikat, perjanjian kerja bersama, pekerja anak, 

pekerja paksa atau wajib kerja, dan hak-hak adat 

4. Masyarakat  

Sub-Kategori Masyarakat membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap 

masyarakat dan masyarakat lokal  

5. Tanggung jawab produk  

Aspek dalam sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk berhubungan dengan 

produk dan jasa yang secara langsung memengaruhi pemangku kepentingan, dan 

secara khusus kepada para pelanggan. 

6. Sosial  

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap 

sistem sosial  tempat organisasi beroperasi. 

Ada beberapa keuntungan ketika perusahaan membuat sustainability 

report. Menurut Witoelar (2005) dalam Ratnasari (2011) menjelaskan ada 

beberapa keuntungan ketika perusahaan membuat sustainability report:  

1. Sustainibility Report meningkatkan citra perusahaan 

2. Sustainibility Report Membuat perusahaan disukai konsumen 

3. Sustainibility Report membuat perusahaan disukai Investor 

4. Sustainibility Report membuat perusahaan dipahami oleh 

Stakeholder 
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GRI (Global Reporting Initiave) dan G4 Guidelines 

 GRI adalah organisasi non-profit yang dibentuk di Boston, Amerika serikat 

pada tahun 1997 yang asal mulanya merupakan koalisi dari Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute. GRI telah 

meluncurkan beberapa pedoman seperti G3 pada tahun 2006 dan G3.1 pada tahun 

2011, dan pedoman yang paling baru diluncurkan pada tahun 2013 adalah G4. G4 

adalah hasil rencana dan pengembangan oleh GRI yang memungkinkan 

sustainability report menjadi laporan yang dapat diperbandingkan dan diakses, 

sehingga memberi tambahan informasi bagi pemangku kepentingan untuk 

mengambil keputusan.  

Pada pendahuluan G4 Guidelines diterangkan bahwa tujuan G4 Guidelines 

adalah sederhana, yaitu membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan atas 

hal-hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang 

paling kritikal terkait kebelanjutan, dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang 

seperti demikian sebagai praktik standar. G4 mempunyai beberapa indikator yaitu 

indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, dan indikator kinerja sosial 

(G4 GRI Guidelines, 2013). G4 Guidelines juga dirancang agar dapat diterapkan 

secara universal di semua jenis dan sektor organisasi, skala besar dan kecil, di 

seluruh dunia (G4 GRI Guidelines, 2013).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini termasuk 

studi dokumen seperti tujuan dari penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan Konstruksi yang terdaftar pada BEI hingga tahun 2015. Sedangkan 

untuk pemilihan sampel menggunakan Purposive sample dikarenakan untuk 

mengurangi penjelasan yang meluas dan terjadi bias terhadap hasil penelitian maka 

sampel yang digunakan mempunyai kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan memiliki situs web tidak sedang dalam kondisi under construction. 

Alamat situs web masing-masing perusahaan diperoleh melalui BEI, jika tidak 

tersedia akan dilakukan pencarian melalui fasilitas search engine. 
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2. Perusahaan tersebut menerbitkan informasi mengenai sustainability reporting 

tahun 2015 melalui internet, baik itu file yang bisa di download dalam bentuk PDF 

maupun tertera dalam situs web perusahaan (HTML) ataupun bisa keduanya. 

3. Sustainibility Report menggunakan panduan GRI G4 Guidelines 

 

Tabel 1 

Hasil Pengambilan Sampel 

 

Keempat emiten konstruksi yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai 

sampel penelitian tersebut adalah PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk., PT. Ahi Karya 

(Persero), Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., PT. Total Bangun 

Persada, Tbk. 

Data penelitian ini diambil dari data sekunder yang telah di publikasikan 

oleh perusahaan  yakni Sustainibility Report. Dalam pengambilan data digunakan 

teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang di dapat dari BEI atau 

dari Website dari perusahaan terkait, yang berbentuk PDF ataupun bentuk lainnya 

yang valid dan relevan. 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka digunakan teknik deskriptif 

analitis yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan mengintrepetasikan arti 

data data yang telah dikumpulkan sehingga memperoleh gambaran umum dan 

menyeluruh (Nazir 2003) data yang dimaksud adalah Sustainability report yang 

berdasarkan GRI G4 Guidelines. Teknik deskriptif analitis dilakukan dengan 

menggunakan analisis isi atau Content Analysis. Walizer dan weiner (1978) 

mengungkapkan bahwa content analysis adalah prosedur sistematis yang dirancang 

untuk mengkaji isi informasi terekam. Indrianto dan Bambang (1999) menyatakan 

Hasil Pengambilan Sampel 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 

2015 12 

Perusahaan yang situs webnya tidak dapat diakses 0 

Perusahaan tidak menerbitkan sustainability report tahun 2015 -8 

Sustainability report tidak menggunakan GRI G4 Guidelines 0 

Jumlah perusahaan yang lolos kriteria sampel penelitian 4 
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tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau 

informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi 

yang obyektif dan sistematik. Content analysis digunakan dengan cara mengkaji 

dokumen-dokumen berupa kategori umum atau makna (Gubrium et.al., 1992). 

Analisis isi adalah system yang sistematis, maka menurut Eriyanto (2013) 

mengungkapkan ada beberapa tahapan dari analisi isi sebagai berikut: 

 

 

             Gambar 1 

             Tahapan Content Analysis (Adaptasi dari Eriyanto 2013) 

 



9 
 

Pada penelitian ini, tahapan analisis data dengan menggunakan teknik 

analisis isi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan analisis. Sebelumnya telah dijelaskan pada bagian 

pendahuluan, tujuan analisis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis seberapa tinggi penerapan dan kesesuaian pengungkapan 

sustainability report berdasarkan pokok-pokok pengungkapan yang 

terdapat di dalam G4 Guidelines dan mengetahui pola penyusunan 

sustainability report perusahaan konstruksi.  

2. Konseptualisasi dan operasionalisasi. Dari tujuan penelitian tersebut, 

konsep-konsep yang diturunkan dalam satuan pengamatan disusun 

berdasarkan pokok-pokok pengungkapan sesuai standar khusus dalam 

kategori sosial sub kategori ketenagakerjaan yang terdapat di dalam G4 

Guidelines. Pokok-pokok tersebut antara lain: 

                                              

Tabel 2 

Pokok-pokok Pengungkapan Kategori Sosial Sub Kategori Ketenagakerjaan 

G4 Guidelines 

 

3. Lembar coding. Lembar coding untuk menganalisis pengungkapan 

akuntansi disebut sebagai lembar disclosure item yang berisi item-item 

pengungkapan. Lembar coding sebagai instrumen dalam penelitian ini tidak 

digunakan untuk mengukur secara kuantitatif item-item pengungkapan, 
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melainkan digunakan sebagai panduan untuk melihat setiap item 

pengungkapan sustainability report dari sampel penelitian. 

4. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, sampel dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling pada populasi perusahaan pertambangan di 

Indonesia yang telah go public, dan juga telah memenuhi kriteria-kriteria 

sebagai sampel. 

5. Proses input. Pada tahapan ini, isi berita dan informasi dari sustainability 

report dari sampel penelitian yang sesuai dengan disclosure item 

dimasukkan ke dalam lembar coding yang kemudian akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif untuk menyimpulkan seberapa jauh pengungkapan 

suatu objek penelitian. 

6. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, dimana setiap temuan informasi yang berkaitan 

dengan item-item standar pengungkapan dalam G4 Guidelines pada sampel 

yang telah dimasukkan ke dalam lembar disclosure item dianalisis sesuai 

kedalaman kemampuan analitis dan berdasarkan konsep yang ada. Hasil 

yang dicapai dari analisis ini adalah kesimpulan mengenai seberapa jauh 

implementasi G4 Guidelines yang telah diterbitkan oleh GRI dalam 

penyusunan atau pengungkapan sustainability report oleh perusahaan-

perusahaan konstruksi serta bagaimana pola penyusunannya. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi 

terhadap sistem sosial  tempat organisasi beroperasi. Kategori sosial memiliki sub 

kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, 

masyarakat, dan tanggung jawab atas produk (G4 GRI Guidelines, 2013). Analisis 

dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati setiap 

pokok pengungkapan dalam kategori sosial, khususnya sub kategori praktik 

ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja dalam sustainability report perusahaan 

sampel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

mengungkapkan aspek-aspek sosial khususnya tentang ketenagakerjaan dan 

kenyamanan bekerja. Pokok-pokok yang telah diungkapkan oleh perusahaan 



11 
 

selanjutnya akan dibandingkan dengan standar pengungkapan GRI yaitu G4 

Guidelines untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan G4 

Guidelines dalam menyusun sustainability report.  

Selanjutnya, pokok-pokok pengungkapan dari seluruh sampel akan 

dibandingkan dengan perusahaan lain untuk mengetahui pola dari 

pengungkapannya. Pembandingan dilakukan pada setiap aspek sosial sub kategori 

praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja yang terdiri dari 8 aspek yang 

lebih lanjut dibagi dalam 16 indikator, ditambah dengan 3 indikator tambahan yang 

membahas tentang pemangku kepentingan dalam perusahaan. Berdasarkan hasil 

pembandingan akan dilakukan penarikan kesimpulan mengenai pengungkapan 

aspek sosial sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja dalam 

sustainability report perusahaan. 

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM 

G4-24 Daftar kelompok-kelompok kepentingan  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-24 berfokus pada daftar 

kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam perusahaan. 

Praktik pelaporan G4-24 telah dilaksanakan oleh empat perusahaan yaitu PT. 

Wijaya karya, PT. Total Bangun Persada, PT. PP PERSERO, dan PT. Adhi Karya. 

Hasil pembandingan isi laporan dari ketiga perusahaan menunjukan tiga dari empat 

perusahaan telah melaporkan daftar kelompok-kelompok yang dilibatkan oleh 

perusahaan. Berikut kutipan-kutipan yang diambil dari masing-masing 

sustainability report perusahaan yang terkait dengan indikator G4-24: 

 Pemangku Kepentingan: 1. Pemegang saham 2. Kreditur 3. Pemberi 

Kerja (project owner) 4. Pengguna Akhir (end user) 5. Karyawan 6. 

Rekanan/mitra 7. Masyarakat 8. Regulator. (SR PT Wijaya Karya, Tbk, 

2015, Halaman 8) 

Daftar pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh perusahaan telah 

disajikan dalam sebuah tabel. (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk. 

2015, Halaman 57) (Lampiran 1 Tabel 1) 

 Daftar pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh perusahaan telah 

disajikan dalam sebuah tabel. (SR PT. PP Persero, Tbk. 2015, Halaman 

62) (Lampiran 1 Tabel 2) 
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 Tiga dari empat perusahaan telah melaporkan daftar kelompok-kelompok 

pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh perusahaan, namun hanya PT. Adhi 

karya yang tidak melaporkan siapa saja kelompok-kelompok kepentingan yang 

dilibatkan oleh perusahaan. PT. Adhi karya hanya melaporkan secara sekilas siapa 

saja pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh perusahaanya, berikut kutipan dari 

PT. Adhi Karya: 

 Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan 

kewajaran merupakan dasar bagi perusahaan dalam mengembangkan 

hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemangku kepentingan 

perusahaan. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara 

upaya memenuhi kepentingan para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. (SR PT.Adhi Karya, Tbk. 2015, Halaman 25) 

G4-25 Dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-25 berfokus pada dasar 

identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Praktik 

pelaporan G4-25 telah dilaksanakan oleh empat perusahaan yaitu PT. Wijaya karya, 

PT. Total Bangun Persada, PT. PP PERSERO, dan PT.Adhi Karya. Hasil 

pembandingan isi laporan dari keempat perusahaan menunjukan bahwa semua 

perusahaan kecuali PT. Adhi karya telah melaporkan dasar indentifikasi dan 

pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Berikut kutipan-kutipan 

yang diambil dari masing-masing sustainability report perusahaan yang terkait 

dengan indikator G4-25: 

 Kami menggunakan kedekatan (proximity) dan tingkat kepentingan 

(level of interest) sebagai dasar penentuan pemangku kepentingan 

WIKA. Secara internal, kami memiliki berbagai saluran komunikasi 

untuk berinteraksi, seperti melalui surat elektronik dan rapat berkala. 

Secara eksternal, kami terlibat dengan klien dan pemangku kepentingan 

lainnya melalui kegiatan proyek sehari-hari, serta di berbagai 

keanggotaan dan asosiasi industri. (SR PT.Wijaya Karya, Tbk. 2015, 

Halaman 16)   

 Harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dilakukan dengan 

dialog yang efektif. Dialog tersebut bertujuan untuk memahami 

kebutuhan, pertanyaan, menyelesaikan masalah, mengelola dampak 

dan mengidentifkasi peluang untuk menciptakan manfaat yang lebih 

besar. Bersama dengan para pelanggan, mitra usaha, masyarakat lokal, 

aparat dan pemerintah, pemegang saham dan karyawan, TOTAL 

melangkah menuju kegiatan usaha yang berkelanjutan. TOTAL secara 

aktif terus membangun keterlibatan yang positif antara Perusahaan dan 
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pemangku kepentingan agar tercipta iklim usaha maupun komunikasi 

yang sehat. (SR PT.Total Bangun Persada, Tbk. 2015, Halaman 16) 

 Dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan yang akan 

dilibatkan telah disajikan dalam sebuah tabel. (SR PT.PP Persero, Tbk. 

2015, Halaman 62) (Lampiran 1 Tabel 3) 

Ketiga perusahaan sudah melaporkan dengan rinci tentang penentuan dan 

pemilihan kelompok yang dilibatkan, tapi tidak ada satu perusahaan yang benar-

benar mengungkapkan proses penentuan pemangku kepentingan organisasi secara 

lengkap. 

G4-26 Pendekatan organisasi dengan pemangku kepentingan 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-26 berfokus pada 

pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan. Praktik 

pelaporan G4-26 telah dilaksanakan oleh empat perusahaan yaitu PT. Wijaya karya, 

PT. Total Bangun Persada, PT. PP PERSERO, kecuali PT.Adhi Karya. Hasil 

pembandingan isi laporan dari keempat perusahaan menunjukan bahwa semua 

perusahaan kecuali PT. Adhi karya telah melaporkan dasar indentifikasi dan 

pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Berikut kutipan-kutipan 

yang diambil dari masing-masing sustainability report perusahaan yang terkait 

dengan indikator G4-26: 

Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, kebutuhan, topik utama dan metode pelibatan dan 

frekuensi pendekatan. (SR PT.Wijaya Karya, Tbk. 2015, Halaman 17) 

(Lampiran 1 Tabel 3) 

Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, metode interaksi, frekuensi dan topik utama yang 

diajukan. (SR PT.Total Bangun Persada, Tbk. 2015, Halaman 57) 

(Lampiran 1 Tabel 1) 

Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, metode pelibatan, frekuensi dan topik utama yang 

diajukan. (SR PT. PP Persero, Tbk. 2015, Halaman 62) (Lampiran 1 

Tabel 2) 

 Dari ketiga perusahaan sudah melaporkan dengan secara lengkap tapi tidak 

ada satupun perusahaan yang menyertakan survei-survei seperti survei pemasok, 
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kelompok fokus, panel komunitas, panel penasihat perusahaa, komunikasi tertulis, 

struktur manajemen atau serikat dan sarana lainnya 

G4-27 hubungan dengan pemangku kepentingan  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-27 berfokus topik dan 

permasalahan utama yang pernah diajukan melalui hubungan dengan pemangku 

kepentingan dan bagaimana organisasi menanggapinya. Praktik pelaporan G4-27 

telah dilaksanakan oleh empat perusahaan yaitu PT. Wijaya karya, PT. Total 

Bangun Persada, PT. PP PERSERO, kecuali PT.Adhi Karya. Hasil pembandingan 

isi laporan dari keempat perusahaan menunjukan bahwa semua perusahaan kecuali 

PT. Adhi karya telah melaporkan topik dan permasalahan utama yang pernah 

diajukan melalui hubungan dengan pemangku kepentingan dan bagaimana 

organisasi menanggapinya. Berikut kutipan-kutipan yang diambil dari masing-

masing sustainability report perusahaan yang terkait dengan indikator G4-26: 

 Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, kebutuhan, topik utama dan metode pelibatan dan 

frekuensi pendekatan. (SR PT.Wijaya Karya, Tbk. 2015, Halaman 17) 

(Lampiran 1 Tabel 3) 

 Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, metode interaksi, frekuensi dan topik utama yang 

diajukan. (SR PT.Total Bangun Persada, Tbk. 2015, Halaman 57) 

(Lampiran 1 Tabel 1) 

 Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan 

telah disajikan dalam sebuah tabel yang berisi: Daftar pemangku 

kepentingan, metode pelibatan, frekuensi dan topik utama yang 

diajukan. (SR PT.PP PERSERO, Tbk. 2015, Halaman 62) (Lampiran 1 

Tabel 2) 

 

ASPEK: KEPEGAWAIAN 

G4-LA1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, indikator G4-LA1 berfokus pada 

jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru dan jumlah total dan tingkat turnover 

karyawan  selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender dan wilayah. 
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Berikut adalah kutipan-kutipan yang diambil dari masing-masing sustainability 

report perusahaan yang terkait dengan indikator LA1: 

 Pada tahun 2015, total pekerja WIKA tercatat 2.069 orang dan 

seluruhnya merupakan pekerja berpenghasilan tetap. Pada tahun 2015, 

komposisi pekerja berpenghasilan tetap adalah 94% laki-laki dan 6% 

perempuan. (SR PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. halaman. 26) 

 Rincian jumlah pekerja berdasarkan penempatan, status dan gender 

disajikan dalam tabel dan grafik. (SR PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. 

halaman. 26-27) (Lampiran 1 tabel 4) 

 Hingga akhir tahun 2015, total karyawan ADHI adalah sejumlah 1.766 

karyawan yang terdiri dari 1.232 orang karyawan tetap dan 534 orang 

karyawan kontrak. Berdasarkan komposisi jabatan, karyawan ADHI 

terdiri atas tiga kelompok, yakni setingkat kepala divisi sebanyak 34 

orang, manager 214 orang, dan staf sebanyak 1.518 orang. (SR PT. 

Adhi Karya (Persero), Tbk. halaman. 33) 

 Rincian komposisi karyawan ADHI tahun 2015 & 2014 telah disajikan 

dalam diagram. (SR PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. halaman. 37) 

(Lampiran 1 Diagram 1) 

 Pada Tahun 2015, Perseroan memperkerjakan 1.774 karyawan 

Indonesia dan dua orang asing berkewarganegaraan inggris dan 

belanda. Berdasarkan status kepegawaian, terdapatan 1.770 orang 

karyawan berstatus tetap dan 4 orang karyawan berstatus kontrak, 

termasuk dua orang karyawan berkewarganegaraan asing. Jumlah ini 

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.687 

orang. Peningkatan jumlah karyawan ini terjadi seiring meningkatnya 

pertumbuhan perusahaan. Perseroan tidak memperkerjakan karyawan 

paruh waktu. (SR PT. Pembangungan Perumahan (Persero), Tbk. 

halaman. 74) 

 Rincian distribusi kryawab berdasarkan status pekerja, jenis kelamin, 

lokasi kerja/penempatan, tingkat pendidikan dan status kepegawaian 

telah disajikan dalam tabel. (SR PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero), Tbk. halaman. 74) (Lampiran 1 Tabel 5) 

 Hingga akhir 2015, jumlah karyawan tetap TOTAL tercatat sebanyak 

1.408 orang, naik 9,57% dibandingkan pada 2014 sebanyak 1.285 

orang. Jumlah tersebut telah sejalan dengan kebutuhan Sdm TOTAL 

dari sisi kuantitaf dengan mempertimbangkan produktivitas setiap 

karyawan. Dari jumlah seluruh karyawan TOTAL tersebut, persentase 

pekerja yang secara resmi dipekerjakan sendiri oleh Perusahaan sebesar 

100%, sedangkan pekerja yang dibawahi oleh agensi/ perusahaan lain 

yang terikat kerja sama dengan Perusahaan sebesar 0%. (SR PT. Total 

Bangun Persada, Tbk. halaman. 60) 

 Rincian karyawan secara lengkap telah disajikan dalam tabel. (SR PT. 

Total Bangun Persada, Tbk. halaman. 60) (Lampiran 1 Tabel 6) 
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Hasil pembandingan dari empat perusahaan menunjukan hasil bahwa empat 

perusahaan telah melaporkan total dan tingkat perekrutan karyawan berdasarkan 

periode laporan, gender, kelompok usia dan wilayah, tapi satu perusahaan yaitu PT. 

Wijaya Karya, Tbk yang tidak menyertakan pambagian berdasarkan kelompok usia. 

Dari semua perusahaan tidak ada yang menyertakan pengungkapan berdasarkan 

wilayah operasi. Hasil analisis lainnya menemukan hanya PT. Pembangunan 

Perumahan dan PT. Total Bangun Persada yang melaporkan jumlah total dan 

tingkat turnover sesuai dengan G4 Guidelines yaitu turnover dihitung menggunakan 

angka karyawan total di akhir periode pelaporan . Berikut kutipan yang di ambil 

dari kedua perusahaan tersebut:  

 Rincian data Turnover karyawan selama tahun 2014 dan 2015 telah 

disajikan berdasarkan jenis PHK dalam tabel. (SR PT. Pembangungan 

Perumahan (Persero), Tbk. halaman. 77) (Lampiran 1 Tabel 7) 

 Upaya Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi 

seluruh karyawan menunjukkan hasil yang nyata yang ditunjukkan dari 

rendahnya tingkat turn over karyawan selama periode pelaporan. Pada 

2015, turnover karyawan tercatat sebanyak 93 orang. (SR PT. Total 

Bangun Persada, Tbk. halaman 65) 

G4-LA2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, indikator G4-LA2 berfokus pada 

pelaporan tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purnawaktu dari 

organisasi tapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, 

berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Dengan demikian yang dimaksud 

dengan karyawan pada standar ini adalah karyawan yang statusnya sementara dari 

purnawaktu. Berikut kutipan yang diambil dari sustainability report masing-masing 

perusahaan: 

 ...., WIKA memberikan kontribusi berupa gaji dan tunjangan-tunjangan 

lainnya, baik saat masih bekerja maupun sudah pensiun. Peraturan 

terkait pensiun terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 

XIV, yang menyepakati batas kerja pada usia 55 tahun. Seluruh 

pegawai tetap (100%) di lingkungan perusahaan telah terjamin oleh 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kualitas human capital dipantau oleh 

Direktur of Human Capital and Business Development. (SR PT. Wijaya 

Karya (Persero), Tbk. halaman. 27) 

 WIKA telah menyediakan program pensiun melalui Program Jaminan 

Hari Tua (JHT). Alokasi biaya untuk JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu 
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3,7% x (fixed pay) ditanggung oleh perusahaan dan 2,0% x (fixed pay) 

ditanggung oleh pekerja. Selama tahun 2015, tercatat 8 pekerja telah 

dipensiunkan dan WIKA mencatat pengeluaran dana pensiun sebesat 

Rp5,9 milliar atau 1,92% telah dibayarkan dari total dana pensiun yang 

dikelola oleh Dana Pensiun PPMP WIKA yang berjumlah Rp306,94 

milliar. (SR PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. halaman. 27) 

 ADHI senantiasa melakukan penyempurnaan sistem manajamen SDM. 

Di tahun 2015, perseroan terus menerapkan sistem performance 

management system (PMS) untuk menilai karyawan dari sisi potensi 

dan kinerja. Di samping itu, ADHI juga menyempurnakan Grading 

System, serta memberlakukan kebijakan sentralisasi payroll. (SR PT. 

Adhi Karya (Persero), Tbk. halaman. 36) 

 Setiap pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun DPPK (Dana 

Pensiun Pemberi Kerja) maupun DPLK (Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan). (SR PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. halaman. 36) 

 Perseroan melakukan kenaikan gaji berdasarkan inflasi dan 

kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan setiap tahun. Tahun 2015 

ini, perseroan telah menaikkan gaji karyawan sebesar 10% dari gaji 

tahun sebelumnya...., (SR PT. Pembangunan Perumahan (Persero), 

Tbk. halaman. 81) 

 Perusahaan turut memberikan pembekalan pelatihan kewirausahaan 

bagi karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang diberikan 

sebagai bentuk apresiasi TOTAL atas dedikasi yang diberikan 

karyawan. (SR Total Bangun Persada, Tbk. halaman. 65) 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa semua perusahaan sudah melaporkan 

indikator G4-LA2 yang mencakup imbalan standar apa saja yang didapatkan oleh 

karyawan purnawaktu seperti dana pensiun, BPJS dan pelatihan kewirausahaan. 

Meskipun sudah melaporkan dengan baik, ada beberapa perusahaan yang 

melaporkan lebih dan tidak sesuai dengan panduan penyusunan G4 Guidelines, 

yaitu PT. Wijaya Karya, Tbk yang juga melaporkan jumlah orang yang pensiun dan 

besarnya biaya untuk dana pensiun di perusahaanya.  Diantara 4 perusahaan 

hanya PT. Total Bangun Persada, Tbk yang melaporkan apa saja yang tidak 

diberikan karyawan sementara atau paruh waktu. 

G4-LA3 Tingkat Kembali Bekerja Setelah Cuti Melahirkan 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, indikator G4-LA3 berfokus pada 

jumlah total karyawan yang berhak dan mengambil cuti melahirkan, dan jumlah 

total karyawan yang kembali dan yang masih dipekerjakan setelah cuti melahirkan, 

serta laporan tentang tingkat karyawan yang kembali dan tingkat retensi karyawan 
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yang mengambil cuti melahirkan. Berikut kutipan yang diambil dari sustainability 

report dari perusahaan: 

 Tingkat kembali kerja dan retensi setelah cuti melahirkan telah 

disajikan dalam tabel. (SR PT. PP Persero, Tbk. halaman. 82) 

(Lampiran 1 Tabel 8) 

 Sebesar 100% atau sebanyak 7 karyawan pada 2015 kembali bekerja 

setelah cuti hamil. Sedangkan pada 2014 sebanyak 100% atau sebanyak 

8 karyawan. (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk. halaman. 66) 

 Uraian tentang tingkat kembali dan retensi setelah cuti telah disajikan 

dalam tabel. (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk. halaman. 66) 

(Lampiran 1 Tabel 9) 

 

Dari hasi pembandingan keempat perusahaan, ditemukan bahwa hanya dua 

perusahaan yaitu PT. Total Bangun Persada, Tbk. (TOTL) dan PT. Pembangunan 

Perumahan, Tbk. (PP) yang melaporkan, tapi tidak ada satupun perusahaan yang 

menyertakan yang setelah kembali bekerja dan masih dipekerjakan 12 bulan 

kemudian, dan tidak ada satupun perusahaan yang menyajikan rasio kembali 

bekerja dan retensi dengan perhitungan dalam panduan penyusunan G4 Guidelines. 

 

ASPEK: HUBUNGAN INDUSTRIAL 

G4-LA4  Pemberitahuan Mengenai Perubahan Operasional 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, Indikator G4-LA4 berfokus pada 

praktik organisasi dalam memastikan diskusi yang tepat waktu mengenai perubahan 

operasional yang signifikan yang mencakup, misalnya, restrukturisasi, 

pengalihdayaan pengoperasian, penutupan, ekspansi, pembukaan baru, 

pengengambilalihanm penjualan semua atau bagian dari organisasi, atau merger, 

dan melibatkan karyawan serta perwakilan mereka untuk menegosiasikan dan 

menerapkan perubahan tersebut (yang mungkin memiliki implikasi positif atau 

negatif bagi karyawan).  

Dari analisis tidak ada satu perusahaan yang menyajikan G4-LA4 dengan 

lengkap sesuai dengan panduan penyajian yaitu mengidentifikasi jangka waktu 
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pemberitahuan minimal yang ada dalam kebijakan korporat dan kontrak kerja 

standar. 

G4-LA5 Presentase Total Tenaga Kerja yang Diwakili Dalam Komite Bersama  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, indikator ini berfokus pada 

Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan perwakilan bersama dapat 

memfasilitasi budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Berikut kutipan-

kutipan yang diambil dari Sustainability report perusahaan tersebut: 

Jumlah pekerja dalam kepengurusan K3L secara rinci telah disajikan 

dalam diagram. (SR. PT. Wijaya Karya, Tbk. halaman. 28) (Lampiran 

1 Diagram 2) 

Hubungan kerjasama anatara karyawan dan manajemen tertuangan 

dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Perjanjian ini disepakati oleh 

pihan manajemen dengan Serikat Pekerja Adhi Karya (SPAK) yang 

mewakili seluruh karyawan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI 

No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. (SR PT. Adhi 

Karya, Tbk. halaman. 36) 

PT PP (persero) memahami pentingnya aspek Ke- sehatan dan 

Keselamatan Kerja lingkungan (K3l) yang secara langsung dan tidak 

langsung menun- jang produktivitas karyawan. untuk itu,  demi 

menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja, PT. PP 

(persero) memastikan bahwa seluruh karyawan menjalankan tugasnya 

sesuai dengan prosedur standar keselamatan yang sesuai dengan 

peraturan perusahaan. (SR PT. Pembangunan Perumahan, Tbk 

halaman. 86) 

TOTAL berkomitmen penuh untuk terus menyempurnakan aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja guna menjadi perusahaan jasa 

konstruksi berkelas dunia. Komitmen TOTAL terhadap aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya mengacu 

pada sistem manajemen Occupational Health and Safety Assessment 

Series dan OHSAS 18001:2007, Peraturan menteri Tenaga Kerja no. 

05/men/1996, tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SmK3) yang telah ditingkatkan menjadi PP no, 50 tahun 2012, 

serta Sistem manajemen Lingkungan ISO 14001:2004. (SR. PT. Total 

Bangun Persada, Tbk Halaman. 68) 

 Hasil analisis menunjukan bahwa meskipun semua perusahaan telah 

mengindentifikasi komite kesehatan dan keselamatan formal yang membantu 

mengawasi mengumpulkan masukan dan saran tentang keselamatan kerja, namun 

hanya PT. Wijaya Karya, Tbk yang mengungkapkan jumlah total perkeja yang 

diwakili oleh komite tersebut. 
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G4-LA6 Jenis dan Tingkat Cedera 

 Sebagaimana tertera G4-LA5 membahas secara spesifik tentang praktik 

kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan juga membahas tentang jenis cidera, 

Tingkat Cidera (IR), tingkat penyakit akibat hari kerja (ODR), tingkat hari hilang 

(LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk total tenaga kerja 

(yaitu, jumlah karyawan ditambah pengawas/mandor), dan kontraktor independen. 

Dalam G4-LA5 juga membahas sistem aturan apa yang diterapkan dalam 

pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan. Berikut kutipan-kutipan dari 

Sustainability report dari masing-masing perusahaan: 

 Tingkat Severity Rate (SR), Tingkat Cidera (IR), dan Frequency Rate 

(FR)  telah disajikan dalam diagram dan tabel (SR PT. Wijaya Karya, 

Tbk. halaman. 29) (Lampiran 1 Tabel 10) 

 Jumlah jam kerja hilang, tingkat kecelakaan dan severity rate telah 

disajikan secara rinci pada Tabel. (SR PT. Adhi Karya, Tbk. halaman. 

45-46) (Lampiran 1 Tabel 11) 

 Work instruction & prosedur untuk mencapai target yang merupakan 

cerminan dari komitmen Kebijakan perusahaan maka PT.Pembangunan 

Perumahan (persero) Tbk membuat suatu prosedur yang akan 

digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan Sistem K3l di 

proyek yang sesuai dengan yang di targetkan. prosedur tersebut dapat 

diakses secara online sehingga semua elemen dapat mengetahui dan 

mengerti apa yang menjadi prosedur perusahaan. (SR PT. 

Pembangunan Perumahan, Tbk. Halaman 89) 

 Sepanjang 2015, realisasi jam kerja adalah selama 60,610,906 

manhour, sedangkan pada 2014 selama 26.259.896 manhour. Days 

away from work cases pada 2015 sebanyak 5 kasus, sedangkan pada 

2014 sebanyak 1 kasus, dan restricted work activity cases sebanyak 136 

kasus, sedangkan pada 2014 sebanyak 55 kasus. Angka days away from 

work cases mengalami peningkatan dikarenakan realisasi jam kerja 

yang juga meningkat. (SR. PT. Total Bangun Persada, Tbk halaman 71) 

 Sedangkan medical treatment sebanyak 1 kasus, jumlah tersebut turun 

signifikan dari 2014 sebanyak 30 kasus,  dengan total rata-rata per bulan 

sebanyak 23 proyek. dengan demikian, angka Total Recordable 

Incident Rate (TRIR) sebesar 0,48 lebih kecil dari 2014 sebesar 0,67. 

TOTAL menunjukkan performa keselamatan kerja dengan angka rata-

rata kecelakaan yang turun sebesar 28,36%. Pencapaian ini 

menunjukkan komitmen yang kuat Perusahaan terhadap penegakan 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja. (SR. PT. Total Bangun Persada, 

Tbk halaman. 71) 
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Setelah dilakukan analisis hanya PT. Wijaya Karya dan PT. Adhi Karya yang 

hampir mengungkapkan semua pokok-pokok yang harus diungkapkan di G4-LA6, 

seperti menyajikan jumlah absolut kematian dan tingkat cidera (IR), sedangkan 

perusahaan lainnya hanya mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi di perusahaan 

mereka. Untuk PT. Pembangunan Perumahan ditemukan bahwa pengungkapannya 

adalah hal yang paling rendah, karena hanya menyajikan prosedur-prosedur dalam 

perusahaan. 

Dari semua perusahaan, tidak ada satupun yang mengungkapkan tingkat 

penyakit akibat kerja (ODR), Tingkat hari hilang (LDR), Tingkat mangkir (AR), 

dan sistem apa yang dipakai perusahaan untuk menulusuri dan melaporkan insiden 

dari kinerja kesehatan dan keselamatan. 

ASPEK: KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

G4-LA7 Pekerja yang rentan terkena penyakit dalam pekerjaan 

 G4-LA7 dalam G4 membahas tentang apakah ada pekerja yang dalam 

kegiatan bekerja sering terkena, atau berisiko tinggi terkena penyakit tertentu. 

Berikut kutipan dari Sustainability report masing-masing perusahaan: 

 Risk assessment yang dilakukan oleh departemen SHE 

mengindetifikasi 14 kategori pekerjaan risiko tinggi, antara lain; 

bekerja di ketinggian, bekerja dengan menggunakan alat berat, bekerja 

di cuaca ekstrim, bekerja di confined space (ruang terbatas). (SR PT. 

Wijaya Karya, Tbk halaman. 28) 

 Pengendalian: Dibuat buku panduan Safety Golden Rules dan Medical 

Check Up (MCU) sebelum, selama, dan setelah melakukan pekerjaan 

tersebut. (SR PT. Wijaya Karya, Tbk halaman. 28) 

 perseroan juga memberikan konseling, tindakan pencegahan, serta 

tindakan lanjutan yang berhubungan dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja, sebagai upaya preventif perseroan untuk melindungi 

karyawan dari kejadian kecelakaan kerja. (SR PT. Pembangunan 

Perumahan, Tbk halaman. 78) 

 Kesehatan kerja menjadi isu krusial yang diperhatikan penuh di 

lingkungan kerja TOTAL. Sebagai pemberi kerja, Perusahaan berupaya 

melindungi karyawan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan 

kesehatan, serta dampak buruk yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan 

khususnya terkait pelaksanaan proyek pembangunan suatu gedung. 

Guna melaksanakan hal tersebut, Perusahaan menciptakan lingkungan 

kerja yang sehat, diantaranya dengan melakukan pengukuran dampak 
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suatu kegiatan terhadap manusia serta lingkungan. (SR PT. Total 

Bangun Persada halaman  72) 

 Dari empat perusahaan hanya PT. Adhi karya yang tidak menyajikan pokok 

pengungkapan ini, sedangkan tiga lainnya telah menyajikan dengan lengkap sesuai 

dengan panduan penyusunan G4 Guidelines. 

G4-LA8 Topik kesehatan dan keselamatan 

 G4-LA8 dalan G4 Guidelines membahas tentang apakah ada perjanjian 

formal baik lokal maupun global  dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan 

keselamatan kerja dan jika ada sejauh mana perjanjian itu membahas berbagai topik 

kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut kutipan dari Sustainability report dari 

masing-masing perusahaan: 

 Departemen SHE senantiasa memantau kinerja K3 pada setiap kegiatan 

operasional di lapangan untuk meminimalisir kecelakaan kerja proyek. 

Pengelolaan SHE WIKA tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB), Bab XV Pasal 72, tentang penyelenggaraan K3L. ( PT. Wijaya 

Karya, Tbk. Halaman. 28) 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3), ADHI menerapkan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

dengan tujuan mengendalikan risiko terkain kegiatan kerja, hal ini 

dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, sehat 

dan produktif. (PT. Adhi Karya, Tbk. halaman. 41) 

 ...., untuk pekerja/tukang yang bekerja di dalam proyek, pemeriksaan 

kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan BPJS atau tenaga 

kesehatan setempat. Tindakan pencegahan juga dilakukan dengan 

menyediakan pos p3K di setiap lingkungan proyek. dalam jangka waktu 

satu bulan sekali PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk telah 

melakukan pengasapan (fogging) di lingkungan proyek agar senantiasa 

tercipta lingkungan kerja yang baik untuk kesehatan karyawan. (SR PT. 

Pembangunan Perumahan, Tbk. halaman. 91) 

 TOTAL berkomitmen penuh untuk terus menyempurnakan aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja guna menjadi perusahaan jasa 

konstruksi berkelas dunia. Komitmen TOTAL terhadap aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya mengacu 

pada sistem manajemen Occupational Health and Safety Assessment 

Series dan OHSAS 18001:2007, Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 

05/men/1996, tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SmK3) yang telah ditingkatkan menjadi PP no, 50 tahun 2012, 

serta Sistem manajemen Lingkungan ISO 14001:2004. (SR PT. Total 

Bangun Persada, Tbk. halaman. 71) 
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 Dari hasil pembandingan ditemukan bahwa seluruh perusahaan telah 

menyajikan indikator ini sesuai dengan panduan penyusunan G4 yaitu menyajikan 

apakah perjanjian formal telah mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

didalam perjanjian itu apakah terdapat topik yang mencakup berbagai topik 

keselamatan dan kesehatan. dari analisis selanjutnya dari empat perusahaan 

ditemukan bahwa belum ada perushaan yang melampirkan isi perjanjian itu dengan 

lengkap, yang di dalam perjanjian itu membahas topik tentang alat perlindungan 

diri, pelatihan dan pendidikan, mekanisme keluhan dan sebagainya. Selanjutnya 

tidak ada satupun perusahaan yang menghitung presentase perbedaan antara 

perjanjian yang berisi informasi ini dengan pernjanjian yang tidak menganding 

informasi tersebut, karena tida ada perusahaan yang melampirkan perjanjian formal 

(lokal maupun global) di dalam sustainability report mereka. 

ASPEK: PELATIHAN DAN PENDIDIKAN 

G4-LA9 Jam Pelatihan Rata-Rata per Tahun 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-LA9 berfokus pada 

pengungkapan tentang berapa lama  rata-rata pelatihan yang diadakan perusahaan 

dalam mempertahankan dan meningkatkan SDM karyawannya. Berikut kutipan 

yang diambil dari Sustainability report dari masing-masing perusahaan: 

 194 modul pendidikan, total jam pelatihan adalah 35.640 jam, rata-rata 

jam pelatihan per pekerja: 55 jam/tahun, biaya pengembangan pekerja 

tahun 2015 sebesar Rp8,4 Milliar. (SR PT. Wijaya Karya, Tbk. 

halaman. 30) 

 Jumlah peserta pelatihan: 2.219 orang termasuk pekerja dari beberapa 

anak perusahaan WIKA dan entitas bisnis lain, dan 648 orang 

merupakan pekerja WIKA pada level staf, manajer, kepala cabang, dan 

general manager. (SR PT. Wijaya Karya, Tbk. halaman. 30) 

 Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 

105 in-house dan public training dengan jumlah peserta pelatihan 682 

orang pekerja. Khusus untuk in-house training total mencapai 962 jam 

diikuti 648 karyawan, sehingaa rata-rata jumlah hari pelatihan per 

pekerja per tahun adalah 1,5 hari pelatihan. (SR PT. Pembangunan 

Perumahan, Tbk. halaman. 78) 

 Pelatihan merupakan hal signifikan yang selalu menjadi program 

tahunan Perseroan dan wajib diikuti karyawan untuk meningkatkan 

kinerja agar lebih maksimal. Pengembangan ADHI Learning Center 

(ALC) sejak tahun 2011 menjadi fokus utama Divisi Human Resource 
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Capital (HRC) untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan 

karyawan sesuai dengan posisinya. Pelatihan dilakukan secara langsung 

dengan materi sesuai fungsi tugas masing-masing. Hal ini dilaksanakan 

untuk menyelaraskan kompetensi sesuai dengan kebutuhan karyawan 

dalam menjalankan tugasnya. (SR PT. Adhi Karya, Tbk. Halaman 34) 

 TOTAL telah meresmikan lembaga pelatihan Total Construction 

Institute (TCI). Jumlah peserta yang hadir dalam pelatihan sepanjang 

tahun 2015 tercatat sebanyak 5.036 peserta, naik 10,89% dibandingkan 

pada tahun 2014 sebanyak 4.541 peserta, sedangkan pada tahun 2013 

tercatat sebesar 2.826 peserta. Sementara total jumlah mandays di tahun 

2015 sebanyak 4.262 mandays, mencapai 88% dari tahun 2014 tercatat 

sebanyak 4.843 mandays. TOTAL optimis TCI akan mampu menjawab 

kebutuhan Perusahaan dalam memenuhi tenaga konstruksi yang 

berkompeten dan berkualitas (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk 

halaman. 62) 

Dari hasil pembandingan empat perusahaan, semuanya telah menyajikan 

pokok-pokok pengungkapan G4-LA9, tapi untuk PT. Adhi karya hanya 

mengungkapkan dan memberitahu bahwa telah diadakan pelatihan di perusahaan 

mereka. Jika dibandingkan lagi, ditemukan bahwa PT. Wijaya Karya adalah 

perusahaan yang paling lengkap dalam mengungkapkan G4-LA9 karena PT. 

Wijaya karya mengungkapkan total jam pelatihan, rata-rata jam pelatihan dan 

jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan yang diklasifikasikan menurut kategori 

karyawan.  

Sedangkan untuk PT. Pembangunan perumahan hanya mengungkapkan 

sampai berapa total pekerja yang ikut dalam pelatihan, dan rata-rata jam pelatihan, 

sedangkan PT. Total Bangun Persada mengungkapkan hanya total pekerja tanpa 

mengklasifikasikan kategori karyawannya. PT. Total Bangun Persada juga 

menyajikan lebih dari panduan penyusunannya, karena PT. Total Bangun Persada 

juga menyajikan perbandingan jumlah total karyawan yang mengikuti pelatihan. 

G4-LA10 Program keterampilan dan pembelajaran seumur hidup 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-LA10 membahas tentang 

jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang diberikan untuk 

meningkatkan keterampilan dan bantuan transisi yang diberikan untuk 

memfasilitasi keberlanjutan kerja dan pengelolaan purna bakti akibat pensiun atau 

pemutusan hubungan kerja. Berikut kutipan dari Sustainability report masing-

masing perusahaan: 
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 Pelatihan merupakan hal signifikan yang selalu menjadi program 

tahunan Perseroan dan wajib diikuti karyawan untuk meningkatkan 

kinerja agar lebih maksimal. Pengembangan ADHI Learning center 

(ALC) sejak tahun 2011 menjadi fokus utama Divisi Human Resource 

capital (HRC) untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan 

karyawan sesuai dengan posisinya. Pelatihan dilakukan secara langsung  

dengan materi sesuai fungsi tugas masing masing. hal ini dilaksanakan 

untuk menyelaraskan kompetensi sesuai dengan kebutuhan karyawan 

dalam menjalankan tugasnya. (SR PT. Adhi Karya, Tbk halaman. 34) 

 Perseroan memiliki perhatian terhadap para pegawai tidak hanya 

sebatas saat mereka aktif bekerja, tetapi juga memperhatikan setelah 

nantinya memasuki usia pensiun. (SR PT. Pembangunan Perumahan, 

Tbk. halaman. 79) 

 Sesuai dengan PKB, usia pensiun pekerja adalah 56 tahun. Sepanjang 

tahun 2015, tercatat ada 29 orang yang memasuki pekerja yang 

memasuki usia pensiun. (SR PT. Pembangunan Perumahan, Tbk 

halaman. 79) 

 Perseroan melaksanakan program pelatihan untuk menghadapi Masa 

Persiapan Pensiun (MPP) bagi karyawan dan istri/suami dengan 

bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan karyawan agar siap 

memasuki masa purna tugas dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

mandiri. (SR PT. Pembangunan Perumahan, Tbk  halaman. 80) 

 Pelatihan dan pendidikan purna tugas terdiri dari program ceramah 

persiapan menghadapi purna tugas dan program keterampilan usaha 

mandiri yang dapat diikuti ketika karyawan memasuki usia 50-55 

tahun. Sepanjang 2015, perusahaan menyelanggarakan 30 jam training 

pra pensiun-1 dengan enam orang peserta. (SR PT. Pembangunan 

Perumahan, Tbk halaman. 80) 

 Sebagai wujud tanggung jawab dan salah satu bentuk penghargaan 

Perseroan kepada pegawai yang telah membaktikan diri bagi Perseroan, 

TOTAL melaksanakan program pelatihan sebagai pembekalan bekerja 

sama dengan pihak luar bagi karyawan dalam menghadapi masa 

pensiun. Perusahaan mengundang narasumber dari luar yang telah 

menjalankan usaha pasca pensiun yang cukup berhasil, untuk berbagi 

pengalaman dan memberikan motivasi. Pembekalan ini selain bertujuan 

untuk mempersiapkan karyawan menghadapi dan menjalani masa 

pensiun dengan nyaman dan produktif, juga bertujuan untuk 

memberikan wawasan kepada peserta agar mampu mengelola 

keuangan dengan cermat serta membimbing karyawan untuk 

mengembangkan kewirausahaan dengan tepat. (SR PT. Total Bangun 

Persada, Tbk., halaman. 65) 

Dalam penyajikan G4-LA10 seluruh perusahaan telah menyajikan secara 

lengkap dengan melaporkan program-program pelatihan untuk karyawan mereka 

untuk memasuki masa pensiun dan pemberian tunjang-tunjangan untuk 
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karyawannya yang akan memasuki masa pensiun, yang sebagian besar sudah 

diungkapkan perusahaan dalam G4-LA2. 

G4-LA11 Presentase penerimaan reviu kinerja dan pengembangan karier  

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-LA11 membahas tentang 

presentase karyawan total berdasarkan gender dan kategori yang mendapat kinerja 

rutin dan pengembangan karir. Berikut kutipan dari Sustainability report dari 

masing-masing perusahaan: 

 Jumlah pekerja penerima hasil penilaian telah disajikan di dalam 

diagram. (SR PT. Wijaya Karya, Tbk. halaman. 30) (Lampiran 1 

Diagram 3) 

Penghargaan dan hukuman telah menjadi bagian dari sistem tata kelola 

perusahaan. Penghargaan yang diberikan kepada setiap karyawan 

adalah berupa insentif yang diukur sesuai kinerja masing-masing dan 

biasanya diberikan di akhir tahun (SR PT. Adhi Karya, Tbk halaman 

36) 

 ...., maka perseroan melakukan penilaian kinerja karyawan setiap tahun 

dengan menggunakan sistem Performance Appraisal (pa) yang terdiri 

dari tiga aspek penilaian yaitu kinerja, potensi dan tata nilai. pada tahun 

2015, perseroan telah melakukan penyempurnaan, dimana aspek 

kinerja dan tata nilai digabungkan dalam proses penghitungannya untuk 

dibandingkan dengan aspek potensi dari masing-masing karyawan...., 

(SR PT. Pembangunan Perumahan, Tbk. Halaman 80) 

 ...., Perusahaan menempatkan asas kesetaraan bagi seluruh karyawan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk 

implementasi lainnya yang merepresentasikan prinsip kesetaraan, 

antara lain diwujudkan melalui:  Pemberian imbal jasa pekerja yang 

sesuai dengan jenjang karier, tanggung jawab serta kompetensi, 

Kesempatan yang sama bagi karyawan dalam mengembangkan 

karirnya, Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dalam rangka 

pengembangan kompetensi jabatan. (SR PT. Total Bangun Persada, 

Tbk. halaman 66) 

Dari hasil pembandingan hanya ditemukan satu perusahaan yaitu PT. Wijaya 

Karya  yang mengindentifikasi presentase karyawan tapi tidak berdasarkan gender 

dan kategori karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier 

melainkan hanya jumlah karyawan. Seluruh perusahaan hanya menyajikan bahwa 

mereka menilai kinerja dan memberikan reviu untuk karyawan, dan pengembangan 

karir untuk karyawan. 
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ASPEK: KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN PELUANG 

G4-LA12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan 

 G4-L12 membahas tentang ukuran kuantitatif mengenai keaneragaman 

dalam sebuah organisasi seperti individu-individu dalam badan kelola organisasi 

dan presentase karyawan per kategori. Berikut kutipan dari Sustainability report 

dari masing-masing perusahaan:  

 Pada tahun 2015, total pekerja WIKA tercatat 2.069 orang  dan 

seluruhnya merupakan pekerja berpenghasilan tetap. Pada tahun 2015, 

komposisi pekerja berpenghasilan tetap adalah 94% laki-laki dan 6% 

perempuan. (SR PT. Wijaya Karya, Tbk halaman. 26) 

 Karyawan berdasarkan wilayah penempatan yang didalamnya terdapat 

total dan jenis kelamin telah disajikan dalam tabel. (SR PT. Wijaya 

Karya, Tbk halaman. 26) (Lampiran 1 Tabel 12) 

 Karyawan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan telah 

disajikan dalam diagaram. (SR PT. Adhi Karya, Tbk halaman. 37)  

 Distribusi kryawab berdasarkan status pekerja, jenis kelamin, lokasi 

kerja/penempatan, tingkat pendidikan dan status kepegawaian telah 

disajikan dalam tabel. (SR PT. Pembangunan Perumahan Tbk halaman 

. 74) 

 Karyawan berdasarkan wilayah penempatan yang didalamnya terdapat 

total dan jenis kelamin telah disajikan dalam tabel. (SR PT. Total 

Bangun Persada, Tbk halaman 60) 

Seluruh perusahaan telah melaporkan pokok-pokok pengungkapan G4-LA12 

dengan lengkap seperti jumlah total individu dan/atau karyawan berdasarkan 

gender, dan kelompok usia serta indikator keberagaman lain bila relevan. Hasil 

perbandingan lainnya menunjukan tidak ada perusahaan yang mengungkapkan total 

berdasarkan kelompok minoritas, dan mengungkapkan total keberagaman badan-

badan tata kelola dalam perusahaan, dan perusahaan hanya mengungkapkan 

berdasarkan gender dan kelompok usia, dan tidak ada perusahaan yang 

mengukaplam keberagaman seperti asal nenek moyang dan etnik, dan kepercayaan. 
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ASPEK: PERSAMAAN RUMENERASI 

G4-LA13 Rasio gaji pokok dan Remunerasi 

 Sebagaimana tertera dalam G4 Guidelines, G4-LA13 membahas tentang 

rasio gaji pokok dan rumenerasi, terdiri dari gaji pokok ditambah tambahan seperti 

yang didasarkan pada lama masa kerja, bonus termasuk uang tunai dan ekuitas 

seperti saham, pembayaran santunan, lembur, utang waktu dari perusahaan kepada 

karyawan, dan tunjangan tambahan lainnya, bagi perempuan terhadap laki-laki 

untuk setiap kategori karyawan. Berikut kutipan dari Sustainability report dari 

masing-masing perusahaan: 

 Penghargaan dan hukuman telah menjadi bagian dari sistem tata kelola 

perusahaan. Penghargaan yang diberikan kepada setiap karyawan 

adalah berupa insentif yang diukur sesuai kinerja masing-masing dan 

biasanya diberikan di akhir tahun. (SR PT. Adhi Karya, Tbk halaman 

36) 

 oleh karenanya hingga akhir tahun 2015 tidak ada insiden yang 

diakibatkan dari tindakan diskriminatif di perseroan. perbedaan gaji 

dasar yang terjadi semata-mata karena adanya perbedaan lama masa 

kerja dan perhitungan kinerja antara karyawan pria dan wanita. (SR PT. 

Pembangunan Perumahan, Tbk halaman. 85) 

 TOTAL memberikan remunerasi dan kesejahteraan kepada karyawan 

untuk memotivasi agar bekerja lebih baik di masa mendatang. TOTAL 

memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan grading system 

jabatan. Adapun kenaikan kompensasi yang diterima karyawan, 

dilakukan dengan mengaitkannya pada hasil performance appraisal, 

seperti kinerja, pengalaman, serta dedikasi terhadap TOTAL. TOTAL 

juga memberikan remunerasi yang kompetitif berdasarkan pasar 

perusahaan jasa konstruksi. Imbalan jasa karyawan pada 2015 

mencapai Rp249,39 miliar. (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk 

halaman. 65) 

Perbandingan menunjukan belum ada perusahaan yang menyatakan rasio gaji 

pokok dan rumenerasi bagi perempuan terhadap laki-laki. Perushaan hanya sebatan 

memberi informasi secara garis besar bahwa tidak ada diskriminatif gaji antara 

perempuan dan laki-laki, perbedaan gaji hanya berdasarkan perbedaan masa kerja, 

kinerja serta dedikasi, seperti yang diungkapkan oleh PT. Pembangunan Perumahan 

dan PT. Total Bangun Persada. Sedangkan untuk PT. Wijaya Karya tidak ada 

membahas pokok pengungkapan ini 
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ASPEK: ASESMEN PEMASOK ATAS PRAKTIK KETENAGAKERJAAN 

G4-LA14 Presentase Penapisan Pemasok Baru 

 Sebagaimana tertera G4-LA14 membahas tentang presentase pemasok yang 

dipilih atau dikontrak yang harus menjalani proses uji tuntas untuk praktik 

perburuhan. Berikut kutipan dari Sustainability report dari masing-masing 

perusahaan: 

 Secara keseluruhan, TOTAL menjalin kerja sama dengan mitra kerja 

dan pemasok serta masyarakat lokal dengan menjunjung sikap 

menghargai hak asasi manusia sebagai pertimbangan dan prioritas 

utama. dengan menerapkan hal tersebut, maka selama periode 

pelaporan, tidak ada dampak negatif dan faktual yang terjadi berkaitan 

dengan pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat lokal dan 

mitra kerja dalam rantai pasokan (SR PT. Total Bangun Persada, Tbk 

halaman 56) 

 Dari empat perusahaan, hanya PT. Total Bangun Persada yang 

mengungkapkan pokok-pokok pengungkapan G4-LA14. Meskipun sudah 

mengungkapkan PT. Total Bangun Persada tidak mengindentifikasi jumlah total 

pemasok baru yang dipertimbangkan organisasi untuk dipilih. 

G4-LA15 Dampak negatif  terhadap praktik ketenagakerjaan 

 Tidak ditemukan pengungkapan atau pelaporan oleh seluruh perusahaan 

sampel untuk indikator G4-LA15 

ASPEK: MEKANISME PENGADUAN KETENAGAKERJAAN 

G4-LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan 

Tidak ditemukan pengungkapan atau pelaporan oleh seluruh perusahaan 

sampel untuk indikator G4-LA16 
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PEMBAHASAN 

 Dari 16 indikator dari delapan aspek pada kategori sosial sub kategori 

ketenagakerjaan , ditambah dengan tiga indikator tambahan yang membahas 

tentang pemangku kepentingan dalam perusahaan, ditemukan bahwa hanya 

sebagian kecil atau sedikit indikator yang diungkapkan secara lengkap sesuai 

dengan G4 Guidelines. Hal ini dapat dijadikan kesimpulan bahwa tingkat kesesuian 

sustianability report perusahaan konstruksi dengan G4 Guidelines masih rendah. 

Dalam pengungkapannya terdapat beberapa indikator yang diungkapkan secara 

menyeluruh oleh perusahaan seperti, G4-LA5 (Presentase Total Tenaga Kerja yang 

Diwakili Dalam Komite Bersama), G4-LA10 (Program keterampilan dan 

pembelajaran seumur hidup), dan G4 LA12 (Komposisi badan tata kelola dan 

pembagian karyawan). 

 Selain temuan diatas, juga ditemukan beberapa indikator yang diungkapkan  

oleh sebagian kecil perusahaan seperti, G4-LA4 (Pemberitahuan mengenai 

perubahan operasional) dan G4-LA14 (Presentase penapisan pemasok baru). 

Sedangkan indikator selanjutnya adalah indikator yang sama sekali tidak 

diungkapkan oleh keempat perusahaan seperti, G4-LA15 (Dampak negatif terhadap 

praktik ketenagakerjaan) dan G4-LA16 (Jumlah pengaduan tentang praktik 

ketenagakerjaan).  

Pola pengungkapan dari perusahaan tidak hanya menggunakan teks naratif 

saja. Ada perusahaan yang menggunakan tabel sebagai alat bantu dalam 

pengungkapannya. Namun dengan banyaknya penggunaan tabel, belum tentu 

perusahaan lebih terbuka dalam mengungkapkannya, dibuktikan dengan meskipun 

PT. Wijaya karya, Tbk,. Menggunakan tabel, tapi nyatanya pengungkapan dari PT. 

Wijaya karya, Tbk adalah yang paling rendah, sedangkan PT. Total Bangun 

Persada, Tbk yang penggunaanya lebih sedikit, menjadi perusahaan yang paling 

tinggi pengungkapannya. 
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Tabel 3 

Jumlah Penggunaan Tabel dalam Pengungkapan Umum dan 

Ketenagakerjaan 

Perusahaan 
Total tabel yang 

digunakan (buah) 

PT. Wijaya Karya, Tbk. 7 

PT. Total Bangun Persada, Tbk. 6 

PT. Pembangunan Perumahan, Tbk. 6 

PT. Adhi Karya, Tbk. 3 

 

Keterbukaan perusahaan juga dapat dilihat dari banyaknya kata yang 

digunakan oleh perusahaan dalam penyampainnya. Semakin banyak kata yang 

digunakan, menunjukan bahwa perusahaan memiliki tingkat yang lebih tinggi 

untuk keterbukaan dan transparasi dalam menyajikan sustainability report. Dalam 

hal ini PT. Total Bangun Persada, Tbk, yang paling banyak menggunakan kata 

dalam setiap pelaporannya. 
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Tabel 4 

Jumlah dan Rata-rata penggunaan kata 

Aspek Indikator 

WIKA TOTL PP ADHI 

JUMLAH 

KATA 

JUMLAH 

KATA 

JUMLAH 

KATA 

JUMLAH 

KATA 

Pengungkapan 

standar umum 

G4-24 13     38 

G4-25 49 73   - 

G4-26       - 

G4-27       - 

Kepegawaian 

G4-LA1 27 69 63 46 

G4-LA2 135 63 156 18 

G4-LA3   22 - - 

Hubungan 

industrial 

G4-LA4 - - 44 - 

G4-LA5   70 53 44 

G4-LA6   126 59   

Kesehatan dan 

keselamatan 

kerja 

G4-LA7 52 53 27 - 

G4-LA8 33 70 127 43 

Pelatihan dan 

Pendidikan 

G4-LA9 55 74 43 68 

G4-LA10 - 92 76 69 

G4-LA11   55 101 31 

keberagaman 

dan kesetaraan 

peluang 

G4-LA12 28 

      

kesetaraan 

rumenasi  G4-LA13 - 64 36 31 

Asesmen 

pemasok atas 

ketenagakerjaan 

G4-LA14 - 57 - - 

G4-LA15 - - - - 

Mekanisme 

pengaduan 

masalah 

ketenagakerjaan 

G4-16 - - - - 

Total penggunaan kata 392 888 785 388 

Rata-Rata penggunaan 

kata 

43,55 98,67 87,22 43,1 

44 99 87 43 

 

Hasil analisa berikutnya menunjukan bahwa PT. Wijaya Karya, Tbk 

merupakan perusahaan yang paling rendah. Dari 20 indikator yang ada, PT Wijaya 

Karya hanya mengungkapkan sebanyak 8, atau dengan kata lain pengungkapannya 

sebesar 40%. Dari 20 indikator, sebanyak 11 indikator telah diungkapkan oleh  PT. 
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Pembangunan Perumahan, atau dengan kata lain pengungkapannya sebesar 55%. 

Untuk PT. Adhi karya, Tbk, dari 20 indikator PT. Adhi Karya, Tbk telah 

mengungkapkan sebanyak 9 indikator, atau dengan kata lain pengungkapannya 

sebesar 45%. Dari keempat perusahaan PT. Total Bangun Persada, Tbk menjadi 

perusahaan yang paling tinggi pengungkapannya yaitu, dari 20 indikator, PT. Total 

Bangun Persada, Tbk mengungkapkan sebanyak 13 indikator, atau dengan kata lain 

sebesat 65%. Tabel berikut menggambarkan secara lebih rinci mengenai presentase 

pengungkapan sustainability report perusahaan terkait. 

Tabel 5 

Pengungkapan Informasi tentang Presentase Pokok Pengungkapan 

Perusahaan 

Presentase 

Pokok 

Pengungkapan 

Jumlah 

Penggunaan 

Tabel 

(buah) 

Jumlah 

Penggunaan 

Kata dalam 

narasi 

(kata) 

Rata-Rata 

penggunaan 

Kata dalam 

Narasi 

(kata) 

PT. Wijaya Karya, 

Tbk. 40% 7 392 44 

PT. Total Bangun 

Persada, Tbk. 65% 6 888 99 

PT. Pembangunan 

Perumahan, Tbk. 55% 6 785 87 

PT. Adhi Karya, Tbk. 45% 3 388 43 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa praktik 

pelaporan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih banyak ketidaksesuaian 

dengan standar pelaporan yaitu G4 Guidelines. Ketidaksesuaian ini dapat 

diakibatkan oleh karena tidak adanya informasi yang berkaitan dengan pokok 

dalam G4 Guidelines atau perusahaan memutuskan untuk tidak mengungkapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian praktik sustainability reporting oleh 

industri konstruksi masih rendah.  

 Selanjutnya, pola pengungkapan antar perusahaan dengan perusahaan 

lainnya cenderung berbeda. Ditunjukan dengan indikator-indikator yang 

diungkapkan dan tidak diungkapkan oleh masing-masing perusahaan berbeda. 

Aspek kepegawaian dan pelatihan dan pendidikan dianggap penting oleh 

perusahaan, dikarenakan kedua aspek ini diungkapkan oleh sebagian besar 

perusahaan dan memakai jumlah kata yang banyak dalam pengungkapannya. 

Sedangkan Asesmen pemasok atas ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan 

masalah ketenagakerjaan dianggap kurang penting dikarenakan aspek ini adalah 

aspek yang paling rendah pengungkapannya.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada perusahaan yang 

bersangkutan tidak menyampaikan indikator, bukan berarti kinerja buruk, sebagai 

contoh PT. Total Bangun Persada, Tbk. Perusahaan initidak melaporkan G4-LA4 

tentang pemberitahuan mengenai perubahan operasional, dikarenakan dalam 

perusahaan tidak ada perubahan operasional yang signifikan yang mencakup, 

misalnya, restrukturisasi, pengalihdayaan pengoperasian, penutupan, ekspansi, 

pembukaan baru, pengengambil alihan penjualan semua atau bagian dari organisasi, 

atau merger, dan melibatkan karyawan serta perwakilan mereka untuk 

menegosiasikan dan menerapkan perubahan tersebut (yang mungkin memiliki 

implikasi positif atau negatif bagi karyawan). Hasil analisis juga  menunjukkan 

adanya jumlah pemakaian tabel yang banyak tidak menjamin bahwa pengungkapan 

yang dilakukan juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan oleh PT. Wijaya karya, Tbk., 

yang menggunakan tabel, dengan tingkat pengungkapan paling rendah. Sedangkan 
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PT. Total Bangun Persada, Tbk yang penggunaan tabel lebih sedikit, merupakan 

perusahaan yang paling tinggi pengungkapannya.  

 Perusahaan seharusnya dapat memanfaatkan pembuatan sustainability 

report untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan perusahaan 

menyampaikan sustainability report dengan baik perusahaan akan mudah disukai 

konsumen dan investor karena dengan adanya laporan ini, mengindikasikan bahwa 

perusahaan tidak hanya mementingkan benefit dari perusahaan itu sendiri, 

melainkan juga memikirkan tentang aspek-aspek lain seperti sosial. Untuk investor 

perusahaan akan lebih dipercaya karena perusahaan juga memikirkan tentang 

dampak keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingan, dan terhadap sistem 

ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global. 

 Penelitian ini menggunakan metode content analysis, yang kelemahannya 

adalah jumlah data yang cukup tinggi dan terdapat faktor subjektivitas pada proses 

analisis. Penelitian di masa depan diharapkan dapat mengurangi tingkat 

subjektivitas, dengan membuat lembar disclosure yang lebih rinci, dan menambah 

standar atau pelaporan, agar hasilnya lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 




