
No DAFTAR ITEM PENGUNGKAPAN 
SUKARELA 

1 Informasi umum perusahaan mengenai sejarah 
  perusahaan 

2 Informasi umum perusahaan mengenai visi dan  
  misi perusahaan 

3 Informasi umum perusahaan mengenai tujuan   
  atau rencana keuangan, pemasaran, dan  
  kegiatan lain perusahaan 

4 Informasi umum perusahaan mengenai 
  struktur organisasi perusahaan 

5 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  
  perusahaan mengenai nama dan foto komisaris 
  atau Direktur 

6 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  
  perusahaan mengenai umum komisaris/Direktur 

7 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  
  perusahaan mengenai tingkat pendidikan  
  komisaris/Direktur 

8 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  
  perusahaan mengenai pengalaman kerja atau 
  bisnis yang dimiliki oleh komisaris/Direktur 

9 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  
  perusahaan mengenai lingkungan afiliasi  
  komisaris/Direktur dengan perusahaan lain 
10 Informasi tentang dewan komisaris/Direktur  

  perusahaan mengenai besarnya gaji komisaris  
  /Direktur 
11 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai penjelasan tentang produk utama 
12 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai evaluasi kinerja masa lalu dan masa kini 
13 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
  operasi 
14 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai perkembangan operasi perusahaan 
15 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai perkembangan penjualan (market share) 
16 Review operasi perusahaan masa yang lalu  



  mengenai penjelasan kegiatan per segmen/unit 
17 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai strategi atau kebijakan yang diterapkan  
  perusahaan 
18 Review operasi perusahaan masa yang lalu  

  mengenai informasi investatsi modal yang telah  
  dilakukan 
19 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  prediksi laba operasi 
20 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  jumlah produk yang sudah dipesan 
21 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

 
 pengaruh hutang terhadap operasi perusahaan 
  dimasa y.a.d 
22 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  trend industri 
23 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  prospek kondisi ekonomi perusahaan 
24 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  rencana investasi/ekspansi dimasa y.a.d 
25 Informasi tentang operasi dimasa y.a.d tentang  

  faktor sosial politik yang dapat mempengaruhi 
  operasi perusahaan 
26 Ikhtisar informasi keuangan mengenai informasi  

  trend keuangan 
27 Ikhtisar informasi keuangan mengenai ikhtisar 

  keuangan 3-5 th yang lalu 
28 Ikhtisar informasi keuangan mengenai biaya-biaya 

  keuangan/modal perusahaan 
29 Ikhtisar informasi keuangan mengenai pengaruh  

  tingkat bunga terhadap operasi perusahaan 
  selama periodik 
30 Ikhtisar informasi keuangan mengenai rincian  

  hutang perusahaan 
31 Ikhtisar informasi keuangan mengenai rincian  

  piutang perusahaan 
32 Informasi tentang jumlah karyawan perusahaan 
33 Informasi tentang rincian jumlah karyawan  

  per unit/bagian 



34 Informasi tentang rincian jumlah karyawan  
  berdasarkan tingkat pendidikan 
35 Informasi tentang rincian jumlah karyawan  

  berdasarkan jenis kelamin 
36 Informasi tentang kebijakan rekruitment karyawan 
37 Informasi tentang kebijakan pelatihan atau  

  pengembangan 
38 Informasi tentang jumlah karyawan yang telah 

  mengikuti pelatihan 
39 Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja 

  dalam pekerjaan 
40 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 
41 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 
42 Mengungkapkan informasi hubungan manajemen 

  dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan 
  dan motivasi kerja 
43 Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga  

  kerja danmasa depan perusahaan 
44 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 
45 Peningkatan kondisi kerja secara umum 
46 Informasi tentang upaya mengurangi polusi, iritasi, 

  atau resiko dalam lingkungan kerja 
 
47 Informasi tentang penjelasan kesejahteraan  

  karyawan (kesehatan, perumahan, lingkungan) 
48 Informasi tentang rincian gaji karyawan 
49 Informasi tentang penghargaan/sangsi karyawan 
50 Informasi tentang kecelakaan kerja 
51 Penjelasan tentang harga saham/surat berharga 

   lain selama beberapa tahun 
52 Uraian tentang jumlah dana yang telah dikapitalisasi 

  sampai akhir periode berjalan 
53 Penjelasan tentang pemilikan saham perusahaan 

  lain dan surat berharga lain 
54 Informasi riset dan pengembangan (R&D) tentang  

  kebijakan perusahaan dalam RD 
55 Informasi riset dan pengembangan (R&D) tentang  

  penjelasan aktivitas R&D 
56 Informasi riset dan pengembangan (R&D) tentang  

  rencana pengembangan produk baru 



57 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 
  tentang kegiatan pelestarian  lingkungan 
58 Menerima penghargaan berkaitan dengan program  

  lingkungan yang dibuat perusahaan 
59 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang pengendalian polusi dan limbah 
60 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang penggunaan energi dan pelestariannya 
61 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang pemberian beasiswa dan hadiah dalam  
  bidang pendidikan  
62 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang sponsor dalam bidang olahraga dan  
  kesehatan 
63 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang sponsor kegiatan budaya dan kesenian 
64 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang sponsor program pemerintahan 
65 Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

  tentang pembagunan fasilitas sosial/umum 
66 Informasi perbaikan produk dan pelayanan  tentang  

  keamanan pemakaian produk 
67 Informasi perbaikan produk dan pelayanan  tentang  

  jaminan kualitas produk 
68 Informasi perbaikan produk dan pelayanan  tentang  

  perbaikan mutu produk melalui penelitian 
69 Informasi perbaikan produk dan pelayanan  tentang  

  komputerisasi dan otomisasi 
70 Informasi mengenai kondisi ekonomi dan  

  kebijakan yang ditempuh perusahaan  
  berdasarkan kondisi ekonomi tersebut 
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