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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam penelitian ini. Adapun hasil-

hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian 

mengenai Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dimana penerapan 

Corporate Social Responbility (CSR) dalam penelitian ini menjadi pemediasi penerapan 

Corporate Social Responbility (CSR) pada perusahaan berdasarkan Global Reporting Initiative. 

Analisis dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility telah dibuktikan secara 

kasus oleh  Sari (2014) dengan menggunakan perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan adalah 

laporan tahunan perusahaan (annual report), laporan berkelanjutan perusahaan sustainability 

report yang berdasarkan dengan standar GRI 3.1. Penelitian menggunakan data pendukung dari 

situs resmi perusahaan. Hasilnya menunjukan kedua perusahaan sudah mengungkapkan CSR 

sesuai dengan GRI 3.1 Batubara Bukit Asam (persero) Tbk, dan Timah (Persero) Tbk telah 

mengungkapkan setiap indikator kinerja dan pengungkapan rata-rata sudah melebihi 75%. 

Namun pengungkapan indicator dan masing-masing aspeknya masih belum rinci. 

Penelitian Maygarindra dan Maghviroh (2012) tentang Analisis Alokasi Dana Corporate 

Social Responsibility serta Pelaporan Sustanbility Report Berdasarkan Global Reporting 

Initiative (GRI G3) di PT Pembangkitan Jawa Bali. Mengingat Sustainability Report itu begitu 
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penting untuk perusahaan, dalam pelaporannya yang dibuat secara terpisah maupun masih 

tergabung dalam annual report yang sangat berguna untuk para stakeholders dalam memperoleh 

informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan yang mencakup ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. 

Hasil penelitian Perusahaan tidak mengungkapkan beberapa item pada tiap standar 

secara detail dalam sustainability report tetapi dari keseluruhan aspek dilaporkan secara garis 

besarnya dan PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) tidak berdasarkan Global Reporting Initiative 

(GRI G3) dalam pelaporan sustainability report. Pembuatan Sustainability Report PT. 

Pembangkitan Jawa Bali (PJB) mengacu pada buku Pedoman Kebijakan & Panduan Pelaksanaan 

CSR yang dibuat oleh perusahaan. Sustainability report perusahaan juga masih tergabung dalam 

annual report perusahaan. Namun komitmen PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dalam 

melaksanakan kegiatan CSR terlihat jelas dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya untuk 

masyarakat. Perusahaan tersebut juga menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan program 

yang tercermin dari anggaran yang dialokasikan setiap tahun meningkat. Kemudian beberapa 

perbandingan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

(Tahun) 
Judul  

Objek / 

Variabel / 

Analisis 

Hasil 

1 Sari 

(2014) 

Analisis 

Pengungkapan 

Corporat Social 

Responsibility 

Berdasaarkan 

Global Reporting 

Initiative (GRI): 

Studi kasus 

Perusahaan 

Tambang Batubara 

Bukit Asam 

(Persero) Tbk dan 

Timah (Persero) 

Tbk  

Objek: 

Perusahaan 

Tambang 

batubara Tbk 

dan Timah Tbk 

Variabel: DV= 

Pengungkapan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

IV= Global 

Reporting 

Initiative G3.1 

Teknik Analisis: 

Menggunakan 

Skala Likert 

Kedua perusahaan 

sudah 

mengungkapkan GRI 

3.1 dengan baik.  

2 Bimantara 

(2013) 

Analisis 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Melalui 

Sustainability 

Report 

Berdasarkan 

Global Reporting 

Initiative (Studi 

Kasus pada VHA 

Inc.) (Bimantara, 

2013) 

Objek: PT 

VHA Inc 

Perusahaan 

melaporkan dan 

secara aktif 

melaksanakan 

pembangunan 

berkelanjutan baik 

dalam aspek ekonomi, 

lingkungan maupun 

sosial. 

Variabel: 

DV=CSR 

IV=Global 

Reporting 

Initiative  

TeknikAnalisis

: 
Mengumpulkan 

data-data  

kemudian 

membandingkan

nya dengan 

standar GRI 

3 Maygarind

ra & 

Maghviro

h (2012) 

Analisis Alokasi 

Dana Corporate 

Social 

Responsibility serta 

Pelaporan 

Sustanbility Report 

Berdasarkan 

Global Reporting 

Initiative (GRI G3) 

Objek:PT 

Pembangkitan 

Jawa Bali 

Perusahaan tidak 

mengungkapkan 

beberapa item pada 

setiap standar secara 

detail dalam 

sustainability report 

tetapi dari keseluruhan 

aspek dilaporkan 

secara garis besarnya 

Variabel: DV= 

Global 

Reporting 

Initiative 

IV=Alokasi 

Dana CSR 
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di PT 

Pembangkitan 

Jawa Bali  

Teknik 

Analisis: 

Apabila 

perusahaan 

mengungkapkan 

item dalam 

standar tersebut 

akan di beri 

tanda cheklist, 

jika tidak maka 

akan di beri 

tanda silang (x) 

dan PT Pembangkit 

Jawa Bali (PJB) tidak 

berdasarkan Global 

Reporting Initiative 

(GRI G3). 

 

  Hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut: 

Pertama, Persamaan yang dimaksud adalah penggunaan variabel Global Reporting Initiative dan 

Corporate Social Responsibility. Jadi, antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang menggunakan variabel yang sama. Kedua, Perbedaan yang dimaksud adalah 

penggunaan variabel Global Reporting Initiative Version 4 sedangkan penelitian terdahulu yang 

terbaru adalah GRI G3.1. Disamping perbedaan versi, penelitian yang sekarang juga 

menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. 

B. Landasan Teori 

B.1 Corporate Social Responsibility 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Corporate 

Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen 

bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja 

sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat 

maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial 

dan lingkungan (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat,baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, perusahaan 

dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan  dan bukan semata-

mata  hanya untuk mencari keuntungan (profit oriented). Tanggung jawab sosial ini dapat 

memberikan image yang baik bagi perusahaan dan perusahaan akan mendapatkan konsumen 

yang lebih banyak, lebih loyal, dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan(Sari, 2014).  

B.2  Manfaat Corporate Social Responsibity 

Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  oleh United  States-based  Business  for Social   

Responsibility (BSR), banyak   sekali   keuntungan   yang   didapatkan perusahaan  yang telah  

mempraktikkan Corporate  Social  Responsibility (CSR) antara  lain: 

1) Meningkatkan brand  image dan  reputasi  perusahaan, Corporate Social  Responsibility 

(CSR) dapat  membuat  perusahaan  menjadi lebih  dikenal oleh  masyarakat  sehingga  

reputasi  perusahaan  juga  akan  meningkat apabila perusahaan melaksanakan program 

tersebut    dengan    sebaik-baiknya. 

2) Meningkatkan  penjualan  dan loyalitas pelanggan.  Apabila  program Corporate Social  

Responsibility (CSR) dilakukan  dengan  baik  oleh  perusahaan  maka  para pelanggan   
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akan   menjadi   lebih   loyal   karena   para   pelanggan   tidak   hanya mengetahui kualitas 

tetapi  juga  tujuan  baik  perusahaan. 

3) Mengurangi biaya operasional, dengan  adanya Corporate  Social  Responsibility (CSR) 

perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya promosi, karena produk 

atau perusahaan  pasti  akan  lebih  dikenal  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian  biaya 

operasional akan  menurun. 

4) Meningkatkan  kinerja  keuangan,  dengan  adanya CSR  diharapkan  laba  perusahaan  akan  

lebih  meningkat  karena  penjualan  akan meningkat. Dengan demikian dengan adanya 

penerapan CSR kinerja keuangan dari perusahaan tersebut secara otomatis akan meningkat 

(Rohmah, 2013). 

B.3  Sustainability Reports 

Menurut Global Reporting Initiative (2006:3), sustainability report mempunyai beberapa 

tujuan, sebagai berikut: 

1) Benchmarking and Assessing 

Dalam hal ini Sustainability report berfungsi sebagai alat untuk melihat Sustainability 

performance yang berhubungan dengan hukum, norma, standar kinerja dan inisiatif 

sukarela. 

2) Demonstrating  

Bagaimana konsep pembangunan keberlanjutan (sustainability development) mempengaruhi 

perusahaan. 

3) Comparing 

Membandingkan kinerja suatu organisasi dengan organisasi yang lain dari waktu ke waktu. 
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Isi pelaporan sustainability report, pada dasarnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu 

(GRI, 2006:5): 

1) Strategi dan profil, merupakan serangkaian konteks keseluruhan untuk memahami kinerja 

organisasi seperti strategi, profil, dan tata kelola (governance). 

2) Pendekatan manajemen, merupakan pengungkapan yang mencakup bagaimana sebuah 

organisasi menghasilkan serangkaian topik dengan tujuan untuk menyediakan konteks 

pemahaman kinerja dalam wilayah yang spesifik. 

3) Indikator kinerja, adalah indikator-indikator yang mendatangkan informasi kinerja ekonomi, 

lingkungan, dan sosial yang dapat dibandingkan dalam sebuah organisasi. 

Jaringan organisasi yang mengeluarkan standard tentang Sustainability Reporting adalah 

Global Reporting Initiative (GRI). GRI mempunyai misi untuk membuat pelaporan menjadi 

praktik standar agar semua organisasi perusahaan dapat melaporkan kinerja serta dampak 

ekonomi maupun sosial dan tata kelola perusahaan mereka yang nantinya dapat berkontribusi 

pada ekonomi global yang berkelanjutan. 

 

B.4 Global Reporting Initiative Version 4 

Global Reporting Initiative (GRI) mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai 

cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada 

ekonomi global yang berkelanjutan. Misi GRI adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan 

menjadi praktik standar. Agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan 

dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka, GRI membuat Pedoman Pelaporan 

Keberlanjutan tidak berbayar. GRI adalah organisasi nirlaba internasional dengan struktur 
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berbasis jaringan. Kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan organisasi dari beragam 

sektor, konstituen, dan wilayah (www.globalreporting.org). 

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang 

bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (ESG). 

GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di 

dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar. GRI berkomitmen terus 

memperbaiki dan meningkatkan penggunaan Petunjuk ini, yang tersedia secara bebas untuk 

publik. GRI didirikan di USA pada 1997 oleh CERES bersama dengan United Nations 

Environment Program (UNEP) dan awalnya berbasis di Boston, Massachusetts. Di 2002 GRI 

memindahkan kantor pusatnya ke Amsterdam, di mana Kantor Sekretariat-nya kini berlokasi. 

GRI juga memiliki ‘Focal Points’ regional di Australia, Brazil, Cina, India dan USA.  Terdapat 

dua jenis pengungkapan dalam G4 (G4, 2013): 

1. Pengungkapan Standar Umum 

Pengungkapan ini menetapkan konteks keseluruhan untuk laporan, memberikan 

gambaran tentang organisasi dan proses pelaporannya. Pengungkapan ini berlaku untuk semua 

organisasi, terlepas dari asesmen materialitas mereka. Terdapat tujuh jenis Pengungkapan 

Standar Umum, mulai dari perspektif strategis organisasi tentang mengatasi masalah 

keberlanjutan, dan bagaimana organisasi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses ini, 

sampai bagaimana organisasi mendekati masalah utama seperti tata kelola dan etika serta 

integritas.  
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2. Pengungkapan Standar Khusus 

a) Pendekatan Manajemen (DMA).  

Pengungkapan Pendekatan Manajemen (DMA) memberikan peluang kepada organisasi 

untuk menjelaskan cara organisasi mengelola dampak material ekonomi, lingkungan, 

atau sosial (Aspek), sehingga memberikan gambaran tentang pendekatannya terhadap 

masalah keberlanjutan. DMA berfokus pada tiga hal: menjelaskan mengapa aspek 

tersebut material, bagaimana dampaknya dikelola, dan bagaimana pendekatan 

pengelolaan Aspek ini dievaluasi.  

b) Indikator  

Indikator memungkinkan peruspahaan memberikan informasi sebanding tentang dampak 

serta kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagian besar indicator ini berbentuk data 

kuantitatif. Organisasi hanya diminta untuk memberikan Indikator tentang Aspek yang 

oleh organisasi dan pemangku kepentingannya telah diidentifikasi sebagai hal penting 

terhadap bisnis. G4 memuat Indikator untuk berbagai masalah keberlanjutan. Misalnya, 

Indikator ini bisa mencakup pemakaian air, kesehatan dan keselamatan, hak asasi 

manusia atau dampak organisasi pada masyarakat lokal.  

Fokus penelitian ini adalah pada indikator yang merupakan bagian dari standar khusus. 

Standar khusus mengatur mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan perusahaan yang 

dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori tersebut meliputi kategori ekonomi, kategori 

lingkungan dan kategori sosial. Pada pedoma GRI G4 kategori sosial dibagi menjadi 

beberapa sub-kategori yang meliputi praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, 

hak asasi manusia, masyarakat serta tanggung jawab atas produk.   



18 

 

Kategori yang ada di dalam GRI-G4 memiliki 91 indikator yang dapat digunakan sebagai 

penilaian pelaporan keberlanjutan. Indikator ini dapat digunakan sebagai tolak ukur 

dalam mengimplemetasi Corporate Social Responsibility  (CSR) dalam laporan 

keberlanjutan perusahaan (sustainability report). Indikator-indikator yang terdapat dalam 

standar khusus dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.2 

91 Indikator Berdasarkan GRI-G4 

STANDAR KHUSUS GRI-G4  

KATEGORI EKONOMI 

Kinerja Ekonomi  

EC1  
Nilai ekonomi langsung yang 

dihasilkan dan didistribusikan  

EC2  

Implikasi finansial dan risiko serta 

peluang lainnya kepada kegiatan 

organisasi karena perubahan iklim  

EC3  
Cakupan kewajiban organisasi atas 

program imbalan pasti  

EC4  
Bantuan financial yang diterima 

dari pemerintah  

Keberadaan Pasar  

EC5  

Rasio upah standar pegawai pemula 

(entry level) menurut gender 

dibandingkan dengan upah 

minimum regional di lokasi-lokasi 

operasional yang signifikan  

EC6  

Perbandingan manajemen senior 

yang dipekerjakan dari masyarakat 

local di lokasi operasi yang 

signifikan  

Dampak Ekonomi Tidak 

Langsung 

EC7  

Pembangunan  dan  dampak  dari  

investasi infrastruktur dan jasa 

yang diberikan  

EC8  

Dampak ekonomi tidak langsung 

yang signifikan, termasuk besarnya 

dampak  

Praktek Pengadaan  EC9  

Perbandingan dari pembelian 

pemasok lokal di operasional yang 

signifikan  

KATEGORI LINGKUNGAN  

Bahan   
EN1  

Bahan yang digunakan berdasarkan 

berat atau volume  

EN2  Persentase bahan yang digunakan 
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yang merupakan bahan input daur 

ulang  

Energi  

EN3  Konsumsi energi dalam organisasi  

EN4  Konsumsi energi diluar organisasi  

EN5  Intensitas Energi  

EN6  Pengurangan konsumsi energy 

EN7  
Pengurangan kebutuhan energi 

pada produk atau jasa 

Air 

EN8  
Total pengambilan air berdasarkan 

sumber  

EN9  
Sumber air yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengambilan air  

EN10  

Persentase dan total volume air 

yang didaur ulang dan digunakan 

kembali  

Keanekaragaman Hayati  

EN11  

Lokasi-lokasi operasional yang 

dimiliki, disewa, dikelola didalam, 

atau yang berdekatan dengan, 

kawasan lindung dan kawasan 

dengan nilai keanekaragaman 

hayati tinggi diluar kawasan 

lindung  

EN12  

Uraian dampak signifikan kegiatan, 

produk, dan jasa terhadap 

keanekaragaman hayati di kawasan 

lindung dan kawasan dengan nilai 

keanekaragaman hayati tinggi 

diluar kawasan lindung  

EN13  
Habitat yang dilindungi dan 

dipulihkan  

EN14  

Jumlah total spesies dalam iucn red 

list dan spesies dalam daftar spesies 

yang dilindungi nasional dengan 

habitat di tempat yang dipengaruhi 

operasional, berdasarkan tingkat 

risiko kepunahan  

Emisi  

EN15  
Emisi gas rumah kaca (GRK) 

langsung (Cakupan 1)  

EN16  
Emisi gas rumah kaca (GRK) 

energi tidak langsung (Cakupan 2)  

EN17  
Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak 

langsung lainnya (Cakupan 3)  

EN18  
Intensitas emisi gas rumah kaca 

(GRK)  

EN19  
Pengurangan emisi gas rumah kaca 

(GRK)  
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EN20  Emisi bahan perusak ozon (BPO)  

EN21  
NOX, SOX, dan emisi udara 

signifikan lainnya  

Efluen dan Limbah  

EN22  
Total air yang dibuang berdasarkan 

kualitas dan tujuan  

EN23  
Bobot total limbah berdasarkan 

jenis dan metode pembuangan  

EN24  
Jumlah dan volume total tumpahan 

signifikan  

EN25  

Bobot limbah yang dianggap 

berbahaya menurut ketentuan 

konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, 

dan VIII yang diangkut, diimpor, 

diekspor, atau diolah, dan 

persentase limbah yang diangkut 

untuk pengiriman internasional  

EN26  

Identitas, ukuran, status lindung, 

dan nilai keanekaragaman hayati 

dari badan air dan habitat terkait 

yang secara signifikan terkena 

dampak dari pembuangan dan air 

limpasan dari organisasi  

Produk dan Jasa  

EN27  

Tingkat  mitigasi  dampak  

terhadap  dampak lingungan 

produk dan jasa  

EN28  

Persentase produk yang terjual dan 

kemasannya yang direklamasi 

menurut kategori  

Kepatuhan   EN29  

Nilai moneter denda signifikan dan 

jumlah total sanksi non-moneter 

atas ketidakpatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan 

lingkungan  

Transportasi  EN30  

Dampak lingkungan signifikan dari 

pengangkutan produk dan barang 

lain serta bahan untuk operasional 

organisasi, dan pengangkutan 

tenaga kerja  

Lain-lain  EN31  

Total pengeluaran dan investasi 

perlindungan lingkungan 

berdasarkan jenis  

Asesmen Pemasok Atas 

Lingkungan 

EN32  
Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria lingkungan  

EN33  
Dampak lingkungan negatif 
signifikan aktual dan potensial 

dalam rantai pasokan dan tindakan 
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yang diambil  

Mekanisme Pengaduan 

Masalah Lingkungan 
EN34  

Jumlah pengaduan tentang dampak 
lingkungan yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui 

mekanisme pengaduan resmi  

 

KATEGORI SOSIAL  

SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN 

KENYAMANAN BEKERJA  

Kepegawaian  

LA1  

Jumlah total dan tingkat perekrutan 

karyawan baru dan turnover 

karyawan menurut kelompok umur, 

gender, dan wilayah  

LA2  

Tunjangan yang diberikan bagi 

karyawan purnawaktu yang tidak 

diberikan bagi karyawan sementara 

atau paruh waktu, berdasarkan 

lokasi operasi yang signifikan  

LA3  

Tingkat kembali bekerja dan 

tingkat retensi setelah cuti 

melahirkan, menurut gender  

Hubungan Industrial  LA4  

Jangka waktu minimum 

pemberitahuan mengenai 

perubahan operasional, termasuk 

apakah hal tersebut tercantum 

dalam perjanjian bersama  

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

LA5  

Persentase total tenaga kerja yang 

diwakili dalam komite bersama 

formal manajemen-pekerja yang 

membantu mengawasi dan 

memberikan saran program 

kesehatan dan keselamatan kerja  

LA6  

Jenis dan tingkat cedera, penyakit 

akibat kerja, hari hilang, dan 

kemangkiran, serta jumlah total 

kematian akibat kerja, menurut 

daerah dan gender  

LA7  

Pekerja yang sering terkena atau 

berisiko tinggi terkena penyakit 

yang terkait dengan pekerjaan 

mereka  

LA8  

Topik kesehatan dan keselamatan 

yang tercakup dalam perjanjian 

formal dengan serikat pekerja  
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Pelatihan dan Pendidikan  

LA9  

Jam pelatihan rata-rata per tahun 

per karyawan menurut gender, dan 

menurut kategori karyawan  

LA10  

Program untuk manajemen 

keterampilan dan pembelajaran 

seumur hidup yang mendukung 

keberkelanjutan kerja karyawan 

dan membantu mereka mengelola 

purna bakti  

LA11  

Persentase karyawan yang 

menerima reviuw kinerja dan 

pengembangan karier secara 

reguler, menurut gender dan 

kategori karyawan  

Keberagaman dan Kesetaraan 

Peluang 
LA12  

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  
LA13  

Rasio gaji pokok dan remunerasi 

bagi perempuan terhadap laki-laki 

menurut kategori karyawan, 

berdasarkanlokasi operasional yang 

signifikan  

Asesmen Pemasok Terkait 

Praktik Ketenagakerjaan   

LA14  

Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria praktik 

ketenagakerjaan  

LA15  

Dampak negatif aktual dan 

potensial yang signifikan terhadap 

praktik ketenagakerjaandalam 

rantai pasokan dan tindakan yang 

diambil  

Mekanisme Pengaduan 

Masalah Ketenagakerjaan 
LA16 

Jumlah pengaduan tentang praktik 

ketenagakerjaan yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui 

mekanisme pengaduan resmi 

SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA  

Investasi  HR1  

Jumlah total dan persentase 

perjanjian dan kontrak investasi 

yang signifikan yang menyertakan 

klausul terkait hak asasi manusia 

atau penapisan berdasarkan hak 

asasi manusia  
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HR2  

Jumlah waktu pelatihan karyawan 

tentang kebijakan atau prosedur 

hak asasi manusia terkait dengan 

Aspek hak asasi manusia yang 

relevan dengan operasi, termasuk 

persentase karyawan yang dilatih  

Non-Diskriminasi  HR3  
Jumlah total insiden diskriminasi 

dan tindakan korektif yang diambil  

Kebebasan Berserikat dan  HR4  Operasi pemasok teridentifikasi 

yang mungkin melanggar atau 

berisiko tinggi melanggar hak 

untuk melaksanakan kebebasan 

berserikat dan perjanjian kerja 

bersama, dan tindakan yang 

diambil untuk mendukung hak-hak 

tersebut  

Perjanjian Kerja Bersama    

Pekerja Anak  HR5  

Operasi dan pemasok yang 

diidentifikasi berisiko tinggi 

melakukan eksploitasi pekerja anak 

dan tindakan yang diambil untuk 

berkontribusi dalam penghapusan 

pekerja anak yang efektif  

Pekerja Paksa Atau  HR6  Operasi dan pemasok yang 

diidentifikasi berisiko tinggi 

melakukan pekerja paksa atau 

wajib kerja dan tindakan untuk 

berkontribusi dalam penghapusan 

segala bentuk pekerja paksa atau 

wajib kerja  

Wajib Kerja    

Praktik Pengamanan  HR7  

Persentase petugas pengamanan 

yang dilatih dalam kebijakan atau 

prosedur hak asasi manusia di 

organisasi yang relevan dengan 

operasi  

Hak Adat  HR8  

Jumlah total insiden pelanggaran 

yang melibatkan hak-hak 

masyarakat adat dan tindakan yang 

diambil  

Asesmen  HR9  

Jumlah total dan persentase operasi 

yang telah melakukan reviu atau 

asesmen dampak hak asasi manusia  

Asesmen Pemasok Atas Hak 

Asasi Manusia   

HR10  

Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria hak asasi 

manusia  

HR11  
Dampak negatif aktual dan 

potensial yang signifikan terhadap 
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hak asasi manusia dalam rantai 

pasokan dan tindakan yang diambil  

Mekanisme Pengaduan 

Masalah Hak Asasi Manusia  
HR12  

Jumlah pengaduan tentang dampak 
terhadap hak asasi manusia yang 

diajukan, ditangani, dan 

diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan formal  

SUB-KATEGORI: MASYARAKAT  

Masyarakat Lokal  

SO1  

Persentase operasi dengan pelibatan 

masyarakat lokal, asesmen dampak, 

dan program pengembangan yang 

diterapkan  

SO2  

Operasi  dengan  dampak  negatif  

aktual  dan potensial yang 

signifikan terhadap masyarakat 

lokal  

Anti-Korupsi  

SO3  

Jumlah total dan persentase operasi 

yang dinilai terhadap risiko terkait 

dengan korupsi dan risiko 

signifikan yang teridentifikasi  

SO4  

Komunikasi dan pelatihan 

mengenai kebijakan dan prosedur 

anti-korupsi  

SO5  
Insiden korupsi yang terbukti dan 

tindakan yang diambil  

Kebijakan Publik  SO6  

Nilai total kontribusi politik 

berdasarkan negara dan 

penerima/penerima manfaat  

Anti Persaingan  SO7  

Jumlah  total  tindakan  hukum  

terkait  Anti Persaingan, anti-trust, 

serta praktik monopoli dan hasilnya  

Kepatuhan  SO8  

Nilai moneter denda yang 

signifikan dan jumlah total sanksi 

non-moneter atas ketidakpatuhan 

terhadap undang-undang dan 

peraturan  

Asesmen Pemasok Atas 

Dampak Terhadap Masyarakat  

S09  

Persentase penapisan pemasok baru 

menggunakan kriteria untuk 

dampak terhadap masyarakat  

SO10  

Dampak negatif aktual dan 

potensial yang signifikan terhadap 

masyarakat dalam rantai pasokan 

dan tindakan yang diambil  

Mekanisme Pengaduan 

Dampak Terhadap Masyakat  
SO11  

Jumlah pengaduan tentang dampak 

terhadap masyarakat yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui 
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mekanisme pengaduan resmi  

SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK  

Kesehatan  Keselamatan 

Pelanggan  

PR1  

Persentase kategori produk dan jasa 

yang signifikan dampaknya 

terhadap kesehatan dan 

keselamatan yang dinilai untuk 

peningkatan  

PR2  

Total jumlah insiden 

ketidakpatuhan terhadap peraturan 

dan koda sukarela terkait dampak 

kesehatan dan keselamatan dari 

produk dan jasa sepanjang daur 

hidup, menurut jenis hasil  

 Pelabelan  Produk  dan Jasa 

PR3  

Jenis informasi produk dan jasa 

yang diharuskan oleh prosedur 

organisasi terkait dengan informasi 

dan pelabelan produk dan jasa, 

serta persentase kategori produk 

dan jasa yang signifikan harus 

mengikuti persyaratan informasi 

sejenis  

PR4  

Jumlah total Insiden 

ketidakpatuhan terhadap peraturan 

dan koda sukarela terkait dengan 

informasi dan pelabelan produk dan 

jasa, menurut jenis hasil  

PR5  
Hasil  survei  untuk  mengukur  

kepuasan pelanggan  

Komunikasi Pemasaran  

PR6  
Penjualan  produk  yang  dilarang  

atau disengketakan  

PR7  

Jumlah total Insiden 

ketidakpatuhan terhadap peraturan 

dan koda sukarela tentang 

komunikasi pemasaran, termasuk 

iklan, promosi, dan sponsor, 

menurut jenis hasil  

Privasi Pelanggan  PR8  

Jumlah total keluhan yang terbukti 

terkait dengan pelanggaran privasi 

pelanggan dan hilangnya data 

pelanggan  

Kepatuhan  PR9  

Nilai moneter denda yang 

signifikan atas ketidakpatuhan 

terhadap undang-undang dan 

peraturan terkait penyediaan dan 
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penggunaan produk dan jasa  

 

 


