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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini  lingkungan menjadi masalah yang perlu 

mendapat perhatian khusus. Lingkungan saat ini mulai terancam oleh berbagai 

dampak yang ditimbulkan berbagai aktifitas manusia. Dari tahun ke tahun 

lingkungan saat ini mulai menampakan perubahan yang signifikan tetapi  seringkali 

perusahaan mengabaikan mengenai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap 

masyarakat, hal tersebut mengakibatkan banyaknya kejadian yang 

mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan dan keperdulian terhadap 

kemanusiaan semakin hari semakin menurun seperti dalam kasus yang terjadi di 

Indonesia seperti  kasus  PT.  Lapindo  Brantas  di  Sidoarjo, Jawa Timur, 

pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, 

masalah pemberdayaan manusia. 

Didalam Kasus  PT Lapindo brantas terjadi karena faktor kelalaian 

perusahaan dalam melakukan eksplorasi penggalian pada saat pengeboran sumur 

minyak dan gas.  Hal ini disebabkan oleh kesalahan prosedural, akibatnya semburan 

gas keluar  sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar yang 

mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal karena lumpur tersebut telah 

memasuki wilayah pemukiman warga. Dampak dari semburan gas tersebut 

diantaranya seperti pencemaran lingkungan, kehidupan sosial, dan ekonomi warga 

daerah sekitar. Dalam kasus ini  masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih 
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memperhatikan kelanjutan dari kasus ini untuk beberapa tahun kedapan agar dapat 

ditindak lanjuti.  

Dari tragedi tersebut merupakan kurangnya kepedulian yang dilakukan oleh 

perusahaan terhadap lingkungan maupun sosial di daerah setempat. maka dari itu 

perusahaan sadar akan dari dampak tersebut sebagai  wujud kepedulian perusahaan 

kepada lingkungan sekitarnya. Dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang 

aktivitasnya selain memberi banyak manfaat tetapi juga banyak menimbulkan 

dampak negatif dari aktivitas perusahaan ditengah lingkungan. Membuat 

perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata 

(single bottom line), melainkan harus memperhatikan berbagai macam aspek yang 

meliputi aspek keuangan (profit), aspek sosial (people), dan aspek lingkungan 

(planet), yang biasa disebut triple bottom line. (Dewi and Priyadi 2013).  

Konsep  3P  dianggap  sebagai  pilar  utama  dalam  membangun  bisnis 

berkelanjutan,  serta  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Tujuan  

dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi  yang  akan  datang  dalam  

memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai kekuatan penting dalam masyarakat, 

organisasi dalam bentuk  apapun  memiliki  sebuah  peran  penting  dalam  

pencapaian  tujuan  ini (Commission on Environment and Development dalam GRI, 

2006). 

Sejak berkembangnya isu mengenai corporate social responsbilty (CSR) 

dan keberlanjutan (Sustainability) perusahaan menjadi sorotan utama terhadap 

perannya terhadap lingkungan. CSR  merupakan suatu bentuk tanggung jawab 
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perusahaan terhadap lingkungan sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan 

tersebut berada. 

 Penggunaan CSR dapat diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, termasuk di 

dalamnya untuk pembangunan jalan. Kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan 

dana untuk CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain: 

UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. PP No.47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan Perseroan Terbatas, UU No.25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, dan Permen BUMN 5/2007 (diubah terakhir 

dengan Permen BUMN 8/2013) (Entatarina Simanjuntak 2014)  .  

Salah satu badan yang aktif mengeluarkan pedoman bagi perusahaan  terkait  

pengungkapan  lingkungan  hidup  adalah Global  Reporting Initiative  (GRI). 

Dalam standar GRI G4 (2013), standar pengungkapan umum terdiri dari 58 

komponen yang harus dicantumkan oleh semua perusahaan atau organisasi terlepas 

dari aspek materialitasnya. Standar pengungkapan khusus yang dibagi menjadi 3 

aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, mencapai total indikator 91 kinerja , 

terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 indikator lingkungan, 16 indikator praktek 

tenaga kerja, 12 indikator Hak Asasi Manusia, 11 indikator kemasyarakatan dan 9 

indikator tanggung jawab produk. Pelaporan isu-isu spesifik terdiri atas 10 indikator 

yang terbagi menjadi 1 kategori yaitu 3 indikator lingkungan dan 7 indikator sosial. 

Pengungkapan Sustainbility Report (SR) di kebanyakan negara, termasuk 

Indonesia masih bersifat voluntary, artinya perusahaan dengan sukarela 

menerbitkannya  dan  tidak  ada  aturan  yang  mewajibkan  seperti  halnya  pada 
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penerbitan Financial  Reporting (Nasir, Ilham et al. 2014). Hal  ini  dapat  

disebabkan  karena kurangnya  antusias  perusahaan  untuk  memahami  tentang  

kepentingan  dari  peran lingkungan  dan  social  yang  dapat  membantu  perusahaan  

mencapai  tujuannya. Serta  belum  adanya  perhatian  lebih  dari  pemerintah  untuk  

melakukan  sosialisasi dan  himbauan  kepada  tiap  perusahaan  untuk  lebih  dapat  

memberikan  kontribusi yang  nyata  dalam  membantu  melestarikan  lingkungan  

dan  social  di  sekitar kegiatan operasional perusahaan.  

Meskipun pengungkapan Sustainability report tidak diwajibkan untuk 

perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi 

yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan  yang semakin baik 

(good corporate governance) mengharusakan perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas 

sosial dan lingkungan (Nasir, Ilham et al. 2014). Pengungkapan Sustainability 

report merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mempublikasikan laporan 

keberlanjutan. Laporan ini memberikan informasi tentang pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Laporan ini disusun berdasarkan 

Pedoman (GRI). Sustainability report mempunyai standar pengungkapan yang 

mencerminkan keseluruhan aktivitas sosial perusahaan. Dalam hal ini, 

sustainability report berbeda dengan laporan keuangan. Melalui sustainability 

report, kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, 

organisasi lingkungan, media massa, khususnya para investor dan kreditor (bank) 

karena investor maupun kreditor (bank) tidak mau menanggung kerugian yang 
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disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab 

sosial dan lingkungannya (Anke, 2009). 

 Disamping itu  Corporate governance merupakan proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan, sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan 

memperhatikan kepentingan para stakeholder berdasarkan ketentuan anggaran 

dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berlandaskan oleh 

prinsip yang meliputi lima aspek yaitu Transparansi (Transparency) Akuntabilitas 

(Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency) 

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness). (KNKG, 2006). Oleh karena itu perusahaan 

diwajibkan untuk mengungkapakan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan 

perushaan terhadap stekeholder (Ratnasari, 2011) 

 Perkembangan CG secara global mengakibatkan beberapa organisasi di dunia 

melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap perusahaan yang telah 

menerapkan praktik CG. Penilaian terhadap praktik CG kemudian diterbitkan 

dalam bentuk laporan tahunan yang dapat dilihat oleh masyarakat pada umumnya 

dan para pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan pada khususnya. 

Governance Metrics International (2004), Institutional Shareholders Services 

(2003), dan S&P Ratings merupakan contoh agensi yang melakukan penilaian dan 

pemeringkatan terhadap praktik CG dalam lingkup internasional. Laporan hasil 5 

penilaian dan pemeringkatan GCG menjadi sesuatu hal yang menarik bagi investor 

dan kreditor karena dianggap sebagai hasil refleksi dari penerapan CG yang telah 
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dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi skor dan peringkat yang diperoleh oleh 

perusahaan, maka semakin besar pula kepercayaan stakeholders terhadap 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, beberapa tahun belakangan ini terdapat cukup 

banyak penelitian yang menggunakan penilaian, skor, dan peringkat GCG sebagai 

tolak ukur kesuksesan perusahaan. 

Di Indonesia, satu-satunya organisasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan 

terhadap praktik CG terhadap perusahaan-perusahaan di indonesia dan 

mempublikasikan hasil pemeringkatan yang dilakukannya adalah The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG). Organisasi yang berdiri sejak 2 Juni 

2000 atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan tokoh masyarakat 

indonesia ini adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan 

diseminasi dan pengembangan GCG di Indonesia. Pernyataan visi “Menjadi 

lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis 

yang sehat”, menjadi inspirasi IICG untuk selalu berupaya mengembangkan 

konsep, praktik, dan manfaat GCG kepada dunia bisnis khususnya, dan masyarakat 

luas pada umumnya. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset 

penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan, yang kemudian hasilnya 

dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut Corporate Governance Perception 

Index (CGPI). IICG telah melakukan pemeringkatan akan penerapan CG 

perusahaan publik dan BUMN sejak tahun 2001. (Nuswandari 2009) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah riset dan 

pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan publik dan BUMN berdasarkan 

survey dan pemberian skor. Pelaksanaan penilaian CGPI dilandasi oleh pemikiran 
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mengenai perlunya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik di 

Indonesia telah menerapkan praktik dan konsep GCG. 

Karena minimnya penelitian dengan tema corporate governance pada 

pengungkapan sustainability report yang diukur melalui index corporate 

governance yang telah dikeluarkan oleh IICG. Tetapi peneliti menemukan 

penelitian yang bertemakan pengaruh penerapan corporate governance terhadap 

corporate social responsbility menunjukkan bahwa hasilnya tidak berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) karena dimungkinkan motivasi 

perusahaan melaksanakan CSR bukan disebabkan oleh penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik, melainkan adanya regulasi yang memaksa perusahaan 

melaksanakan CSR. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014), dan Suryono dan 

Prastiwi (2011) menunjukkan bahawa penelitian yang telah mereka lakukan melalui 

empiris menunjukkan bahwa pengaruh corporate governance berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report dari pengamatan hasil  penelitian terdahulu 

yang hasilnya berbeda-beda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

tertarik untuk melakukan peneilitian mengenai pengaruh corporate governance 

terhadap pengungkapan sustainability report yang diukur melalui index corporate 

governnace yang telah dikeluarkan oleh lembaga IICG. 

B. Perumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang dari penelitian tersebut, peneliti dapat 

merumuskan rumusan masalah. Apakah Corporate governance  berpengaruh 

terhadap pengungkapan Sustanbility Repor yang diukur melalui index? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian tersebut adalah 

Untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan 

sustanbility report yang diukur melalui index? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat  

memeberikan manfaat mengenai pengaruh Corporate governance  dalam 

pengungkapan Sustainability report pada perusahaan yang telah terdaftar 

dalam lembaga IICG.  

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dikarenakan minimnya kesadaran perusahaan 

yang ada di Indonesia dalam hal tanggung jawab sosial maupun lingkungan. 

Serta mengetahui bagaimanakah tata kelola perusahaan yang telah diukur/ 

dinilai melalui lembaga IICG. Sehingga pemerintah dapat menjadikannya 

sebagai tolak ukur dalam menentukan kebijakan yang tepat bagi perusahaan 

dan mengatur pengungkapan sustainability report yang dilakukan oleh 

perusahaan yang ada di Indonesia.



 

 


