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TANGGUNG
JAWAB
SOSIAL
DALAM
FIRST MEDIA
Pertanggungjawaban sosial merupakan bagian yang tidak

LAPORAN KEUANGAN KEPADA PUBLIK
First Media senantiasa menyajikan transparansi informasi
terkait laporan keuangan interim periode bulan Maret dan
September serta laporan keuangan tengah tahunan dan
laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut
secara rutin dilaporkan oleh First Media kepada Otoritas
Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia. Untuk
memenuhi kebutuhan informasi kepada publik atau
pemegang saham, First Media juga mempublikasikan
informasi keuangan tersebut melalui situs web resmi First
Media di www.firstmedia.co.id .

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN

bisa dipisahkan dengan pembangunan sebuah perusahaan.
Hal tersebut adalah komitmen oleh dunia usaha untuk

Di Indonesia pelaksanaan Corporate Social Responsibility

bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada

(“CSR”) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup

Lingkungan

pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 UndangUndang

Perseroan

No.40

Tahun

2007

tentang

Perseroan

pengelolaan keuangan perusahaan dengan melibatkan

No. 47 Tahun 2012 tersebut menjadi dasar bagi kami dalam

eksternal auditor keuangan, pelaporan keuangan kepada

pengembangan dan pelaksanaan program-program CSR,

publik, penggunaan sistem elektronik dalam manajemen

baik di dalam maupun di luar perusahaan.

penggunaan

kertas

yang

memberi dampak positif terhadap lingkungan hidup,
perlindungan kesehatan kepada tenaga kerja perusahaan
dan keluarganya, membuka kesempatan kerja bagi sumber
daya manusia potensial yang ada di masyarakat, serta
meningkatkan kemampuan kerja bagi setiap tenaga kerja
dengan kepelatihan yang sejalan dengan bisnis perusahaan.
Ini pun masih ditambah dengan kegiatan donor darah yang
kerap dibutuhkan oleh masyarakat.

Peraturan

merupakan

Terbatas.

meminimalkan

demikian

yang

First Media menerapkan hal ini dalam bentuk transparansi

sehingga

Dengan

Terbatas,

Pemerintah

SISTEM MANAJEMEN ELEKTRONIK
Penerapan sistim manajemen elektronik diterapkan oleh
First Media melalui sistem integrasi berbasis Enterprise
Resource Planning (“ERP”) untuk prosedur pembelian,
sistem manajemen sumber daya manusia, general affair,
dokumentasi dan surat menyurat. Penerapan sistem
manajemen elektronik selain didasari oleh tata dokumentasi
dan manajemen yang tertata dan aman, juga diilhami oleh
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Seperti yang telah
diketahui umum, penggunaan kertas dalam operasional
perusahaan dapat menghabiskan berkilo-kilo gram kertas.
Sedangkan kertas berbahan baku dari pohon yang bila
terus ditebang akan merusak kelestarian alam kehidupan
di bumi.
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PEREKRUTAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN

DONOR DARAH

KOMPETENSI
Kegiatan

pertanggungjawaban

sosial

yang

terus

Seiring dengan pengembangan setiap unit usaha First

dilakukan di lingkungan First Media setiap tahunnya

Media, dibuka pula perekrutan tenaga kerja dari masyarakat.

adalah kegiatan donor darah oleh tenaga kerja unit

Ini adalah bagian peran serta aktif First Media dalam

usaha First Media. Ketersediaan darah di rumah sakit

menampung dan mengembangkan sumber daya manusia

selalu dibutuhkan dan tidak pernah dapat diduga kapan

yang tersedia di masyarakat. Perekrutan tenaga kerja oleh

atau siapa yang membutuhkannya. Di satu sisi, First

First Media menyerap angkatan kerja di Indonesia yang

Media melalui keikhlasan tenaga kerjanya memberikan

selalu meningkat tiap tahunnya.

sumbangsih berupa donor darah kepada masyarakat yang
membutuhkan. Di sisi lainnya, aktivitas donor darah akan

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
First Media menyediakan fasilitas jaminan kesehatan bagi
tenaga kerja dan keluarganya melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan Lippo Insurance. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor
50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh karena itu First
Media memahami betul bahwa setiap tenaga kerja
memerlukan kenyamanan kerja dengan terjaminnya

Dalam kegiatan seleksi dan rekrutmen tenaga kerja, First

menyehatkan badan pendonornya, sehingga tenaga kerja

Media menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki

First Media yang mendonorkan darahnya juga semakin

masing-masing tenaga kerja. First Media membuka

sehat.

kesempatan kesinambungan karir bagi setiap tenaga kerja
yang mampu menunjukkan prestasi dan kinerja kerja yang

Program kegiatan donor darah yang berkerja sama dengan

optimal. Pengembangan potensial tenaga kerja dilakukan

Palang Merah Indonesia, selama tahun 2018 terlaksana

secara teritegrasi dengan orientasi pengembangan unit

sebanyak 5 (lima) kali. Berikut tabel kegiatan donor darah

usaha First Media yang diberikan dalam bentuk pelatihan,

First Media sepanjang tahun 2018 :

seminar, dan pendidikan lanjutan, termasuk melalui
kerjasama dengan perguruan tinggi.

Tanggal

Lokasi

Peserta

15 Maret

Gedung Link Net, Karawaci

152

29 Maret

BeritaSatu Plaza, Jakarta

103

18/Juli

Gedung Link Net, Karawaci

160

jaminan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.

(2018)

Dengan demikian, tenaga kerja dapat berkonsentrasi
mengerjakan tugas sehari-hari di perusahaan.

KEJAHATAN SIBER DAN INTERNET SEHAT

Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja yang aman,

Kejahatan siber (Cybercrime) merupakan kejahatan yang

efisien dan produktif, First Media telah menerapkan

dilakukan dengan dan memanfaatkan teknologi, sehingga

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

pencegahan dan penanggulangan dengan sarana penal

26 November

Gedung Link Net, Karawaci

135

(K3) di lingkungan kerja First Media. Sistem manajemen

sudah tidaklah cukup. Untuk itu diperlukan sarana lain
berupa teknologi itu sendiri sebagai sarana non penal.

19 Desember

BeritaSatu Plaza, Jakarta

100

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya
dilakukan oleh First Media untuk menjamin dan melindungi

Teknologi itu sendiripun sebetulnya belum cukup jika

para tenaga kerja, yang direalisasikan melalui upaya

tidak ada kerjasama dengan individu maupun institusi

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

yang mendukungnya. First Media sebagai institusi yang

Selama tahun 2018, kegiatan yang dilakukan First Media
berhubungan dengan pengimplementasian keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) meliputi:

diharapkan dapat turut serta menekan terjadinya kejahatan
siber

(cybercrime)

mengkampanyekan

penggunaan

Internet Sehat dan bekerjasama dengan Kepolisian
Republik Indonesia. Bentuk kampanye sehat ini merupakan

1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana
kebakaran.

pendidikan etika berinternet. Dalam berinteraksi dengan
orang lain menggunakan internet, diliputi oleh suatu aturan
tertentu yang dinamakan nettiquette atau etika berinternet.
Meskipun belum ada ketetapan yang baku mengenai
bagaimana etika berinteraksi di internet, etika berinteraksi

3. Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan

di dunia nyata (real life) dapat dipakai sebagai acuan. Hal
ini akan terus dikampanyekan dan disampaikan kepada

kesehatan kerja (K3).

pengguna internet khususnya pelanggan First Media.
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