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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan sektor dunia usaha akibat liberalisasi 

ekonomi, menyebabkan berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, 

dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan 

tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan lingkungan. Kesadaran perusahaan bahwa nasibnya juga 

tergantung pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar memang 

meningkat akhir-akhir ini. Karena itu, kita juga sering menemui berita 

tentang meningkatnya upaya-upaya yang temasuk Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

Sayangnya, kebanyakan perusahaaan masih melihat CSR sebagai 

bagian dari biaya atau tindakan relatif untuk mengantisipasi penolakan 

masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan memang mampu 

mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi dengan 

menjadikannya sebagai upaya brand building. Namun upaya-upaya CSR 

tersebut masih jarang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis 

perusahaan. 

Menurut Mirza dan Imbuh dalam Ulfah (2008), Tanggung jawab 

sosial (Corporate Social Responsibility) adalah kewajiban organisasi yang 

tidak hanya menyediakan jasa yang baik bagi masyarakat tetapi juga 
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mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik serta 

memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas dimana 

mereka berada. Secara teoritik, tanggung jawab sosial (Corporate Social 

Responsibility) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu 

perusahaan kepada para stakeholder-nya, terutama komunitas atau 

masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Suatu perusahaan 

dapat dikatakan bertanggungjawab secara sosial, ketika manajemennya 

memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya sekedar 

merealisasikan profit semata, namun juga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat atau lingkungan sosialnya. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan 

yang disebut dengan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting). 

Sustainability Report adalah laporan mengenai kebijakan ekonomi, 

lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  

Pelaporan terhadap kinerja keberlanjutan merupakan hal  penting 

bagi perusahaan untuk mengelola dampaknya terhadap pembangunan 

berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap 

tantangan pembangunan berkelanjutan saja, tetapi juga harus memiliki 

kemampuan yang besar untuk mengarahkan perubahan positif pada 

keadaan ekonomi dunia, dan kondisi lingkungan dan sosial. Karena 

sustainability merupakan pendekatan terpadu antara kinerja perusahaan di 

bidang lingkungan, sosial dan ekonomi, dan ketiga aspek tersebut saling 
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terkait satu sama lain. Penyusunan laporan keberlanjutan mengacu kepada 

standar yang telah disusun oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang 

berpusat di Amsterdam, Belanda. GRI merupakan salah satu standar 

Internasional yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan 

(SR). 

Global Reporting Initiative adalah pelayan kerangka pelaporan 

yang paling banyak digunakan untuk kinerja pada hak asasi manusia, 

perburuhan, lingkungan, anti-korupsi, dan masalah kewarganegaraan 

perusahaan karena GRI mengacu pada ribuan jaringan global di seluruh 

dunia yang membuat kerangka pelaporan, menggunakannya dalam 

mengungkapkan kinerja keberlanjutan mereka sebagai dasar untuk 

pengungkapan informasi, atau secara aktif terlibat dalam meningkatkan 

standar. 

GRI mengalami pembaruan sebanyak tiga kali, dan yang terbaru 

adalah GRI-G3. G3 ini adalah apa yang disebut “Generasi Ketiga” dari 

GRI. G3 ini diluncurkan pada bulan Oktober 2006 di sebuah konferensi 

internasional. Adanya “generasi ketiga” ini dikarenakan GRI terus 

berusaha meningkatkan panduan dalam Pedoman Laporan Keberlanjutan. 

G3 dibangun pada G2 (dirilis pada tahun 2002), yang merupakan evolusi 

dari pedoman awal, yang dirilis pada tahun 2000.  

Di Indonesia, banyak kasus ketidakpuasan publik yang muncul 

sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang dirasa memberikan 

dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, baik secara langsung 
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maupun secara tidak langsung, terutama perusahaan pertambangan yang 

memiliki hubungan yang erat dengan alam. Keadaan seperti ini akhirnya 

memaksa perusahaan untuk memperbaiki hubungannya dengan 

masyarakat dan lingkungan sekitar. 

PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Badak NGL merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia. PT. 

Kaltim Prima Coal merupakan perusahaan batu bara kelas dunia yang 

mengeluarkan Laporan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2009 yang 

merupakan laporan yang ke-7 di tahun 2010 ini. Selama tiga tahun 

terakhir, Laporan Pembangunan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal 

mendapatkan penghargaan dalam ajang ISRA (Indonesian Sustainability 

Reporting Award). Sedangkan PT. Badak NGL merupakan perusahaan gas 

pertama di dunia yang telah mencapai level 8 ISRS 7 (International 

Sustainability Rating System Version 7) dari DNV-Norway. 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sustainability 

Report Perusahaan Tambang berdasarkan Global Reporting Initiative 

(Studi Perbandingan pada PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Badak 

NGL)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Sustainability Report PT. Kaltim Prima Coal dan PT. 

Badak NGL berdasarkan Global Reporting Initiative ? 

2.  Bagaimana perbandingan Sustainability Report PT. Kaltim 

Prima Coal dan PT. Badak NGL berdasarkan Global Reporting 

Initiative?  

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka masalah 

yang akan diteliti dibatasi yaitu sebagai berikut: 

1. Sustainability Report PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Badak 

NGL tahun 2009. 

2. Global Reporting Initiative (GRI-G3) Mining & Metals Sector 

Supplement. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat penelitian akan memberi arah bagi 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Tujuan dan manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 
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a. Mengkaji Sustainability Report PT. Kaltim Prima Coal dan PT. 

Badak NGL berdasarkan GRI-G3 Mining & Metals Sector 

Supplement 

b. Mengkaji perbandingan Sustainability Report PT. Kaltim Prima 

Coal dan PT. Badak NGL berdasarkan GRI-G3 Mining & 

Metals Sector Supplement 

 

2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

a. Memberikan motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja CSR dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

melakukan perbaikan-perbaikan, merumuskan kebijakan, serta 

tindakan selanjutnya sehubungan dengan aktivitas CSR. 

b. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai perkembangan CSR. 

 


