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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis berdasarkan kategori Global Reporting Initiative 

4.1.1 Analisis pada Kategori 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 diantara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi 

utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Aspek pada ekonomi terdiri 4 

aspek utama yaitu kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak 

langsung dan praktik pengadaan. Kinerja ekonomi merupakan nilai ekonomi 

langsung yang dihasilakn dan disditribusikan misalnya seperti pendapatan, biaya 

operasional dan lain-lain, kemudian kinerja ekonomi juga merupakan implikasi 

dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan 

iklim seperti risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dimana 

terdapat potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, 

pendapatan atau  pengeluaran.  

Kinerja ekonomi juga merupakan cakupan kewajiban organisasi atas 

program imbalan pasti dimana kewajiban-kewajiban yang direncanakan yang 

dipeuhi oleh sumber daya umum organisasi, melaporkan  taksiran kewajiban 

selain itu kinerja ekonomi juga termasuk dalam bantuan finansial yang diterima 

dari pemerintah seperti: kredit pajak, subsidi, bantuan investasi dan lain-lainnya.  

Setelah kinerja ekonomi, yang termasuk dalam kategori ekonomi yaitu 
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keberadaan pasar yang dimana keberadaan pasar merupakan rasio upah 

standar pegawai pemula menurut gender dibandingkan dnegan upah minimum 

regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan dan perbandingan 

manajemen senior yang dipekerjakan dari  masyarakat lokal di lokasi operasi yang 

signifikan. 

Kemudian aspek selajutnya yaitu dampak ekonomi tidak langsung terdiri 

dari pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan 

seperti sejauh mana pembangunan investsi infrastruktur dan jasa yang diberikan 

signifikan, kemudian dampak yang diperkirakan pada masyarakat dan ekonomi 

lokal, dan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan termasuk besarnya 

dampak  seperti dampak ekonomi tidak langsung positif dan negatif signifikan 

yang teridentifikasi yang dimiliki organisasi. Kemudian aspek terakhir adalah 

aspek praktik pengadaan yang merupakan perbandingan pembelian dari pemasok 

lokal di lokasi operasional yang signifikan seperti presentase anggaran pengadaan 

yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan yang dibelanjakan pada 

pemasok lokal pada operasi yang dimaksud.  

Dari kategori ekonomi yang dijelaskan diatas berikut merupakan tabel 

beserta grafik yang menggambarkan  20 sampel perusahaan yang terdiri dari 

sektor perbankan 6 perusahaan, pertambangan 6 perusahaan, basic industri 2 

perusahaan, industri konsuimsi 1 perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, aneka 

industri 1 dan perusahaan jasa dan dagang yang terdaftar di BEI dengan kriteria 

perusahaan yang menganut GRI pada pelaporan laporan keberlanjutan yaitu CSR 
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kemudian beserta perhitungan presentase dan grafik penyesuaian dari tabel yang 

ada.  

Tabel 4.1 Kategori Kinerja Ekonomi 

 

Grafik 4.1 Kategori Kinerja Ekonomi 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan membahas satu per satu dari 

setiap aspek dari kategori ekonomi.  

4.1.1a Aspek Kinerja Ekonomi  

Pada aspek kinerja ekonomi memiliki empat poin utama yaitu nilai 

ekonomi langsung yang dihasilkan dan distribusikan, implikasi finansial dan 

resiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim, 

cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti dan bantuan finansial 

yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas berikut grafik dan 

Kategori Ekonomi Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi Infrastruktur Aneka Industri Jasa dan Dagang

Kinerja Ekonomi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keberadaan Pasar 67% 33% 100% 100% 33% 0% 100%

Dampak Ekonomi tidak langsung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Praktik Pengadaan 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100%
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tabel yang menunjukkan presentase dari 7 sampel sektor perusahaan pada aspek 

kinerja ekonomi. 

Tabel 4.1.1a Aspek Kinerja Ekonomi  

 

 

 

 

Grafik 4.1.1a AspekKinerja Ekonomi 
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Interpretasi: Berdasarkan Grafik dan Tabel pada aspek kinerja ekonomi, maka 

dapat disimpulkan bahwa pada grafik menunjukkan presentase yang dicapai oleh 

20 sampel perusahaan yang terdiri dari perusahaan pertambangan terdiri dari 6 

perusahaan, perusahaan perbankan terdiri dari 6 perusahaan, perusahaan basic 

industri terdiri dari 2 perusahaan, perusahaan industri konsumsi terdiri dari 1 

perusahaan, perusahaan infrastruktur terdiri dari 3 perusahaan, perusahaan aneka 

industri dari 1 perusahaan dan perusahaan jasa dan dagang terdiri dari 1 

perusahaan. Grafik dan tabel menunjukkan presentase 100% dikarenakan 20 

sampel perusahaan memenuhi secara keseluruhan dari poin-poin yang ada pada 

100%

100%

PresentaseKinerja Ekonomi

Perbankan

Pertambangan

Basic Industri

Industri Konsumsi

Infrastruktur

Aneka Industri

Jasa dan dagang

100%

100%

100%

100%

100%
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aspek kinerja ekonomi yaitu 20 sampel perusahaan menjelaskan dan 

mencantumkan bagaimana nilai ekonomi langsung yang dihasilkan oleh 

perusahaan, kemudian perusahaan mencantumkan dan menjelaskan bagaimana 

implikasi finansial dan resiko dikarenakan adanya perubahan iklim baik secara 

internal dan eksternal, perusahaan mencantumkan dan menjelaskan bagaimana 

cakupan atas program imbalan pasti dan perusahaan juga menjelaskan bagaimana 

perusahaan menerima bantuan secara finansial yang berasal dari pemerintah.  

4.1.1b Aspek Keberadaan Pasar 

Keberadaan pasar pengertian dari gaji pokok pegawai yang disesuaikan 

dengan UMR setempat atau dilebihkan. Pada aspek keberadaan pasar pada 

kategori ekonomi, aspek keberadaan pasar memiliki 2 poin utama yaitu rasio upah 

standar pegawai pemula dibandingkan dengan upah minimum regional dan 

perbandingkan manajemen senior yang dipekrjakan dari masyarakat lokal dilokasi 

operasi yang signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas berikut merupakan tabel 

presentase beserta grafik yang akan menunjukkan presentase yang didapat dari 7 

sampel sektor perusahaan pada aspek keberadaan pasar. 

Tabel 4.1.1b Aspek Keberadaan Pasar  

 

 

 

 

 

 

Keberadaan Pasar Presentase

Perbankan 67%

Pertambangan 33%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik 4.1.1b Aspek Keberadaan Pasar 

 

Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan yang mencapai presentase 100% yaitu 

perusahaan basic industri, industri konsumsi dan perusahaan jasa dan dagang, 

perusahaan dapat mencapai presentase 100% dikarenakan perusahaan 

menjelaskan dan mencantumkan 2 poin yang ada di aspek keberadaan pasar yaitu 

rasio upah standar pegawai pemula dengan upah minimum regional dan 

perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal. 

Sedangkan untuk perusahaan pertambangan hanya mencapai 33% saja, hal ini 

disebabkan karena dari 6 perusahaan sampel hanya 2 perusahaan saja yang 

melaporkan 2 poin dari aspek keberadaan pasar sedangkan 4 perusahaan lainnya 

tidak melaporkan poin dari aspek keberadaan pasar. Kemudian pada perusahaan 

perbankan hanya 67% saja yang melaporkan aspek keberadaan pasar sedangkan 2 

perusahaan perbankan lainnya tidak melaporkan aspek keberadaan pasar. Pada 

perusahaan infrastruktur hanya mencapai 33% saja dikarenakan hanya 1 

perusahaan dari 3 sampel perusahaan yang melaporkan poin dari aspek 
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keberadaan pasar dan pada perusahaan aneka industri tidak mencapai presentase 

yaitu 0%, hal ini terjadi dikarenakan pada sampel perusahaan aneka industri hanya 

1 sampel perusahaan saja dan perusahaan tersebut tidak melaporkan poin dari 

aspek keberadaan pasar sehingga hanya mencapai 0% saja.  

4.1.1c Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung  

Dampak Ekonomi Tidak Langsung merupakan dampak dari pembangunan 

ataupun investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada aspek dampak ekonomi 

tidak langsung terdapat 2 poin utama yaitu pembangunan dan dampak dari 

investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan dan besarnya dampak dari ekonomi 

tidak langsung. Berdasarkan uraian singkat diatas, berikut merupakan tabel dan 

grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan presentase yang dicapai dari 7 

sampel sektor perusahaan dari aspek dampak ekonomi tidak langsung. 

Tabel 4.1.1c Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

 

 

 

 

 

 

Dampak Ekonomi Tidak Langsung Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik 4.1.1c Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

 

Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 20 sampel perusahaan yaitu perusahaan pertambangan terdiri dari 6 

perusahaan, perusahaan perbankan terdiri dari 6 perusahaan, perusahaan basic 

industri terdiri dari 2 perusahaan, perusahaan industri konsumsi terdiri dari 1 

perusahaan, perusahaan infrastruktur terdiri dari 3 perusahaan, perusahaan aneka 

industri dari 1 perusahaan dan perusahaan jasa dan dagang terdiri dari 1 

perusahaan mencapai presentase 100% untuk semua sampel perusahaan, hal ini 

terjadi dikarenakan 20 sampel perusahaan melaporkan dan mencantumkan semua 

poin yang ada pada aspek dampak ekonomi tidak langsung yaitu pembangunan 

dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan dan besarnya 

dampak dari ekonomi tidak langsung.  

4.1.1d Aspek Praktik Pengadaan 

Praktik Pengadaan merupakan melihat bagaimana pembelian dari produk 

dan jasa perusahaan yang dibeli dari pendudukan lokal dengan penduduk 

interlokal. Kemudian aspek terakhir dari kategori ekonomi yaitu aspek praktik 

pengadaan dimana pada aspek pengadaan hanya memiliki 1 poin utama saja yaitu 

perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional. Berdasarkan 
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uraian singkat diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menunjukkan 

dan menggambarkan presentase yang dicapai oleh 7 sampel sektor perusahaan. 

Tabel 4.1.1d Aspek Praktik Pengadaan  

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1.1d Aspek Praktik Pengadaan 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan ada 6 perusahaan sampel yang mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan perbankan yang mencapai presentase 100%, 

kemudian perusahaan pertambangan, perusahaan basic industri, perusahaan 

industri konsumsi, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang 

yang juga mencapai presentase 100%, dimana hal ini terjadi karena perusahaan –

perusahaan tersebut melaporkan poin yang ada pada aspek praktik pengadaan, 

Praktik Pengadaan Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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sedangkan untuk perusahaan infrastruktur hanya mencapai presentase 67% saja, 

hal ini disebabkan karena dari 3 sampel perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang 

melaporkan poin pada aspek praktik pengadaan sedangkan 1 perusahaan tidak 

melaporkan poin pada aspek pengadaan yaitu perbandingan pembelian dari 

pemasok lokal di lokasi operasional.  

4.1.2 Analisis pada Kategori Lingkungan 

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi 

pada sistem hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekonomi. 

Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi 

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

keanekaragaman hayati, transportasi dan dampak yang berkaitan dengan produk 

dan jasa serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Pada kategori lingkungan 

memiliki 12 aspek inti yaitu: bahan, energi, air, emisi, keanekaragaman hayati, 

limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain, mekanisme pengaduan 

dampak atas lingkungan dan asesmen atas pemasok lingkungan. 

Pada aspek bahan yang dimaksud disini adalah bahan yang digunakan 

berdasarkan berat atau volume dan presentase bahan yang digunakan yang 

merupakan bahan input daur ulang, kemudian pada aspek energi yang dimaksud 

disini adalah konsumsi energi dalam organisasi, konsumsi energi diluar organisasi, 

intensitas energi, pengurangan konsumsi energi dan pengurangan kebutuhan 

energi pada produk dan jasa, pada aspek air yang dimaksud disini adalah total 

pengambilan air berdasarkan sumber, sumber air yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengambilan air, dan presentease dan total volume air yang 
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didaur ulang dan digunakan kembali. Pada aspek keanekaragaaman hayati yang 

dimaksud disini yaitu lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di 

dalam yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai 

keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, uraian dampak signifikan 

kegiatan produk, jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung, 

habitat yang dilindungi dan dipulihkan dan jumlah total spesies yang dilindungi 

nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional. 

Kemudian pada aspek emisi, dalam pedoman aspek emisi meliputi 

indikator-indikator emisi gas rumah kaca dan juga bahan perusak ozon, NOx, SOx 

dan emisi udara penting lainnya. Pada aspek emisi terdiri dari emisi gas rumah 

kaca langsung, emisi gas rumah kaca energi tidak langsung, emisi gas rumah kaca 

tidak langsung lainnya, intensitas emisi gas rumah kaca, pengurangan emisi gas 

rumah kaca, emisi bahan perusak ozon dan NOx, SOx, dan emisi udara signifikan 

lainnya. Pada aspek efluen dan limbah terdiri dari total air yang dibuang 

berdasarkan kualitas dan tujuan, bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode 

pembuangan, jumlah dan volume total tumpahan signifikan, bobot limbah yang 

dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel dan indentitas, ukuran, 

status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait 

secara signifikan yang terkena dampak. 

Selain itu pada aspek produk dan jasa terdiri dari tingkat mitigasi dampak 

terhadap dampak lingkungan produk dan jasa dan presentase produk yang terjual 

dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori. Kemudian pada aspek 

kepatuhan yang dimaksud disini adalah nilai moneter denda signifikan dan jumlah 
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total sanksi non meneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan lingkungan. Pada aspek transportasi yang dimaksud adalah dampak 

lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan 

untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja. Pada aspek lain-lain 

yaitu total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan. Pada aspek 

asesmen pemasok atas lingkungan yaitu presentase penapisan pemasok batu 

menggunakan kriteria lingkungan dan dampak lingkungan negatif signifikan 

aktual dan potensi dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil dan pada 

aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan adalah jumlah pengaduan 

tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, diselesaikan melalui 

mekanisme pengaduan resmi.  

Dari kategori lingkungan yang dijelaskan diatas berikut merupakan tabel 

dari 20 perusahaan-perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan 6 perusahaan, 

pertambangan 6 perusahaan, basic industri 2 perusahaan, industri konsuimsi 1 

perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, aneka industri 1 perusahaan dan jasa dan 

dagang 1 perusahaan  yang terdaftar di BEI dengan kriteria perusahaan yang 

menganut GRI pada pelaporan laporan keberlanjutan yaitu CSR kemudian beserta 

perhitungan presentase dan grafik penyesuaian dari tabel yang ada.  
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Tabel 4.2 Kategori Lingkungan 

 

Grafik 4.2 Kategori Lingkungan 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitia akan membahas satu per satu dari setiap 

aspek yang ada di kategori lingkungan. 

4.1.2a Aspek Bahan 

Pada aspek bahan dari kategori lingkungan memiliki 2 poin utama yaitu 

bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume dan presentase bahan yang 

digunakan yang merupakan bahan input daur ulang. Berdasarkan uraian singkat 

berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menunjukkan dan menggambarkan 

dari 7 sampel sektor perusahaan yang terdiri dari perusahaan perbankan, 
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Kategori Lingkungan 

Perbankan

Pertambangan

Basic Industri

Industri Konsumsi

infrastruktur

aneka industri

jasa dan dagang

Kategori Lingkungan Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi infrastruktur aneka industri jasa dan dagang

Bahan 17% 83% 50% 100% 33% 100% 100%

Energi 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Air 83% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

Keanekaragaman Hayati 83% 67% 100% 100% 67% 0% 100%

Emisi 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Efluen dan Limbah 50% 67% 100% 100% 100% 0% 100%

Produk dan Jasa 83% 67% 100% 100% 33% 100% 100%

Kepatuhan 17% 17% 50% 100% 0% 0% 0%

Transportasi 33% 17% 50% 0% 0% 0% 0%

Lain-lain 83% 67% 100% 100% 100% 0% 100%

Asesmen Pemasok atas lingkungan 0% 33% 50% 100% 0% 0% 100%

mekanisme pengaduan masalah lingkungan 17% 33% 50% 0% 0% 0% 0%
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perusahaan pertambangan, perusahaan basic industri, perusahaan infrastruktur, 

perusahaan jasa dan dagang, perusahaan industri konsumsi dan perusahaan aneka 

industri pada aspek bahan. 

Tabel 4.1.2a Aspek Bahan  Grafik 4.1.2a Aspek Bahan 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 3 sampel sektor perusahaan saja yang 

mencapai presentase 100% yaitu perusahaan industri konsumsi, perusahaan aneka 

industri dan perusahaan jasa dan dagang hal ini dikarenakan perusahaan-

perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin-poin yang ada pada aspek 

bahan, sedangkan untuk 4 sampel sektor perusahaan lainnya tidak mencapai 

presentase 100%, yaitu perusahaan perbankan hanya mencapai presentase 17% 

dikarenakan dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 1 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan aspek bahan, kemudian pada perusahaan 

pertambangan mencapai presentase 83% hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel 

perusahaan pertambangan ada 5 sampel perusahaan yang melakukan dan 

melaporkan aspek bahan sedangkan 1 perusahaan tidak melakukan dan 

melaporkan aspek bahan, pada perusahaan basic industri mencapai presentase 

Bahan Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 83%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Energi Presentase

Perbankan 67%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%

50%, hal ini dikarenakan dari 2 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan yang 

melakukan dan melaporkan aspek bahan. Terakhir pada perusahaan infrastruktur 

mencapai presentase 33%, hal ini dikarenakan dari 3 sampel perusahaan hanya 1 

saja yang melakukan dan melaporkan aspek bahan.  

4.1.2b Aspek Energi 

Pada aspek energi dari kategori lingkungan memiliki 5 poin utama yaitu 

konsumsi energi dalam organisasi, konsumsi energi di luar organisasi, intensitas 

energi, pengurangan konsumsi energi dan pengurangan kebutuhan energi pada 

produk dan jasa. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut merupakan tabel dan 

grafik yang akan menunjukkan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 

sampel sektor perusahaan yaitu perusahaann perbankan, perusahaan 

pertambangan, perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, 

perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang. 

Tabel 4.1.2b Aspek Energi  Grafik 4.1.2b Aspek Energi 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 
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bahwa daro 7 sampel sektor perusahaan yang mencapai presentase 100% terdapat 

6 sampel sektor perusahaan yaitu perusahaan pertambangan, perusahaan basic 

industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan 

aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang, hal in terjadi karena perusahaan-

perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin-poin dari aspek energi 

yang ada. Sedangkan untuk perusahaan perbankan hanya mencapai presentase 67% 

hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 4 sampel 

perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan aspek energi sisanya 2 sampel 

perusahaan perbankan tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek energi. 

4.1.2c Aspek Air 

Pada aspek air dari kategori lingkungan memiliki 3 poin utama yaitu total 

pengambilan air berdasarkan sumber, sumber air yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengambilan air dan presentase total volume air yang didaur 

ulang dan digunakan kembali. Berdasarkan uraian singkat diatas, berikut ini 

merupakan tabel dan grafik yang akan menunjukkan dan menggambarkan 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan pada aspek air. 
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Tabel 4.1.2c Aspek Air   Grafik 4.1.2c Aspek Air 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil dari tabel dan grafik diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan ada 5 sampel perusahaan 

yang mencapai presentase 100% yaitu perusahaan pertambangan, perusahaan 

basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur dan 

perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan ini 

melakukan dan melaporkan semua poin-poin yang ada pada aspek air yaitu 

presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali, sumber 

air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air dan total 

pengambilan air berdasarkan sumber. Sedangkan untuk 2 sampel sektor 

perusahaan lainnya yaitu perusahaan perbankan hanya mencapai 83% hal ini 

terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 5 sampel perusahaan perbankan 

yang melakukan dan melaporkan poin-poin pada aspek air, sedangkan 1 sampel 

perusahaan tidak melakukan atau tidak melaporkan aspke air. Kemudian pada 

perusahaan aneka industri tidak mecapai presentase yaitu 0%, hal ini dikarenakan 

sampel perusahaan aneka industri hanya 1 sampel saja dan secara kebetulan 

Air Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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sampel perusahaan ini tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek air sehingga 

hasil presentase dari sampel perusahaan ini hanya 0%. 

4.1.2d Aspek Keanekaragaman Hayati 

Pada aspek keanekaragaman hayati dari kategori lingkungan memiliki 4 

poin utama yaitu lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam 

atau yang berdekatan dengan kawasan lindungdan kawasan dengan nilai 

keanekaragaman hayati yang tinggi, uraian dampak signifikan kegiatan, produk, 

dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung, habitat yang 

dilindungi dan dipulihkan dan jumlah total spesies dalam IUCN red list dan 

spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat 

yang dipengaruhi operasional berdasarkan tingkat resiko kepunahan. Berdasarkan 

uraian singkat diatas, berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menunjukkan 

dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan pada 

aspek keanekaragaman hayati. 

Tabel 4.1.2d Aspek Kenekaragaman Hayati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenakeragaman Hayati Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik 4.1.2d Aspek Keanekaragaman Hayati 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 3 sampel sektor perusahaan memiliki 

presentase 100% yaitu perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi 

dan perusahaan jasa dan dagang hal ini terjadi dikarenakan, semua sampel 

perusahaan-perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin-poin yang ada 

pada aspek keanekaragaman hayati, sehingga presentase yang didapat dari setiap 

sektor 100%. Kemudian untuk perusahaan perbankan memiliki presentase 83% 

saja, hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 1 sampel perusahaan 

saja yang tidak melakukan dan melaporkan mengenai aspek keanekaragaman 

hayati sedangkan 5 sampel perusahaan perbankan melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek keanekearagaman hayati. Pada perusahaan pertambangan hanya 

memiliki presentase 67%, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

hanya 4 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek 

keanekaragaman hayati sedangkan 2 perusahaan lainnya tidak melakukan dan 
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tidak melaporkan mengenai aspek keanekaragaman hayati. Pada perusahaan 

infrastruktur memiliki presentase 67% hal ini terjadi dikarenakan dari 3 sampel 

perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan aspek 

keanekaragaman hayati sedangkan 1 perusahaan lainnya tidak. Terakhir pada 

perusahaan aneka industri memiliki presentase 0%, hal ini terjadi karena sampel 

dari perusahaan aneka industri hanya 1 dan perusahaan ini juga tidak melakukan 

atau melaporkan mengenai aspek keanekaragaman hayati sehingga presentase 

yang diacapai tidak ada atau 0%. 

4.1.2e Aspek Emisi 

Pada aspek emisi yang merupakan bagian dari kategori lingkungan 

memiliki 7 poin utama yaitu emisi gas rumah kaca langsung, emisi gas rumah 

kaca energi tidak langsung, emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya, 

intensitas emisi gas rumah kaca, pengurangan emisi gas rumah kaca, emisi bahan 

perusak ozon dan NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya. Berdasarkan 

hasil uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan 

menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek emisi. 

Tabel 4.1.2e Aspek Emisi    

 

 

 

 

 

Emisi Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik 4.1.2e Aspek Emisi 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan yang ada 6 diantaranya memiliki 

presentase 100% yaitu perusahaan pertambangan, perusahaan basic industri, 

perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri 

dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi karena semua sampel perusahaan-

perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin-poin yang ada pada aspek 

emisi, selain itu perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan 

yang bersentuhan secara langsung dengan lingkungan sehingga mereka 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek emisi. Kemudian untuk perusahaan 

perbankan hanya mencapai presentase 83% hal ini terjadi karena dari 6 sampel 

perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang tidak melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek emisi, sedangkan 5 lainnya melakukan dan melaporkan mengenai 

aspek emisi, selian itu perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang secara 

substansial atau tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. 
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4.1.2f Aspek Efluen atau Limbah 

Pada aspek efluen atau limbah yang merupakan dari kategori lingkungan 

memiliki 5 poin utama yaitu total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan 

tujuan, bobot total limbah berdasarkan jensi dan metode pembuangan, jumlah dan 

volume total tumpahan siginifikan, bobot limbah yang dianggap berdasarkan 

berbahaya menurut ketentuan konvensi basel yang diangkut, diimpor, diekspor 

atau dikelola dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional, 

identitas ukuran, status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air 

dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan 

limpasan organisasi. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik 

yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel 

sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada asepk efluen atau limbah. 

Tabel 4.1.2f Aspek Limbah   Grafik 4.1.2f Aspek Limbah 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan 4 diantaranya memiliki presentase 100% yaitu 

Efluen atau Limbah Presentase

Perbankan 50%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur 

dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi karena semua sampel dari sektor-

sektor perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua yang mengenai aspek 

efluen atau limbah ini sehingga presentase dari setiap sektor mencapai 100% dan 

perusahaan-perusahaan ini memang perusahaan-perusahaan yang mengahasilkan 

limbah paling banyak. Kemudian pada perusahaan perbankan hanya mencapai 

presentase 50% saja hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 3 

perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek efluen atau 

limbah ini sedangkan 3 lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek efluen atau limbah. Kemudian pada perusahaan pertambangan hanya 

memiliki presentase 67% padahal perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil 

limbah terbesar, hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 4 

perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengeai aspek limbah ini 

sedangkan 2 lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

limbah. Terakhir pada perusahaan aneka industri tidak mencapai presentase yaitu 

0% hal ini terjadi karena sampel dari perusahaan ini hanya 1 dan perusahaan ini 

juga tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek efluen atau limbah 

sehingga perusahaan ini memiliki presentase 0% saja. 

4.1.2g Aspek Produk dan Jasa 

Pada aspek produk dan jasa yang merupakan bagian dari kategori 

lingkungan memiliki 2 poin utama yaitu tingkat mitigasi dampak terhadap 

dampak lingkungan produk dan jasa dan presentase produk yang terjual dan 

kemasannya yang direklamasi menurut kategori. Berdasarkan uraian diatas 



 
 

75 
 

berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel 4.1.2g Aspek Produk dan Jasa     Grafik 4.1.2g Aspek Produk dan Jasa 

  

Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa  

dari 7 sampel sektor perusahaan 4 diantaranya memiliki presentase 100% yaitu 

perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan aneka 

industri dan perusahaan jasa dan dagang, hal in terjadi dikarenakan semua sampel 

dari sektor-sektor perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua hal yang ada 

pada aspek produk dan jasa, sehingga presentase yang dicapai dari setiap sektor 

100%. Kemudian pada perusahaan perbankan hanya mencapai presentase 83% 

saja hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 5 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek produk dan jasa sedangkan 1 

perusahaan sisanya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

produk dan jasa. Pada perusahaan pertambangan hanya mencapai presentase 67% 

saja hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 4 perusahaan saja 

Produk dan Jasa Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek produk dan jasa sisanya tidak 

melakukan. Terakhir pada perusahaan infrastruktur hanya mencapai presentase 33% 

saja hal ini terjadi karena dari 3 sampel perusahaan hanya 1 saja yang melakukan 

dan melaporkan mengenai aspek produk dan jasa, sedangkan 2 perusahaan 

lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek produk dan jasa. 

4.1.2h Aspek Kepatuhan 

Pada aspek kepatuhan yang merupakan bagian dari kategori lingkungan 

memiliki 1 poin utama yaitu nilai moneter denda signifikan dan jumlah total 

sanksi non meneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 

lingkungan. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang 

akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel 4.1.2h Aspek Kepatuhan     Grafik 4.1.2h Aspek Kepatuhan 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 1 sektor perusahaan saja yang 

Kepatuhan Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 17%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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memiliki presentase 100% yaitu industri konsumsi, hal dikarenakan sampel 

perusahaan ini hanya 1 perusahaan dan perusahaan ini melakukan dan melaporkan 

mengenai hal-hal pada aspek kepatuhan. Kemudian pada perusahaan perbankan 

hanya mencapai presentase 17% hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan 

hanya 1 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek 

kepatuhan sedangkan 5 lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek kepatuhan. Pada perusahaan pertambangan juga memiliki presentase hanya 

17% saja hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja 

yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek kepatuhan dan 5 perusahaan 

lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek kepatuhan. 

Kemudian pada perusahaan industri konsumsi memiliki presentase 50% hal ini 

terjadi karena dari 2 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang melakukan 

dan melaporkan mengenai aspek kepatuhan sisanya tidak. Terakhir pada 

perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang memiliki presentase 0% hal ini dikarenakan semua sampel perusahaan-

perusahaan dalam sektor-sektor ini tidak melakukan atau tidak melaporkan 

mengenai aspek kepatuhan sehingga setiap sektor perusahaan hanya memiliki 

presentase 0%. 

4.1.2i Aspek Transportasi 

Pada aspek transportasi yang merupakan bagian dari kategori lingkungan 

memiliki 1 poin utama yaitu dampak lingkungan signifikan  dari pengangkutan 

produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan 

pengangkutan tenaga kerja. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut tabel dan 
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grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan mengenai pencapaian presentase 

dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek 

transportasi. 

Tabel 4.1.2i Aspek Transportasi  Grafik 4.1.2i Aspek Transportasi 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada yang mencapai presentase 

100% , dimana perusahaan perbankan memiliki presentase 33 % saja hal ini 

terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang melakukan 

dan melaporkan mengenai aspek transportasi sedangkan 4 lainnya tidak. 

Kemudian pada perusahaan pertambangan hanya memiliki presentase 17% saja 

hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek tarsnportasi sedangkan 5 lainnya 

tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek transportasi. Pada 

perusahaan basic industri memiliki presentase 50%  hal ini terjadi karena dari 2 

sampel perusahaan 1 perusahaan melakukan dan melaporkan mengenai aspek 

Transportasi Presentase

Perbankan 33%

Pertambangan 17%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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tranportasi, sedangakan sisanya tidak melakukannya. Terakhir pada perusahaan 

industri konsumsi, infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang 

semua perusahaan dari sektor-sektor ini tidak melakukan atau tidak melaporkan 

sehingga setiap sektor tidak memiliki presentase yaitu 0%. 

4.1.2j Aspek Lain-lain 

Pada aspek lain-lain ini yang merupakan bagian dari kategori lingkungan 

memiliki 1 poin utama yaitu total pengeluaran dan investasi perlindungan 

lingkungan berdasarkan jenis. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut 

merupakan tabel dan grafik yang akan menunjukkan dan menjelaskan mengenai 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan 

pada aspek lain-lain. 

Tabel 4.1.2j Aspek lain-lain   Grafik 4.1.2j Aspek lain-lain 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 4 diantarannya memiliki presentase 100% 

yaitu perushaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan 

Lain-lain Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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infrastruktur dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi dikarenakan semua 

sampel perusahaan dari sektor-sektor ini melakukan dan melaporkan semua yang 

berkaitan dengan aspek lain-lain sehingga setiap sektor perusahaan-perusahaan ini 

memiliki presnetase 100%. Kemudian pada perusahaan perbankan hanya 

mencapai presentase 83% saja hal ini terjadi karena adari 6 sampel perusahaan 

hanya 1 perusahaan saja yang tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek lain-lain sedangkan 5 perusahaan lainnya melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek lain-lain. Kemudian pada perusahaan pertambangan memiliki 

presentase 67% hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 4 

perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek lain-lain 

sedangkan 2 lainnya tidak melakukan atau tidak mrelaporkan mengenai aspek 

lain-lain. Terakhir pada perusahaan aneka industri tidak memiliki presentase yaitu 

0% hal in terjadi karena sampel dari sektor ini hanya 1 perusahaan dan perusahaan 

ini tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek lain-lain. 

4.1.2k Aspek Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

Asesmen pemasok atas lingkungan adalah jumlah dari kriteria yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga dampak yang diberikan oleh 

perusahaan. Pada aspek asesmen pemasok atas lingkungan yang merupakan 

bagian dari kategori lingkungan memiliki 2 poin utama yaitu presentase penapisan 

pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan dan dampak lingkungan negatif 

signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. 

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan 
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menunjukkan dan menjelaskan mengenai pencapaian presentase dari 7 sampel 

sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel 4.1.2k Aspek Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1.2k Aspek Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 2 diantaranya memiliki presentase 100% 

yaitu perusahaan industri konsumsi dan perusahaan infrastruktur hal ini terjadi 

karena semua sampel perusahaan-perusahaan pada sektor-sektor ini melakukan 

dan melaporkan yang berkaitan dengan aspek asesem pemasok atas lingkungan. 

Kemudian pada perusahaan pertambangan hanya memiliki presentase 33% hal ini 

Asesmen Pemasok atas Lingkungan Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 33%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek asesmen pemasok atas lingkungan 

sedangkan 4 lainnya tidak. Kemudian pada perusahaan basic industri hanya 

memiliki presentase 50% artinya dari 2 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan 

saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek asesmen pemasok atas 

lingkungan sedangkan sisanya tidak. Kemudian untuk sektor perusahaan lainnya 

yaitu perusahaan perbankan, perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri 

tidak memiliki presentase yaitu 0% hal ini terjadi dikarenakan sampel perusahaan 

pada sektor-sektor ini tidak ada yang melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek asesmen pemasok atas lingkungan sehingga presentase setiap sektor 0% 

saja. 

4.1.2l Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

Pada aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan yang merupakan 

bagian dari kategori lingkungan memiliki 1 poin utama yaitu jumalh pengaduan 

tentang dampak lingkungan yang diajukan ditangani dan diselesaikan melalui 

mekanisme pengaduan resmi. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut 

merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan mengenai 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel 4.1.2l Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

 

 

 

 

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 33%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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Grafik 4.1.2l Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada sampel sektor perusahaan yang 

memiliki presentanse 100%,perusahaan perbankan hanya memiliki presentase 17% 

hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah 

lingkungan sedangkan 5 lainnya tidak melakukan, kemudian pada perusahaan 

pertambangan hanya memiliki presentase 33% saja hal ini dikarenakan dari 6 

sampel perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan sedangkan 4 lainnya 

tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan 

masalah lingkungan. Kemudian pada perusahaan basic industi hanya memiliki 

presentase 50% saja hal in terjadi karena dari 2 sampel perusahaan hanya 1 

perusahaan yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek mekanisme 

pengaduan masalah lingkungan sedangkan lainnya tidak. Terakhir pada sektor 
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perusahaan industri konsumsi, infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa 

dan dagang tidak memiliki presentase yaitu 0% hal ini dikarenakan sampel 

perusahaan-perusahaan dari sektor-sektor ini tidak melakukan atau tidak 

melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan, maka 

presentase yang dicapai dari setiap sektor hanya 0% saja. 

4.1.3 Analisis pada Kategori Sosial 

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi 

terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. Kategori sosial berisi sub 

kategori: praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja, hak asasi manusia 

masyarakat dan tanggung jawab atas produk. Sebagian besar konten sub kategori 

didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional atau referensi 

internasional lainnya yang relevan. 

4.1.3a Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Kerja 

Sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja terdiri dari 8 

aspek utama yaitu kepegawaian, hubunga industrial, kesehatan dan keselamatan 

kerja, pelatihan dan pendidikan,, kebergaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan 

remunerasi perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok atas praktik 

ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Aspek 

kepegawaian yang dimaksud disisni adalah jumlah total dan tingkat perekrutan 

karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok gender, usia, dan 

wilayah kemudian tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang 

tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi 

operasi yang signifikan, dan tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah 
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cuti melahirkan, menurut gender. Selanjutnya pada aspek hubungan industrial 

berisikan jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, 

termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.  

Pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja berisikan presentase total 

tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen dan pekerja 

yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan 

keselamatan kerja, kemudian jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari 

hilang  dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah 

dan gender, pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit 

yang terkait dengan pekerjaan mereka  dan topik kesehatan dan keselamatan yang 

tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.  Selanjutnya pada aspek 

pelatihan dan pendidikan terdiri dari jam pelatihan rata-rata per tahun per 

karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan, program untuk 

manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung 

keberlanjutan kerja karyawan dna membantu mereka mengelola purna bakti dan 

presentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier 

secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan.  

Selain itu pada aspek keberagaman dan kesetaraan peluang yang dimaksud 

adalah komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori 

karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan 

indikator keberagaman lainnya. Kemudian pada aspek kesetaraan remunerasi 

perempuan dan laki-laki yang dimaksud disini adalah rasio gaji pokok dan 

remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, 
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berdasarkan lokasi opersional yang signifikan. Selanjutnya pada aspek asesmen 

pemasok atas praktik ketenagakerjaan berisi presentase penapisan terhadap 

pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan dan dampak negatif 

aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam 

rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Terakhir pada aspek mekanisme 

pengaduan masalah ketenagakerjaan berisi jumlah pengaduan tentang praktik 

ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanismen 

pengaduan resmi.  

Dari sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja yang 

dijelaskan diatas berikut merupakan tabel dari 20 perusahaan-perusahaan yang 

terdiri dari sektor perbankan 6 perusahaan, pertambangan 6 perusahaan, basic 

industri 2 perusahaan, industri konsuimsi 1 perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, 

aneka industri 1 perusahaan dan jasa dan dagang 1 perusahaan  yang terdaftar di 

BEI dengan kriteria perusahaan yang menganut GRI pada pelaporan laporan 

keberlanjutan yaitu CSR kemudian beserta perhitungan presentase dan grafik 

penyesuaian dari tabel yang ada.  

Tabel 4.1.3a Sub Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan 

Kenyamanan Kerja 

Sub Kategori Praktik Ketenagakerjaan Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi infrastruktur aneka industri jasa dan dagang

Kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hubungan Industrial 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100%

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelatihan dan Pendidikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keberagaman dan kesetaraan peluang 83% 67% 100% 100% 100% 0% 100%

Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki 0% 67% 0% 100% 67% 0% 100%

Asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan 83% 83% 0% 100% 67% 100% 0%

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan 50% 50% 50% 100% 33% 0% 0%
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Grafik 4.1.3a Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan 

Kenyamanan Kerja 

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan menjelaskan satu per satu aspek dari 

sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja 

(4.1.3a)a Aspek Kepegawaian 

Pada aspek kepegawaian yang merupakan sub kategori dari praktik 

ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja memiliki 3 poin utama yaitu jumlah total 

dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok 

umur, gender, dan wilayah, tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu 

yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, tingkat kembali 

bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender. Berdasarkan 

uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan 

menunjukkan mengenai pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan 

atau 20 sampel perusahaan. 
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Tabel (4.1.3a)a Aspek Kepegawaian     Grafik (4.1.3a)a Aspek Kepegawaian 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

dari 7 sampel sektor perusahaan semua sampel sektor perusahaan memiliki 

presentase 100% yaitu perusahaan perbankan, perusahaan pertambangan, 

perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, 

perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang. Hal ini terbukti dari 

semua sampel perusahaan-perusahaan melakukan dan melaporkan semua yang 

berkaitan dengan aspek kepegawaian sehingga dari setiap sektor perusahaan 

memiliki presentase 100% dan tidak ada sektor perusahaan yang tidak melakukan 

dan melaporkan aspek ini karena aspek ini merupakan aspek yang bersifat wajib 

bagi perusahaan yang memiliki karyawan banyak. 

(4.1.3a)b Aspek Hubungan Industrial 

Pada aspek hubungan industrial yang merupakan bagian dari sub kategori 

praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja memiliki 1 poin utama yaitu 

jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, 

termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama. Berdasarkan 

uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan meenjelaskan dan 

Kepegawaian Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%



 
 

89 
 

menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek hubungan industrial. 

Tabel (4.1.3a)b Aspek Hubungan Industrial 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)b Aspek Hubungan Industrial 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 5 diantaranya memiliki presentase 100% 

yaitu perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan 

infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini 

terjadi dikarenakan semua sampel perusahaan-perusahaan dari sektor-sektor ini 

melakukan dan melaporkan yang berkaitan dengan aspek hubungan industrial dan 

menjaga hubungan dengan para stakeholder mereka sehingga dari setiap sektor 

perusahan memiliki presentase 100%. Kemudian pada perusahaan perbankan 

Hubungan Industrial Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 83%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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hanya mencapai presentase 83% saja hal terjadi karena dari 6 sampel perusahaan 

hanya 1 perusahaan yang tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

hubungan industrial sedangkan 5 lainnya melakukan dan melaporkan mengenai 

aspek hubungan industrial. Terakhir pada perusahaan pertambangan juga 

memiliki presentase 83% hal ini juga memiliki kesamaan dengan perusahaan 

perbankan dimana dari 6 sampel perusahaan pertambangan hanya 1 perusahaan 

yang tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek hubungan industrial 

sedangkan 5 lainnya melakukan dan melaporkan mengenai aspek hubungan 

industrial. 

(4.1.3a)c Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan bagian dari 

sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja memiliki 4 poin 

utama yaitu presentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama 

formal manajemen dan pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan 

saran program kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian jenis dan tingkat 

cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang  dan kemangkiran, serta jumlah total 

kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender, pekerja yang sering terkena 

atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka  dan 

topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan 

serikat pekerja.  Berdasarkan uraian diatas berikut tabel dan grafik yang akan 

menjelaskan dan menunjukkan presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 

sampel perusahaan. 
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Tabel (4.1.3a)c Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)c Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan, sampel sektor perusahaan ini semuanya 

memiliki presentase 100% hal ini dikarenakan semua sampel perusahaan dari 

sektor-sektor perbankan, pertambangan, basic industri, industri konsumsi, 

infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang semuanya 

melakukan dan melaporkan yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan 

keselamatan kerja selain itu aspek ini merupakan aspek terutama dalam 

perusahaan bagi karyawan, karena karyawan bekerja dengan memberikan nyawa 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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mereka dan tenaga maupun waktu sehingga perusahaan harus berkewajiban dalam 

memberikan dan menjalankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja ini. 

(4.1.3a)d Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

Pada aspek pelatihan dan pendidikan yang merupakan bagian dari sub 

kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja memiliki 3 poin utama 

yaitu jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut 

kategori karyawan, program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran 

seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dna membantu 

mereka mengelola purna bakti dan presentase karyawan yang menerima review 

kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori 

karyawan. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang 

akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek pelatihan dan pendidikan. 

Tabel (4.1.3a)d Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan dan Pendidikan Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik (4.1.3a)d Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan, semua sampel sektor perusahaan melakukan dan 

melaporkan yang berkaitan dengan aspek pelatihan dan pendidikan buktinya 

sebagai berikut, perusahaan perbankan dengan 6 sampel perusahaan melakukan 

dan melaporkan semua aspek pelatihan dan pendidikan dan memiliki presentase 

100%, kemudian pada perusahaan pertambangan dengan 6 sampel perusahaan 

memiliki presentase 100% dimana semua sampel perusahaan melakukan dan 

melaporkan semua aspek pelatihan dan pendidikan. Kemudian pada perusahaan 

basic industri dari 2 sampel perusahaan memiliki presentase 100%. Pada 

perusahaan industri konsumsi juga memiliki presentase 100%. Pada perusahaan 

infrastruktur memiliki presentase 100% juga, kemudian pada perusahaan aneka 

industri dan perusahaan jasa dan dagang yang hanya memiliki 1 sampel 

perusahaan juga memiliki presentase 100%. Hal ini membuktikan bahwa aspek 

pelatihan dan pendidikan juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan demi 

kemajuan perusahaan. 
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(4.1.3a)e Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

Pada aspek keberagaman dan kesetaraan peluang yang merupakan bagian 

dari sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja memiliki 1 poin 

utama yaitu komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori 

karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan 

indikator keberagaman lainnya. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan 

tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase 

dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek kesetaraan 

dan kebergaman peluang. 

Tabel (4.1.3a)e Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)e Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

 

Keberagaman dan Kesetaraan Peluang Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan, 4 diantaranya memiliki presentase 100% yaitu 

perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur 

dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi dikarenakan semua sampel 

perusahaan dari sektor-sektor ini melakukan dan melaporkan semua yang 

berkaitan dengan aspek keberagaman dan kesetaraan peluang sehingga dari 

masing-masing sektor perusahaan memiliki presentase 100%. Kemudian pada 

perusahaan perbankan hanya memiliki presentase 83% saja hal ini terjadi karena 

dari 6 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan yang tidak melakukan atau tidak 

melaporkan aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, sedangkan 5 lainnya 

melakukan dan melaporkan aspek keberagaman dan kesetaraan peluang. Pada 

perusahaan pertambangan memiliki presentase 67% saja hal ini terjadi 

dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 4 perusahaan saja yang melakukan 

dan melaporkan aspek keberagaman dan kesetaraan peluang sedangkan 2 lainnya 

tidak. Terakhir pada perusahaan aneka industri tidak memiliki presentase yaitu 0% 

hal ini dikarenakan sampel perusahaan ini hanya 1 dan perusahaan ini tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek keberagaman dan kesetaraan peluang. 

(4.1.3a)f Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 

Pada aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki yang 

merupakan bagian dari sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan 

kerja memiliki 1 poin utama yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi bagi 

perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi 

operasional yang signifikan. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel 
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dan grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 

sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel (4.1.3a)f Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)f Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 2 diantaranya memiliki presentase 100% 

yaitu perusahaan industri konsumsi dan perusahaan jasa dan dagang hal ini 

sampel perusahaan dari sektor-sektor ini melakukan dan melaporkan mengenai 

aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki. Kemudian pada perusahaan 

perbankan tidak memiliki presentase yaitu 0% hal ini terjadi karena dari 6 sampel 

perusahaan tidak ada satupun perusahaan perbankan yang melakukan atau tidak 

melaporkan mengenai aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki 

sehingga perbankan memiliki presentase 0% saja. Kemudian pada perusahaan 

Kesetaraan Remunreasi Perempuan dan Laki-laki Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 67%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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pertambangan memiliki presentase 67% hal ini dikarenakan dari 6 sampel 

perusahaan hanya 4 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai 

aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki sedangkan 2 lainnya tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan 

laki-laki. Kemudian pada perusahaan basic industri tidak memiliki presentase 

yaitu 0% karena di sektor ini sampel perusahaan hanya 1 dan perusahaan ini tidak 

melakukan dan melaporkan aspek kesetaraan remunerasi sehingga perusahaan 

tidak memiliki presentase 0% saja. Kemudian pada perusahaan infrastruktur 

hanya memiliki presentase 67% saja hal ini dikarenakan dari 3 sampel perusahaan 

hanya 2 perusahaan yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek kesetaraan 

remunerasi perempuan dan laki-laki sedangkan 1 sisanya tidak. Terakhir pada 

perusahaan aneka industri juga tidak memiliki presentase yaitu 0% dikarenakan di 

sektor perusahaan ini hanya memiliki 1 sampel perusahaan dan perusahaan ini 

tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek kesetaraan remunerasi 

perempuan dan laki-laki. 

(4.1.3a)g Aspek Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan 

Pada aspek asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan yang 

merupakan bagian dari sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan 

kerja memiliki 2 poin utama yaitu presentase penapisan terhadap pemasok baru 

menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan dan dampak negatif aktual dan 

potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan 

dan tindakan yang diambil. Berdasarkan uraian diatas berikut tabel dan grafik 

yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel 
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sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek asesmen pemasok atas 

praktik ketenagakerjaan. 

Tabel (4.1.3a)g Aspek Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)g Aspek Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 2 diantarannya memiliki presentase 100% 

yaitu perusahaan industri konsumsi dan perusahaan aneka industri hal ini 

dikarenakan dari sampel perusahaan sektor aneka industri dan industri konsumsi 

yang sama-sama hanya 1 perusahaan saja sebagai sampel melakukan dan 

melaporkan mengenai aspek asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan 

sehingga presentase dari masing-masing sektor 100%. Kemudian pada perusahaan 

perbankan hanya 83% saja hal ini dikarenakan dari 6 sampel sektor perusahaan 

Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan Presentase

Perbankan 83%

Pertambangan 83%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 0%
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hanya 1 perusahaan saja yang tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan, sedangkan 5 perusahaan 

lainnya melakukan dan melaporkan mengenai aspek asesmen pemasok atas 

praktik ketenagakerjaan. Kemudian pada perusahaan pertambangan juga memiliki 

presentase yang sama dengan perusahaan perbankan dimana hanya 1 perusahaan 

pertambangan saja yang tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan. Kemudian pada perusahaan basic 

industri tidak memiliki presentase yaitu 0% dimana 2 sampel perusahaan dari 

sektor ini sama sekali tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

asesmen pemaosk atas praktik ketenagakerjaan dan juga pada perusahaan jasa dan 

dagang yang hanya memiliki 1 sampel perusahaan juga tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek asesmen sehingga sektor perusahaan ini tidak memiliki 

presentase yaitu 0% saja. Terakhir pada perusahaan infarstruktur memiliki 

presentase 67% dimana hal ini dari 3 sampel perusahaan hanya 2 perusahaan yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek asesmen pemasok atas praktik 

ketenagakerjaan dan 1 perusahaan lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan 

mengenai aspek asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan. 

(4.1.3a)h Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

Pada aspek mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang 

merupakan bagian dari sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan 

kerja memiliki 1 poin utama yaitu jumlah pengaduan tentang praktik 

ketenagakerjaan yang diajukan ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan resmi. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik 
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yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel 

sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek mekanisme pengaduan 

masalah ketenagakerjaan. 

Tabel (4.1.3a)h Aspek Mekanismen Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3a)h Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan 1 diantaranya memiliki presentase 100% 

yaitu perusahaan industri konsumsi karena sampel perusahaan dari industri 

konsumsi hanya 1 perusahaan dan perusahaan ini melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan sehingga 

presentase sektor perusahaan ini 100%. Pada perusahaan perbankan hanya 

mencapai presentase 50% demikian juga dengan perusahaan pertambangan juga 

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Presentase

Perbankan 50%

Pertambangan 50%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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memiliki presentase 50% hal ini dikarenakan 6 sampel perusahaan perbankan dan 

dari 6 sampel perusahaan pertambangan hanya 3 perusahaan saja yang melakukan 

dan melaporkan aspek mekanisme pengaduan ketenagakerjaan dan 3 perusahaan 

lainnya sama-sama tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Kemudian pada perusahaan 

basic industri juga memiliki presentase 50% hal ini terjadi karena dari 2 sampel 

perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan mengenai 

aspek mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan dan sisanya tidak. 

Kemudian pada perusahaan infrastruktur hanya memiliki presentase 33% saja hal 

ini dikarenakan dari 3 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah 

ketenagakerjaan dan 2 perusahaan lainnya tidak. Terakhir pada perusahaan aneka 

industri dan perusahaan jasa dan dagang yang sama-sama memiliki sampel 

perusahaan 1, dimana sampel perusahaan dari amsing-masing sektor sama-sama 

tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan 

masalah ketenagakerjaan sehingga masing-masing dari sektor perusahan aneka 

industri dan perusahaan jasa dan dagang memiliki presentase 0%. 

4.1.3b Sub–Kategori Hak Asasi Manusia 

Sub kategori Hak Asassi 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, 
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pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja dan hak-hak adat. Terdapat 

konsensus global yang semakin berkembang yang menyatakan bahwa organisasi 

memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Pada sub 

kategori hak asasi manusia terdapat 10 aspek utama yaitu investasi, non-

diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian bersama, pekerja anak, pekerja 

paksa atau wajib kerja, praktik pengamanan, hak adat, asesmen,  asesmen 

pemasok atas hak asasi manusia dan mekanismen pengaduan masalah atas hak 

asasi manusia. 

Pada aspek investasi terdiri dari jumlah total dan presentase perjanjian dan 

kontak investasi yang signifikan yang menyertakan klausal terkait hak asasi 

manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia dan jumlah waktu 

pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait 

dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk presentase 

karyawan yang dilatih. Kemudian pada aspek non-diskriminasi yang dimaksud 

disini adalah jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang 

diambil. Pada aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama yang 

dimaksud adalah operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar 

atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan 

perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung ha-hak 

tersebut. Selanjutnya pada aspek pekerja anak yang dimaksud adalah operasi dan 

pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak 

dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak 

yang efektif. 
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Pada aspek pekerja paksa atau wajib kerja berisikan operasi dan pemasok 

yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib dan 

tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa 

atau wajib kerja. Kemudian pada aspek praktik pengamanan berisikan presentase 

petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi 

manusia di organisasi yang relevan dengan operasi. Pada aspek hak-hak adat 

berisikan jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat 

adat dan tindakan yang diambil. Pada aspek asesmen berisikan jumlah total dan 

presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi 

manusia. Selanjutnya pada aspek asesmen pemasok atas hak asasi manusia 

berisikan presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteri hak asasi 

manusia dan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak 

asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Terakhir pada 

aspek mekanisme pengaduan masalah atas hak asasi manusia berisikan jumlah 

pengaduan tentang dampak terhadap hak-hak asasi manusia yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal.  

Dari sub-kategori hak asasi manusia yang dijelaskan diatas berikut 

merupakan tabel dari 20 perusahaan-perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan 

6 perusahaan, pertambangan 6 perusahaan, basic industri 2 perusahaan, industri 

konsuimsi 1 perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, aneka industri 1 perusahaan 

dan jasa dan dagang 1 perusahaan  yang terdaftar di BEI dengan kriteria 

perusahaan yang menganut GRI pada pelaporan laporan keberlanjutan yaitu CSR 
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kemudian beserta perhitungan presentase dan grafik penyesuaian dari tabel yang 

ada.  

Tabel 4.1.3b Sub-Kategori Hak Asasi Manusia 

 

Grafik 4.1.3b Sub-Kategori Hak Asasi Manusia 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menjelaskan satu pe satu setiap 

aspek yang ada pada sub-kategori hak asasi manusia. 

(4.1.3b)a Aspek Investasi  

Pada aspek investasi yang merupakan bagian dari sub-kategori hak asasi 

manusia memiliki 2 poin utama yaitu jumlah total dan presentase perjanjian dari 

kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausal terkait hak asasi 

Sub-Kategori Hak asasi manusia Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi infrastruktur aneka industri jasa dan dagang

Investasi 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100%

Non-diskriminasi 33% 67% 100% 100% 67% 0% 100%

Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama 33% 83% 50% 100% 67% 100% 100%

Pekerja anak 0% 17% 0% 0% 33% 0% 100%

Pekerja Paksa atau wajib kerja 17% 33% 0% 0% 67% 0% 0%

Praktik Pengamanan 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0%

Hak adat 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Asesmen 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Asesmen pemasok atas hak asasi manusia 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0%
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manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia dan jumlah waktu 

pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait 

dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk presentase 

karyawan yang dilatih. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut merupakan tabel 

dan grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan pencapaian presenstase 

dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 

Tabel (4.1.3b)a Aspek Investasi Grafik (4.1.3b)a Aspek Investasi 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan, 5 sampel sektor perusahaan mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan pertambangan, perusahaan industri konsumsi, 

perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang, hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel 

semuanya melakukan dan melaporkan semua poin yang ada pada aspek investasi 

sehingga pencapaian presentase mencapai 100%. Kemudian untuk sampel 

perusahaan lainnya yaitu perusahaan perbankan hanya mencapai presentase 50% 

dikarenakan dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 3 saja yang melakukan 

dan melaporkan aspek investasi sedangkan lainnya tidak melakukan dan 

melaporkan aspek investasi. Kemudian pada perusahaan basic industri mencapai 

Investasi Presentase

Perbankan 50%

Pertambangan 100%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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prsentase 50% juga hal ini disebabkan karena dari 2 sampel perusahaan basic 

industri hanya 1 saja yang melakukan dan melaporkan semua aspek investasi 

sedangkan 1 sampel perusahaan lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan 

aspek investasi.  

(4.1.3b)b Aspek Non-diskriminasi 

Pada aspek non-diskriminasi yang merupakan bagian dari sub-kategori hak 

asasi manusia memiliki 1 poin utama yaitu jumlah total insiden diskriminasi san 

tindakan perbaikan yang diambil. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut 

merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan 

pada aspek non-diskriminasi. 

Tabel (4.1.3b)b Aspek Non-diskriminasi  

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3b)b Aspek Non-diskriminasi 

 

Non-diskriminasi Presentase

Perbankan 33%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan, 3 sampel sektor perusahaan yang mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi 

dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini disebabkan karena semua sampel 

perusahaan melakukan dan melaporkan aspek dari non-diskriminasi sehingga 

presentase yang dicapai dari setiap sektor 100%. Sedangkan untuk perusahaan 

perbankan hanya mencapai presentase 33% hal ini dikarenakan dari 6 sampel 

perusahaan perbankan hanya 2 sampel perusahaan saja yang melakukan dan 

melaporkan aspek non-diskriminasi sedangkan 4 lainnya tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek non-diskriminasi. Pada perusahaan pertambangan 

mencapai presentase 67% saja hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

pertambangan hanya 4 sampel perusahaan pertambangan saja yang melakukan 

dan melaporkan aspek non-diskriminasi sedangkan  2 sampel perusahaan lainnya 

tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek non-diskriminasi. Kemudian pada 

perusahaan infrastruktur mencapai presentase 67% hal ini dikarenakan dari 3 

sampel perusahaan hanya 2 sampel perusahaan saja yang melakukan dan 

melaporkan aspek non-diskriminasi sedangkan 1 sampel perusahaan tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek non-diskriminasi. Terakhir pada 

perusahaan aneka industri tidak mencapai presentase yaitu 0% hal ini dikarenakan 

sampel dari perusahaan ini hanya 1 perusahaan dan perusahaan ini tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek non-diskriminasi sehingga presentasenya 

0% saja. 

 



 
 

108 
 

 (4.1.3b)c Aspek Kebebasan Berserikat dan PKB 

Pada aspek kebebasan berserikat dan PKB yang merupakan bagian dari 

sub kategori hak asasi manusia memiliki 1 poin utama yaitu  operasi dan pemasok 

teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko inggi melanggar hak untuk 

melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan 

yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Berdasarkan uraian singkat 

diatas berikut tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan 

pada aspek kebebasan berserikat dan PKB. 

Tabel (4.1.3b)c Kebebasan Berserikat dan PKB 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3b)c Aspek Kebebasan Berserikat dan PKB 

 

Kebebasan Berserikat dan PKB Presentase

Perbankan 33%

Pertambangan 83%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bhawa dari 7 sampel sektor perusahaan 3 sampel sektor perusahaan mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan industri konsumsi, perusahaan aneka industri 

dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini dikarenakan semua sampel perusahaan 

melakukan dan melaporkan aspek kebebasan berserikat dan PKB sehingga 

presentase dari setiap sektor 100%. Sedangkan pada perusahaan perbankan hanya 

mencapai 33% saja, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

perbankan hanya 2 sampel perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan 

aspek kebebasan berserikat dan PKB sedangkan 4 lainnya tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek kebebasan berserikat dan PKB. Pada perusahaan 

pertambangan mencapai presentase 83%, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel 

perusahaan pertambangan hanya 1 sampel perusahaan saja yang tidak melakukan 

atau tidak melaporkan aspek kebebasan berserikat dan PKB sedangkan 5 lainnya 

melakukan dan melaporkan aspek kebebasan berserikat dan PKB. Pada 

perusahaan basic industri hanya mencapai 50% saja hal ini terjadi dikarenakan 

dari 2 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang melakukan dan 

melaporkan aspke kebebasan berserikat dan PKB sedangkan yang lainnya tidak. 

Kemudian pada perusahaan infrastruktur mencapai presentase 67% saja hal ini 

terjadi dikarenakan dari 3 sampel perusahaan hanya 2 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan aspek kebebasan berserikat dan PKB sedangkan 1 

perusahaan lainnya tidak.  
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(4.1.3b)d Aspek Pekerja Anak 

Pada aspek pekerja anak yang merupakan bagian dari sub kategori hak 

asasi manusia memiliki 1 poin utama yaitu operasi dan pemasok yang 

diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan 

yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif. 

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan 

menjelaskan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek pekerja anak. 

Tabel (4.1.3b)d Aspek Pekerja Anak  

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3b)d Aspek Pekerja Anak 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 1 sampel sektor perusahaan saja yang 

mencapai presentase 100% hal yaitu perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi 

Pekerja Anak Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 17%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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dikarenakan sampel dari perusahaan jasa dan dagang hanya 1 perusahaan saja dan 

perusahaan ini melakukan dan melaporkan aspek pekerja anak sehingga 

presentase mencapai 100%. Sedangkan untuk sampel sektor perusahaan lainnya 

yaitu perusahaan perbankan mencapai presentase 0% hal ini terjadi dikarenakan 

perbankan memang tidak memperkerjakan anak dibawah umur karena kriteria 

dalam penerimaan karyawan yang disesuaikan dengan pendidikan yang tinggi. 

Kemudian pada perusahaan basic industri, industri konsumsi dan perusahaan 

aneka industri, sampel perusahaan-perusahaan ini mencapai 0% hal ini terjadi 

dikarenakan sampel dari setiap sektor tidak melakukan atau tidak melaporkan 

aspek pekerja anak baik dalam pencegahan. Terakhir pada perusahaan 

infrastruktur mencapai presentase 33% hal ini terjadi dikarenakan dari 3 sampel 

perusahaan hanya 1 sampel perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan 

aspek pekerja anak sedangkan lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan 

aspek pekerja anak. 

(4.1.3b)e Aspek Pekerja Paksa atau Kerja Wajib 

Pada aspek pekerja paksa atau kerja wajib merupakan bagian dari sub 

kategori hak asasi manusia memiliki 1 poin utama yaitu 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. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik 

yang akan menjelaskan atau menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel 

sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan. 
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Tabel (4.1.3b)e Aspek Pekerja Paksa atau Wajib Kerja 

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3b)e Aspek Pekerja Paksa atau Wajib Kerja 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada sampel perusahaan yang 

mencapai presentase 100%. Presentase tertinggi dari 7 sampel sektor perusahaan 

yaitu perusahaan infrastruktur 67%, hal ini disebabkan karena dari 3 sampel 

perusahaan 2 sampel perusahaan yang melakukan dan melaporkan aspek pekerja 

paksa atau wajib kerja sedangkan 1 perusahaan lainnya tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek pekerja paksa atau wajib kerja. Kemudian pada 

perusahaan perbankan mencapai presentase 17% saja, hal ini disebabkan dari 6 

sampel perusahaan hanya 1 sampel perusahaan perbankan yang melakukan dan 

melaporkan aspek pekerja paksa atau wajib kerja. Selanjutnya pada perusahaan 

Pekerja Paksa atau Wajib Kerja Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 33%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%



 
 

113 
 

pertambangan mencapai presentase 33% hal ini disebabkan karena dari 6 sampel 

perusahaan hanya 2 sampel perusahaan pertambangan yang melakukan dan 

melaporkan mengenai aspek pekerja paksa atau wajib paksa sedangkan 4 sampel 

perusahaan lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek pekerja paksa 

atau wajib paksa. Terakhir pada perusahaan basic industri, perusahaan industri 

konsumsi dan perusahaan aneka industri semua sampel perusahaan-perusahaan ini 

tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek pekerja paksa dan wajib 

kerja sehingga setiap sektor memiliki presentase 0% saja.  

(4.1.3b)f Aspek Praktik Pengamanan 

Pada aspek praktik pengamanan yang juga merupakan bagian dari sub 

kategori hak asasi manusia memiliki 1 poin utama yaitu presentase petugas 

pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di 

organisasi yang relevan dengann operasi. Berdasarkan uraian diatas berikut 

merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan pencapaian presentase dari 7 

sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek praktik 

pengamanan. 

Tabel (4.1.3b)f Aspek Praktik Pengamanan 

 

 

 

 

 

 

Praktik Pengamanan Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 33%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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Grafik (4.1.3b)f Aspek Praktik Pengamanan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada yang mencapai presentase 100% hanya 

perusahaan pertambangan saja yang mencapai presentase meskipun hanya 33%%, 

hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan hanya 2 sampel perusahaan 

saja yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek praktik pengamanan 

sedangkan 4 sampel perusahaan pertambangan lainnya tidak melakukan atau tidak 

melaporkan mengenai aspek praktik pengamanan. Kemudian untuk sampel sektor 

perusahaan lainnya yaitu perusahaan perbankan, perusahaan basic industri, 

perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri 

dan perusahaan jasa dan dagang semua sampel perusahaan-perusahaan ini tidak 

ada yang melakukan atau melaporkan mengenai aspek praktik pengamanan 

sehingga dari setiap sektor perusahaan memiliki presentase 0% saja. 

(4.1.3b)g Aspek Hak Adat 

Pada aspek hak adat yang merupakan bagian dari sub kategori hak asasi 

manusia memiliki 1 poin utama yaitu jumlah total insiden pelanggaran yang 

melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil. Berdasarkan 
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uraian diatas berikut tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan 

pada aspek hak adat. 

Tabel (4.1.3b)g Aspek Hak Adat Grafik (4.1.3b)g Aspek Hak Adat 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik yang ada maka dapat disimpulkan 

bahwa hanya sampel sektor perusahaan pertambangan saja yang memiliki 

presentase yaitu 17%, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

pertambangan hanya 1 saja sampel perusahaan yang melakukan dan melaporkan 

mengenai aspek hak adat, sedangkan sampel perusahaan lainnya tidak melakukan 

atau tidak melaporkan aspek hak adat. Kemudian pada sampel sektor perusahaan 

perbankan, perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan 

infrastruktur, perusahaan aneka industri dann perusahaan jasa dan dagang, sampel 

semua perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki presentase yaitu 0%, hal ini 

dikarenakan semua perusahaan-perusahaan dari setiap sektor perbankan, basic 

industri, industri konsumsi, sektor infrastruktur, perusahaan aneka industri dan 

perusahaan jasa dan dagang tidak melakukan atau tidak melaporkan poin yang ada 

pada aspek hak adat, maka dari itu presentase yang didapat 0%saja. 

 

Hak Adat Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 17%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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(4.1.3b)h Aspek Asesmen 

Pada aspek asesmen yang merupakan bagian dari sub kategori hak asasi 

manusia memiliki1 poin utama yaitu jumlah total dan pemasok presentase operasi 

yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia. Berdasarkan 

uraian singkkat diatas berikut tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan 

menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek asesmen. 

Tabel (4.1.3b)h Aspek Asesmen Grafik (4.1.3b)h Aspek Asesmen 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada yang mencapai presentase 100%, 

hanya perusahaan pertambangan saja yang memiliki presentase yaitu 17% hal ini 

dikarenakan dari 6 ssampel perusahaan pertambangan 1 sampel perusahaan 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek asesmen sehingga sektor 

pertambanga memiliki presentase 17%, sedangkan untuk 5 sampel perusahaan 

pertambangan lainnya tidak melakukan atau tidak amleporkan mengenai aspek 

asesmen. Kemudian untuk sampel sektor perusahaan lainnya tidak memiliki 

presentase yaitu 0%, perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan perbankan, 

perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, 

Asesmen Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 17%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini dapat terjadi 

dikarenakan semua sampel perusahaan perbankan, basic industri, industri 

konsumsi, infrastruktur, aneka industri dan jasa dan dagang tidak ada yang 

melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek asesmen sehingga dari setiap 

sektor hanya memiliki 0% saja. 

(4.1.3b)i Aspek Pemasok atas Hak Asasi Manusia 

Pada aspek pemasok atas hak asasi manusia yang merupakan bagian dari 

sub kategori hak asasi manusia memiliki 2 poin utama yaitu presentase penapisan 

pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia dan dampak negatif aktual 

dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan 

dan tindakan yang diambil. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut merupakan 

tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai 

pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan 

pada aspek pemasok atas hak asasi manusia. 

Tabel (4.1.3b)i Aspek Pemasok atas Hak Asasi Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasok atas Hak Asasi Manusia Presentase

Perbankan 0%

Pertambangan 17%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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Grafik (4.1.3b)i Aspek Pemasok atas Hak Asasi Manusia 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa  dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada yang mencapai presentase 

100%, hanya perusahaan pertambangan saja yang memiliki presentase 17% saja, 

hal ini terjadi karena dari 6 sampel perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan mengenai aspek pemasok atas hak asasi manusia 

sedangkan 5 perusahaan lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai 

aspek pemasok atas hak asasi manusia. Kemudian untuk sampel sektor 

perusahaan lainnya yaitu perusahaan perbankan, basic industri, industri konsumsi, 

infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang tidak memiliki 

presentase, hal ini dikarenakan dari semua sampel sektor perbankan, basic industri, 

industri konsumsi, infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang 

semuanya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek pemasok atas 

hak asasi manusia sehingga presentase yang didapat dari setiap sektor hanya 0% 

saja. 

(4.1.3b)j Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 

Pada aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia yang 

merupakan bagian dari sub kategori hak asasi manusia memiliki 1 poin utama 
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yaitu jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang 

diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal. 

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan 

menjelaskan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek mekanisme pengaduan masalah 

hak asasi manusia. 

Tabel (4.1.3b)j Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3b)j Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan tidak ada sektor perusahaan yang 

mencapai presentase 100% hanya dau sektor perusahaan saja yang memiliki 

presentase yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan pertambangan hal ini 

Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 17%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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terjadi dikarenakan dari masing-maisng 6 sampel perusahaan perbankan dan 

pertambangan hanya 1 saja sampel perusahaan dari perbankan dan pertambangan 

yang melakukan dan melaporkan mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah 

hak asasi manusia, sedangkan sisanya tidak melakukan atau tidak melaporkan 

mengenai aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia, maka dari itu 

presentase yang didapat dari setiap sektor perbankan dan pertambangan 17% saja. 

Kemudian untuk sampel sektor perusahaan lainnya yaitu basic industri, industri 

konsumsi, infarstruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang tidak 

memiliki presentase, hal ini dikarenakan dari setiap sampel perusahaan basic 

industri, industri konsumsi, infrastruktur, aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang semuanya tidak melakukan atau tidak melaporkan mengenai aspek 

mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia, maka dari itu presentase yang 

didapat dari setiap sektor perusahaan hanya 0% saja. 

4.1.3c Sub-Kategori Masyarakat 

Dalam hal identitas, hak masyarakat tersebut didasarkan pada kolektif dan 

individu. Hak mereka untuk dikonsultasikan secara bebas, sebelum, dan perolehan 

informasi untuk mendapatkan persetujuan merupakan hak dasar yang secara tegas 

diakui dalam poin referensi di atas. Sub kategori masyarakat membahas dampak 

yang dimiliki organisasi terhadap masyarakat dan masyarakat lokal. Pada aspek 

sub kategori masyarakat terdapat 7 aspek utama yaitu: masyarakat lokal, anti 

korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas 

damppk pada masyarakat dan mekanisme pengaduan dampak atas masyarakat. 

Pada aspek masyarakat lokal berisikan presentase operasi dengan pelibatan 
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masyarakat lokal, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan 

dan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

masyarakat lokal. Kemudian pada aspek anti korupsi berisikan jumlah total dan 

presentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko 

signifikan yang teridentifikasi, komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan 

prosedur anti korupsi dan insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.  

Selanjutya pada aspek kebijakan publik berisikan nilai total kontribusi 

politik berdasarkan negara dan penerima atau penerima masyarakat. Kemudian 

pada aspek anti persaingan berisikan jumlah total tindakan hukum terkait anti 

persaingan, anti trust serta praktik monopoli dan hasilnya. Pada aspek kepatuhan 

berisikan nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non 

moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Selain itu 

pada aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat berisikan presentase 

penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat dan 

dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam 

rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Terakhir pada aspek mekanisme 

pengaduan dampak terhadap masyarakat berisikan jumah pengaduan dampak 

terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui 

mekanisme pengaduan resmi.  

Dari sub-kategori masyarakat yang dijelaskan diatas berikut merupakan 

tabel dari 20 perusahaan-perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan 6 

perusahaan, pertambangan 6 perusahaan, basic industri 2 perusahaan, industri 

konsuimsi 1 perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, aneka industri 1 perusahaan 
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dan jasa dan dagang 1 perusahaan  yang terdaftar di BEI dengan kriteria 

perusahaan yang menganut GRI pada pelaporan laporan keberlanjutan yaitu CSR 

kemudian beserta perhitungan presentase dan grafik penyesuaian dari tabel yang 

ada.  

Tabel 4.1.3c Sub-Kategori Masyarakat 

 

Grafik 4.1.3c Sub-Kategori Masyarakat 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menjelaskan satu per satu dari 

setiap aspek yang ada pada sub-kategori masyarakat. 

 

Sub-Kategori Masyarakat Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi infrastruktur aneka industri jasa dan dagang

Masyarakat Lokal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anti korupsi 100% 67% 100% 100% 67% 0% 100%

Kebijakan publik 100% 50% 0% 100% 100% 100% 100%

Anti persaingan 17% 50% 0% 100% 33% 0% 0%

Kepatuhan 100% 83% 0% 100% 67% 100% 0%

Asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat 17% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat 67% 67% 100% 0% 100% 100% 0%
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(4.1.3c)a Aspek Masyarakat Lokal 

Pada aspek masyarakat lokal dari sub-kategori masyarakat, aspek 

masyarakat lokal memiliki 2 poin utama yaitu presentase operasi dengan pelibatan 

masyarakat lokal, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan 

dan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

masyarakat lokal. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut tabel dan grafik yang 

akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan pada aspek masyarakat lokal. 

Tabel (4.1.3c)a Aspek Masyarakat Lokal  

 

 

 

 

 

 

Grafik(4.1.3c)a Aspek Masyarakat Lokal 

   

Masyarakat Lokal Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 100%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan, sampel 

perusahaan-perusahaan ini semuanya mencapai presentase 100% yaitu perusahaan 

perbankan, perusahaan pertambangan, perusahaan basic industri, perusahaan 

industro konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan 

perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi dikarenakan semua sampel perusahaan 

melakukan dan melaporkan semua poin-poin yang pada aspek masyarakat lokal, 

dimana perusahaan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap aktivitas 

perusahaan yang ada yaitu presentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, 

asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan dan operasi 

dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat 

lokal. 

(4.1.3c)b Aspek Anti Korupsi 

Pada aspek anti korupsi dari sub-kategori masyarakat, aspek ini memiliki 3 

poin utama yaitu jumlh total dan presentase operasi yang dinilai terhadap risiko 

terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi, komunikasi dan 

pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi dan insiden korupsi 

terbukti dan tindakan yang diambil. Berdasarkan uraian diatas, berikut tabel dan 

grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian presentase dari 7 

sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek anti korupsi. 
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Tabel (4.1.3c)b Aspek Anti Korupsi     Grafik (4.1.3c)b Aspek Anti Korupsi 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan, hanya 4 sampel sektor perusahaan saja 

yang mencapai presentase 100% yaitu perusahaan perbankan, perusahaan basic 

industri, perusahaan industri konsumsi dann perusahaan jasa dan dagang, 

kemudian untuk sisanya yaitu perusahaan pertambangan hanya mencapai 

presentase 67%, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

pertambangan hanya 4 sampel perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan 

aspek anti korupsi, sedangkan 2 lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan. 

Kemudian perusahaan infrastruktur juga hanya mencapai presentase 67% saja, hal 

ini disebabkan karena dari 3 sampel perusahaan infrastruktur hanya 2 sampel saja 

yang melakukan dan melaporkan aspek anti korupsi, sedangkan sisanya tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek anti korupsi. Terakhir yaitu perusahaan 

aneka industri yang mencapai presentase 0%, dimana sampel perusahaan aneka 

industri hanya 1 dan perusahaan ini tidak melakukan atau melaporkan aspek anti 

korupsi maka dari itu sampel perusahaan ini hanya mencapai presentase 0% saja.  

 

Anti Korupsi Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 100%
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(4.1.3c)c Aspek Kebijakan Publik 

Pada aspek kebijakan publik dari sub-kategori masyarakat, aspek ini hanya 

memiliki 1 poin utama yaitu nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan 

pemerintah atau penerima masyrakat. Berdasarkan uraia singkat diatas, berikut 

merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan menunjukkan pencapaian 

presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan pada aspek 

kebijakan publik. 

Tabel (4.1.3c)c Aspek Kebijakan Publik    

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3c)c Aspek Kebijakan Publik 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan, hanya 5 

sampel sektor perusahaan saja yang mencapai presentase 100% yaitu perusahaan 

Kebijakan Publik Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 50%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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perbankan, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan 

aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi dikarenakan 

perusahaan-perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin yang ada pada 

aspek kebijakan publik. Sedangkan untuk sampel perusahaan yang tidak mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan pertambangan yang hanya mencapai presentase 

50%, hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan pertambangan hanya 3 sampel 

perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan aspek kebijakan publik dan 

sisanya tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek kebijakan publik. Terakhir 

adalah perusahaan basic industri dimana sampel perusahaan ini tidak mencapai 

presentase yaitu 0%, hal ini terjadi dikarenakan dari 2 sampel perusahaan,s emua 

sampel perusahaan tidak ada yang melakukan atau tidak melaporkan aspek 

kebijakan publik sehingga presentase yang dicapai 0%. 

(4.1.3c)d Aspek Anti Persaingan 

Pada aspek anti persaingan yang merupakan bagian dari sub kategori 

masyarakat memiliki 1 poin utama yaitu jumlah total tindakan hukum terkait anti 

persaingan, anti trust, serta praktik monopili dan hasilnya. Berdasarkan uraian 

singkat diatas, berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan 

menunjukka pencapaian presentase dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek anti persaingan. 
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Tabel (4.1.3c)d Aspek Anti Persaingan  

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3c)d Aspek Anti Persaingan 

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik, maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 1 sampel sektor perusahaan saja yang 

mencapai presentase 100% yaitu perusahaan industri konsumsi, hal ini 

dikarenakan sampel perusahaan melakukan dan melaporkan aspek anti persaingan, 

sedangkan untuk sampel sektor perusahaan lainnya hanya mencapai presentase 

sebagai berikut perusahaan perbankan hanya mencapai presentase 17%, hal ini 

dikarenakan dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 1 saja sampel perusahaan 

saja yang melakukan dan melaporkan aspek anti persaingan sedangkan sampel 

perusahaan perbankan yang lainnya tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek 

anti persaingan. Kemudian pada perusahaan pertambangan hanya mencapai 

presentase 50% saja, hal ini terjadi dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

Anti Persaingan Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 50%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%
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pertambangan hanya 3 sampel perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan 

aspek anti persaingan. Pada perusahaan basic industri tidak mencapai presentase 

yaitu 0%, hal ini dikarenakan dari 2 sampel perusahaan, 2 sampel perusahaan 

tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek anti persaingan sehingga hanya 0%, 

hal ini juga berlaku bagi perusahaan aneka industri dan jasa dan dagang yang 

mencapai presentase 0%, hal ini dikarenakan sampel dari masing-masing sektor 

aneka industri dan jasa dan dagang berjumlah 1 dan sampel perusahaan tidak 

melakukan atau tidak melaporkan aspek anti persaingan sehingga mencapai 0%. 

Terakhir yaitu perusahaan infrastruktur yang mencapai presentae 33%, hal ini 

dikarenakan dari 3 sampel perusahaan hanya 1 sampel perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan aspek anti persaingan sisanya tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek anti persaingan.  

(4.1.3c)e Aspek Kepatuhan 

Pada aspek kepatuhan yang merupakan bagian dari sub-kategori 

masyarakat memiliki 1 poin utama yaitu nilai moneter denda yang signifikan dan 

jumlah total sanksi non meneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut tabel dan grafik yang akan 

menjelaskan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel sektor 

perusahaan dan 20 sampel perusahaan pada aspek kepatuhan. 
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Tabel (4.1.3c)e Aspek Kepatuhan     Grafik (4.1.3c)e Aspek Kepatuhan 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan atau 20 sampel perusahaan yang mencapai 

presentase 100% ada 3 sampel sektor perusahaan yaitu perusahaan perbankan, 

perusahaan industri konsumsi dan perusahaan aneka industri, hal ini dikarenakan 

sampel perusahaan-perusahaan melakukan dan melaporkan poin pada aspek 

kepatuhan. Sedangkan untuk sisanya yaitu perusahaan pertambangan hanya 

mencapai 83% hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan pertambangan hanya 

1 saja yang tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek kepatuhan sedangkan 5 

sampe perusahaan lainnya melakukan dan melaporkan aspek kepatuhan. 

Kemudian pada perusahaan basic industri hanya mencapai 0% saja hal ini 

dikarenakan dari 2 sampel perusahaan, semua sampel perusahaan tidak ada yang 

melakukan atau tidak melaporkan aspek kepatuhan. Pada perusahaan infrastruktur 

hanya mencapai 67%. Hal ini dikarenakan dari 3 sampel perusahaan hanya 2 

sampel perusahaan saja yang melakukan dan melaporkan aspek kepatuhan 

sedangkan 1 sampel perusahaan tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek 

kepatuhan. Terakhir pada perusahaan jasa dan dagang juga mencapai presentase 0%  

hal ini dikarenakan sampel perusahaan jasa dan dagang hanya 1 dan sampel 

Kepatuhan Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 83%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 67%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 0%
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perusahaan ini tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek kepatuhan sehingga 

mencapai presentase 0% saja. 

(4.1.3c)f Aspek Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat  

Pada aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat yang 

merupakan bagian sub kategori masyarakat memiliki 2 poin utama yaitu 

presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap 

masyarakat dan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Berdasarkan uraian 

singkat diatas berikut ini merupakan tabel dan grafik yang menjelaskan dan 

menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sektor sampel perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat. 

Tabel (4.1.3c)f Aspek Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3c)f Aspek Asesmen pemaso atas dampak pada masyarakat 

 

Asesmen Pemasok atas dampak pada masyarakat Presentase

Perbankan 17%

Pertambangan 0%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sektor sampel perusahaan hanya 2 sampel perusahaan yang 

mencapain presentase 100% yaitu perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa 

dan dagang hal ini terjadi karena sampel perusahaan melakukan dan melaporkan 

aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat. Sedangkan sampel 

perusahaan lainnya tidak mencapai presentase 100% yaitu perusahaan perbankan 

hanya mencapai presentase 17%  hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

perbankan hanya 1 sampel perusahaan yang melakukan dan melaporkan aspek 

asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat sedangkan sampel perusahaan 

sisanya tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek asesmen pemasok atas 

dampak pada masyarakat. Pada perusahaan pertambangan tidak mencapai 

presentase 100% yaitu 0% dikarenakan dari 6 sampel perusahaan, semua sampel 

perusahaan tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek asesmen pemasok atas 

dampak pada masyarakat. Pada perusahaan basic industri juga hanya 0% saja, hal 

ini dikarenakan 2 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel tidak melakukan atau 

tidak melaporkan aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat. Pada 

perusahaan industri konsumsi juga tidak mencapai presentase 100% yaitu 0% 

dikarenakan sampel perusahaan industri konsumsi hanya 1 dan sampel perusahaan 

ini tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek asesmen pemasok atas dampak 

pada masyarakat. Terakhir pada perusahaan infrastruktur juga tidak mencapai 

presentase 100% yaitu 0% karena 3 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel 

perusahaan tidak melakukan atua tidak melaporkan aspek asesmen pemasok ata 

dampak pada masyarakat. 
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(4.1.3c)g Aspek Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat 

Pada aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat yang 

merupakan bagian sub kategori masyarakat memiliki 1 poin utama yaitu jumlah 

pengduan tentang dampak terhadap masyarakt yang diajukan, ditangani dan 

diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Berdasarkan uraian singkat 

diatas berikut merupakan tabel dan grafik yang akan menjelaskan dan 

menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sektor sampel perusahaan atau 20 

sampel perusahaan pada aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap 

masyarakat. 

Tabel (4.1.3c)g Aspek Mekanisme Pengaduan terhadap Masyarakat 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3c)g Aspek Mekanisme Pengaduan terhadap Masyaraka

 

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sektor sampel perusahaan yang mencapai presentase 100% ada 3 

Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyrakat Presentase

Perbankan 67%

Pertambangan 67%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 0%
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sampel perusahaan yaitu perusahaan basic industri, perusahaan infrastruktur dan 

perusahaan jasa dan dagang, hal ini terjadi disebabkan karena sampel perusahaan-

perusahaan ini melakukan dan melaporkan semua poin yang ada pada aspek 

mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. Kemudian pada perusahaan 

perbankan dan perusahaan pertambangan hanya mencapai presentase 67% saja 

dikarenakan sampel perusahaan perbankan dan perusahaan pertambangan 

memiliki jumlah yang sama yaitu 6 sampel perusahaan, dimana dari 6 sampel 

perusahaan masing-masing sampel hanya 4 sampel perusahaan saja yang 

melakukan dan melaporkan aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap 

masyarakat dan sisanya tidak melakukan atau tidak melaporkan aspek mekanisme 

pengaduan dampak terhadap masyarakat. Terakhir pada perusahaan industri 

konsumsi dan perusahaan jasa dan dagang sama-sama tidak mencapai presentase 

yaitu 0% dikarenakan sampel dari perusahaan industri konsumsi dan perusahaan 

jasa dan dagang sama-sama hanya 1 sampel perushaan saja dan tidak melakukan 

atau tidak melaporkan aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat 

sehingga ke-2 sampel sektor perusahaan ini sama-sama hanya 0% saja.  

4.1.3d Sub-Kategori Tanggung Jawab Produk 

Aspek dalam sub kategori tanggung jawab atas produk berhubungan 

dengan produk dan jasa secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan 

dan secara khusus kepada para pelanggan. Pada aspek tanggung jawab produk 

terdapat 5 aspek utama yaitu: kesehatan dan keselamatan pelanggan, pelabelan 

priduk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan dan kepatuhan. Pada 

aspek keselamatan dan kesehatan pelanggan berisikan presentase kategori produk 
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dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan 

yang dinilai untuk peningkatan dan total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap 

peraturan dan kode sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari 

produk dan jasa sepanjang daur hidup menurut jenis hasil. Kemudian pada aspek 

pelabelan produk dan jasa berisikan jenis informasi produk dan jasa yang 

diharuskan oleh prosuder organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan 

produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus 

mengikuti persyaratan informsi sejenis, jumlah total insiden ketidakpatuhan 

terhadap peraturan dan kode sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan 

produk dan jasa menurut jenis hasil dan hasil survei untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. 

Kemudian pada aspek komunikasi pemasarana berisikan penjualan produk 

yang dilarang atau disengketakan dan jumlah total insiden ketidakpatuhan 

terhadap peraturan dan kode sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk 

iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil. Selanjutnya pada aspek privasi 

pelanggan berisikan jumlah total keluha yang terbukti terkait dengan pelanggaran 

privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Terakhir pada apsek kepatuhan 

berisikan nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.  

Dari sub-kategori tanggung jawab atas produk yang dijelaskan diatas 

berikut merupakan tabel dari 20 perusahaan-perusahaan yang terdiri dari sektor 

perbankan 6 perusahaan, pertambangan 6 perusahaan, basic industri 2 perusahaan, 

industri konsuimsi 1 perusahaan, infrastruktur 3 perusahaan, aneka industri 1 
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perusahaan dan jasa dan dagang 1 perusahaan  yang terdaftar di BEI dengan 

kriteria perusahaan yang menganut GRI pada pelaporan laporan keberlanjutan 

yaitu CSR kemudian beserta perhitungan presentase dan grafik penyesuaian dari 

tabel yang ada.  

Tabel 4.1.3d Sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk 

 

Grafik 4.1.3d Sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk 

 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti akan membahas satu per satu 

aspek-aspek yang terdapat pada sub kategori tanggung jawab atas produk. 

 

 

Sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk Perbankan Pertambangan Basic Industri Industri Konsumsi infrastruktur aneka industri jasa dan dagang

Kesehatan dan keselamatan pelanggan 67% 33% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelabelan produk dan jasa 100% 67% 50% 100% 100% 100% 100%

Komunikasi pemasaran 50% 33% 0% 100% 33% 100% 100%

Privasi pelanggan 100% 33% 100% 100% 100% 100% 100%

Kepatuhan 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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(4.1.3d)a Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan   

Pada aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan terdapat 2 poin utama 

yaitu presentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya 

terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatannya dan total 

jumlah insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait 

dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup 

menurut jenis hasil. Berdasarkan hasil uraian singkat diatas nerikut merupakan 

tabel dan grafik yang akan menggambarkan dan menunjukkan presentase yang 

dicapai oleh 7 sampel sektor perusahaan pada aspek kesehatan dan keselamatan 

pelanggan. 

Tabel (4.1.3d)a Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3)a Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

 

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Presentase

Perbankan 67%

Pertambangan 33%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, dari 7 sampel sektor 

perusahaan yang ada hanya 5 sampel sektor perusahaan saja yang mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan basic industri, perusahaan industri konsumsi, 

perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang hal ini terjadi dikarenakan perusahaan melaporkan dan melakukan 2 poin 

dari aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, sedangkan untuk perusahaan 

perbankan, sampel perusahaan ini hanya mencapai presentase 67% saja, hal ini 

terjadi karena dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 4 saja yang melaporkan 

tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan, dan untuk perusahaan 

pertambangan hanya mencapai presentase 33% saja, hal ini dikarenakan dari 6 

sampel perusahaan pertambangan hanya 2 perusahaan saja yang melaporkan 

kesehatan dan keselamatan pelanggan sednagkan 4 perusahaan lainnya tidak 

melaporkan dan tidak mencantumkan tentang aspek kesehatan dan keselamatan 

pelanggan.  

(4.1.3d)b Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

Pada aspek pelabelan produk dan jasa terdapat 3 poin utama yaitu jenis 

informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait 

dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, jumlah total insiden 

ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait dengan informsi dan 

pelabelan produk dan jasa dan hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian singkat diatas berikut tabel dan grafik yang akan 
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menunjukkan dan menggambarkan presentase yang dicapai oleh 7 sampel sektor 

perusahaan pada aspek pelabelan produk dan jasa. 

Tabel (4.1.3d)b Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3d)b Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

 

Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 5 sampel perusahaan saja yang mencapai 

presentase 100% yaitu perusahaan perbankan, perusahaan industri konsumsi, 

perusahaan infrastruktur, perusahaan aneka industri dan perusahaan jasa dan 

dagang, sedangkan untuk 2 sampel perusahaan lainnya yaitu perusahaan 

Pelabelan Produk dan Jasa Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 67%

Basic Industri 50%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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pertambangan dan perusahaan basic industri belum mencapai 100% hal ini 

dikarenakan dari perusahaan pertambangan dari 6 sampel perusahaan 

pertambangan hanya 4 sampel perusahaan pertambangan saja yang melaporkan 

dan melakukan aspek pelabelan produk dan jasa, sedangkan 2 sampel perusahaan 

pertambangan tidak melaporkan atau tidak melakukan aspek tersebut sehingga 

hanya mencapai presentase 67% saja dan untuk perusahaan basic industri hanya 

mencapai presentase 50%, hal ini dikarenakan dari 2 sampel perusahaan basic 

industri hanya 1 saja yang melakukan dan melaporkan aspek pelabelan produk 

dan jasa.  

(4.1.3d)c Aspek Komunikasi Pemasaran 

Pada aspek komunikasi pemasaran dari sub kategori tanggung jawab atas 

produk memiliki 2 poin utama yaitu penjualan produk yang dilarang atau 

disengketakan dan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

kode sukarela tentang komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi, dan 

sponsor. Berdasarkan uraian singkat diatas berikut merupakan tabel dan grafik 

yang akan menunjukkan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 

sampel sektor perusahaan pada aspek komunikasi pemasaran. 

Tabel (4.1.3d)c Aspek Komunikasi Pemasaran 

 

Komunikasi Pemasaran Presentase

Perbankan 50%

Pertambangan 33%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 33%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Grafik (4.1.3d)c Aspek Komunikasi Pemasaran 

 

Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan hanya 3 saja yang mencapai presentase 100% 

yaitu perusahaan industri konsumsi, perusahaan aneka industri dan perusahaan 

jasa dan dagang, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan ini melaporkan dan 

melakukan aspek komunikasi pemasarana yaitu penjualan produk yang dilarang 

dan disengketa dan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

kode sukarela tentang komunikasi pemasaran. Sedangkan 4 sampel sektor 

perusahaan lainnya tidak mencapai 100% yaitu perusahaan perbankan yang hanya 

mencapai 50% saja karena dari 6 sampel perusahaan perbankan hanya 3 sampel 

perusahaan saja yang melaporkan dan melakukan aspek komunikasi pemasaran, 

perusahaan pertambangan hanya mencapai presentase 33% saja karena dari 6 

sampel perusahaan 2 sampel perusahaan pertambangan tidak melakukan dan 

melaporkan aspek komunikasi, perusahaan basic industri hanya 0% saja hal ini 

terjadi karena ke-2 sampel perusahaan basic industri tidak melakukan dan 

melaporkan aspek komunikasi pemasaran dan pada perusahaan infrastruktur 

hanya mencapai presentase 33% karena dari 3 sampel perusahaan infrastruktur 

hanya 1 saja yang melakukan dan melaporkan aspek komunikasi pemasaran.  
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(4.1.3d)d Aspek Privasi Pelanggan 

Pada aspek privasi pelanggan dari sub kategori tanggung jawab atas 

produk, aspek ini hanya memiliki 1 poin utama saja yaitu jumlah total keluhan 

yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data 

pelanggan. Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan tabel dan grafik yang 

akan menunjukkan dan menggambarkan pencapaian presentase dari 7 sampel 

sektor perusahaan pada aspek privasi pelanggan. 

Tabel (4.1.3d)d Aspek Privasi pelanggan  

 

 

 

 

 

 

Grafik (4.1.3d)d Aspek Privasi Pelanggan 

  

 

Privasi Pelanggan Presentase

Perbankan 100%

Pertambangan 33%

Basic Industri 100%

Industri Konsumsi 100%

Infrastruktur 100%

Aneka Industri 100%

Jasa dan dagang 100%
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Interpretasi: berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dari 7 sampel sektor perusahaan ada 6 sampel sektor perusahaan yang sudah 

mencapain presentase 100% yaitu perusahaan perbankan, perusahaan basic 

industri, perusahaan industri konsumsi, perusahaan infrastruktur, perusahaan 

aneka industri dan perusahaan jasa dan dagang hal ini terjadi dikarenakan 

perusahaan-perusahaan ini melakukan dan melaporkan aspek privasi pelanggan 

sehingga mencapai presentase 100%, sedangkan untuk perusahaan pertambangan 

hanya mencapai presentase 33%, hal ini dikarenakan dari 6 sampel perusahaan 

pertambangan hanya 2 sampel perusahaan pertambangan saja yang melakukan 

dan melaporkan aspek privasi pelanggan sedangkan 4 sisanya tidak melakukan 

atau tidak melaporkan aspek privasi pelanggan.  

(4.1.3d)e Aspek Kepatuhan 

Pada aspek kepatuhan dari sub kategori tanggung jawab atas produk 

memiliki 1 poin utama yaitu nilai moneter denda yang signifikan atas ketidak 

patuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan 

penggunaan produk dan jasa. Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan tabel 

dan grafik dari 7 sampel sektor perusahaan yang dimana tabel dan grafik akan 

menunjukkan dan menggambarkan pencapain presentase yang dapat dicapai oleh 

7 sampel sektor perusahaan. 
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Tabel (4.1.3d)e Aspek Kepatuhan Grafik (4.1.3d)e Aspek Kepatuhan 

  

Interpretasi: berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 7 sampel sektor perusahaan , hanya 1 saja sampel sektor perusahaan 

yang melakukan dan melaporkan aspek kepatuhan yaitu perusahaan perbankan 

yang hanya mencapai presentase 33% saja, hal ini dikarenakan dari 6 sampel 

perusahana perbankan hanya 2 sampel perusahaan yang melakukan dan 

melaporkan aspek kepatuhan, sedangkan 4 sisanya tidak melakukan atau tidak 

melaporkan aspek kepatuhan. Kemudian untuk 6 sampel sektor perusahaan 

lainnya tidak mencapai presentase sama sekali yaitu 0%, hal ini dikarenakan 6 

sampel sektor perusahaan ini tidak melakukan dan melaporkan aspek kepatuhan 

yaitu nilai moneter denda yang signifikan atas ketidak patuhan terhadap undang-

undang dan peraturan terkait penyediaan dana dan penggunaan produk dan jasa.  

 

 

 

 

 

Kepatuhan Presentase

Perbankan 33%

Pertambangan 0%

Basic Industri 0%

Industri Konsumsi 0%

Infrastruktur 0%

Aneka Industri 0%

Jasa dan dagang 0%


