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Ringkasan Eksekutif

D

alam beberapa dekade terakhir, muncul kepedulian global
dari industri jasa keuangan, termasuk sektor perbankan,
untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan dan sosial
dari investasi dan pinjaman yang diberikan untuk membiayai pembangunan dan industri. Hal ini dilatarbelakangi oleh penurunan
kualitas lingkungan akibat dari pembiayaan bank terhadap aktivitas
pembangunan dan industri tersebut. Kepedulian sektor perbankan
ini ditunjukkan dengan adanya inisiatif untuk mulai memastikan
investasi dan pinjaman yang diberikan tidak merusak lingkungan
dan lebih ramah lingkungan. Secara internal, kepedulian ini juga
ditunjukkan bank dengan cara menggunakan hemat energi dan
energi terbarukan di kantor bank, mengurangi penggunaan kertas
(paperless) dalam transaksi, menggunakan transaksi secara on line,
membayar tagihan secara on line, dsb. Praktik semacam ini sering
disebut dengan praktik perbankan hijau (green banking).
Perbankan hijau merupakan konsep bisnis berkelanjutan di sektor
perbankan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan
semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan/ekologi
dan sosial. Perbankan hijau merupakan istilah yang populer saat ini di
sektor perbankan mengingat praktik perbankan hijau di banyak negara terbukti bisa berkontribusi untuk mencegah kerusakan lingkungan
dan membuat planet ini lebih layak huni. Salah satu komponen yang
menjadi ukuran seperti apa praktik perbankan hijau di suatu bank
adalah sudah sejauh mana bank tersebut mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam investasinya
atau sering disebut dengan investasi hijau (green investment). Dengan
demikian investasi hijau tidak hanya investasi yang mempertimbangkan profit (keuntungan) semata, tapi pada saat yang bersamaan juga
mempertimbangkan 2P lainnya, yakni people (manusia) dan planet
(bumi).
Di Indonesia praktik investasi hijau relatif baru seiring dengan diluncurkannya peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan pada Desember 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian,
i

pemerintah dan OJK telah dan terus mendorong agar bank dapat mempraktikkan konsep investasi hijau. IWGFF/INFID juga berkontribusi untuk mendorong
praktik investasi hijau di Indonesia dengan mengembangkan metodologi penilaian praktik investasi hijau melalui pendekatan indeks. Metodologi dibangun
berdasarkan empat prinsip keuangan berkelanjutan yang diterbitkan OJK. Empat prinsip ini selanjutnya diturunkan menjadi 14 indikator dan 37 sub-indikator sebagai alat ukur untuk menilai indeks investasi hijau bank. Bank-bank yang
dipilih untuk dinilai indeksnya adalah bank-bank yang memiliki aset terbesar;
yang mendanai sektor industri berbasis lahan seperti kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan; serta yang telah berkomitmen dalam kebijakan
keuangan berkelanjutan yang diterbitkan oleh OJK.
Dengan menggunakan metode skoring dan expert judgment, hasil pengukuran
indeks investasi hijau menunjukkan bahwa dari 12 bank yang dinilai tak satu
pun bank yang masuk dalam kategori sangat bagus dalam mengimplementasikan investasi hijau. Sementara itu hanya ada dua bank yang dikategorikan
bagus, yakni Citibank dan Rabobank. Faktor yang menyebabkan Citibank dan
Rabobank memiliki skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan 10 bank lainnya
adalah, kedua bank tersebut telah mengadopsi dan mempraktikkan free, prior,
and informed consent (FPIC) dan memiliki divisi khusus untuk menilai resiko
lingkungan dan sosial dalam membiayai sektor kehutanan, perkebunan sawit
dan pertambangan. Hasil pengukuran indeks juga menunjukkan bahwa umumnya bank nasional seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata,
dan Panin, serta satu bank asing yakni Sumitomo, masuk dalam kategori cukup
dalam praktik investasi hijau. Sedangkan dua bank lainnya yang masuk dalam
kategori kurang dalam praktik investasi hijau adalah Bank DBS dan Danamon.
Melihat fakta bahwa masih banyak bank di Indonesia yang belum menjadikan kebijakan investasi hijau sebagai prioritas dalam pembiayaan sektor industri berbasis lahan, maka bank-bank tersebut perlu didorong untuk segera mengadopsi
dan mengimplementasikan praktik investasi hijau sebagai bagian dari praktik
perbankan hijau yang saat ini menjadi arus utama global perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam. Untuk mendukung
praktik investasi hijau bank ini, di ranah regulator, yakni OJK, perlu menerbitkan
pedoman teknis bagi bank-bank dalam mengimplementasikan praktik investasi
hijau, sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam mengimplementasikannya.

Kata Pengantar

K

ami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada
akhirnya kami dapat menyelesaikan penelitian pengukuran
indeks investasi hijau (green investment index) terhadap
beberapa bank di Indonesia. Kami menyadari bahwa penelitian
indeks ini memiliki tantangan tersendiri mengingat isu investasi
hijau dan pendanaan yang ramah lingkungan masih membutuhkan waktu untuk menjadi perhatian utama lembaga jasa keuangan
saat ini. Meskipun demikian, penelitian ini mencoba untuk melihat
sejauh mana lembaga jasa keuangan, khususnya bank-bank yang
beroperasi di Indonesia, mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam konteks pelaksanaan investasi hijau ke
dalam bisnis inti perbankan.
Penelitian ini menghasilkan peringkat indeks investasi hijau 12
bank berdasarkan metodologi yang kami kembangkan. Namun,
urutan peringkat indeks investasi hijau tersebut tidak bermaksud
untuk menempatkan rating satu bank di atas bank lainnya dan
tidak bermaksud untuk mempengaruhi reputasi bank yang bersangkutan sebagai lembaga jasa keuangan, terutama bank-bank
yang dinilai dalam penelitian pengukuran indeks investasi hijau
ini, dimana bank-bank tersebut memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Justeru kami berharap
melalui penelitian ini, kami sebagai masyarakt sipil dapat memberikan kontribusi pemikiran positif kepada regulator keuangan
maupun industri perbankan itu sendiri tentang pentingnya peran
lembaga jasa keuangan, khususnya bank, dalam upaya melindungi
lingkungan dan sumber daya alam.
Sebagai permulaan dari suatu penelitian yang mencoba mengukur
indeks investasi hijau bank, kami menyadari bahwa penelitian ini
masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Pengukuran indeks
investasi hijau dalam penelitian ini didasarkan pada laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainable report) bank, khususnya laporan tahun 2016, sehingga indeks yang
dihasilkan adalah indeks investasi hijau tahun 2016. Oleh karena
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itu, dengan terbitnya buku ini, kami sangat berharap ke depannya ada perbaikan terhadap penelitian indeks seperti ini, termasuk melanjutkan penelitian pengukuran nilai indeks investasi hijau untuk tahun-tahun selanjutnya.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku indeks investasi hijau ini, terutama tim
penulis dan tim kerja IWGFF-INFID dalam Program Setapak yang didukung
oleh The Asia Foundation. Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi secercah
harapan bagi upaya perlindungan serta pelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan di Indonesia.

Daftar Isi

Jakarta, 28 Juni 2018
Hormat kami,
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Bagian 1:

PERBANKAN HIJAU

I

nstitusi keuangan, khususnya sektor perbankan memiliki peran
penting di masyarakat. Lewat produk dan layanannya, perbankan mempengaruhi arah dan laju pembangunan ekonomi suatu
negara untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sektor ini menjadi
salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan berbagai
industri, seperti pembangunan infrastuktur, pembangunan sumber
energi, industri semen, bahan kimia, baja, kertas, pupuk, perkayuan
(logging), tambang batubara, perkebunan sawit dsb. Banyak orang
berpikir bahwa aktivitas perbankan tidak terkait sama sekali dengan penurunan kualitas lingkungan, namun faktanya tidaklah demikian. Harus diakui, lewat produk dan layanan perbankan, seperti
pemberian kredit untuk membiayai aktivitas pembangunan dan
industri seperti di atas, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap
penurunan kualitas lingkungan.
Merespon penurunan kualitas lingkungan tersebut, dalam dekade
terakhir muncul kepedulian global dari sektor perbankan untuk
lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari investasi dan pinjaman yang bank berikan ke pembiayaan pembangunan
dan industri. Kepedulian ini ditunjukkan dengan adanya inisiatif
dari beberapa bank untuk mendorong investasi ramah lingkungan
lewat pemberian prioritas investasi dan pinjaman kepada industri
yang sudah menerapkan praktik hijau atau yang sedang mencoba
untuk tumbuh hijau.
Istilah praktik “hijau” (green) dalam perbankan atau dikenal dengan perbankan hijau (green banking) bisa diartikan sebagai kegiatan perbankan yang mendorong praktik ramah lingkungan melalui
berbagai aktivitas perbankan. Praktik perbankan hijau saat ini dipraktikkan dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan transaksi
secara on line atau bukan lewat perbankan cabang, membayar tagihan secara on line, bukan mengirimkannya lewat pos; mengurangi
penggunaan kertas (paperless) dalam transaksi, penggunaan hemat
energi dan energi terbarukan di kantor bank, memberi pinjaman

x
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bagi perusahaan yang mempraktikkan kepedulian lingkungan, dsb.
Dalam pelaksanaanya perbankan hijau beroperasi seperti bank normal,
hanya saja pertimbangan utama bukan lagi semata-mata keuntungan
(profit), tetapi juga pertimbangan
lingkungan/ekologi dan sosial untuk
melindungi keberlanjutan lingkungan dan melestarikan sumber daya
alam. Bank seperti ini tetap dikendalikan oleh otoritas manajemen
yang sama, hanya saja ada agenda
tambahan untuk menjaga lingkungan/ habitat/ sumberdaya alam.
Bank yang mempertimbangkan aspek lingkungan/ekologi dan sosial
semacam ini disebut sebagai bank
yang beretika (ethical bank) atau
bank yang berkelanjutan (sustainable bank).
Seperti disebutkan di banyak literatur,
istilah perbankan hijau sangat populer sekarang ini di seluruh dunia
mengingat penerapan perbankan hijau bisa berkontribusi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan membuat planet ini layak huni. Perbankan
hijau signifikan untuk mendorong
praktik ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Praktik perbankan hijau juga mempromosikan
tanggung jawab sosial perbankan
dimana bank penting mempertimbangkan aspek lingkungan sebelum
memutuskan membiayai proyek yang
ramah lingkungan dan yang memiliki
implikasi lingkungan di masa depan
(Bihari, 2011).

INISIATIF GLOBAL
PERBANKAN HIJAU
Konsep perbankan hijau pertama
kali dimunculkan tahun 1980 oleh
Bank Triodos di Belanda, dimana
2

sejak hari pertama beroperasi bank
tersebut sudah memulai bisnisnya
dengan pertimbangan keberlanjutan
lingkungan (Shaumya dan Arulrajah,
2017). Sejak Tahun 1990 bank ini
telah meluncurkan “dana hijau” untuk melakukan pendanaan terhadap
proyek-proyek ramah lingkungan
dan demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya (Dash, 2008).
Setelah apa yang dilakukan Bank
Triodos, bank-bank lain di seluruh
dunia terinspirasi untuk melakukan inisiaif perbankan hijau, baik itu
yang difasilitasi pemerintah, organisasi perbankan, maupun atas inisiatif
bank itu sendiri
Di Brazil misalnya, difasilitasi oleh
Federasi Perbankan Brasil (Brazilian Federation of Bank, FEBRABAN),
pada tahun 2008 mengadopsi protokol hijau secara voluntary pertama kalinya oleh lima Bank milik
negara yang kemudian diikuti oleh
bank-bank komersial lain pada tahun
2009. Pada tahun 2014, Bank Sentral Brasil (BCB) mempublikasikan
sebuah resolusi mandatory 4, 327
mengenai tanggung jawab lingkungan dan sosial untuk institusi keuangan di negara tersebut. Sebuah studi yang diadakan pada tahun 2013
memperkirakan bahwa sudah 11%
nilai kredit perbankan diarahan untuk investasi “energi terbarukan” dan
pertanian ramah lingkungan (IFC,
2007).
Di Tiongkok, Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China/PBOC),
Komisi Pengatur Bank China (China
Banking Regulatory Commission/
CBRC), dan Kementerian Perlindungan Lingkungan pada tahun 2007
secara bersama-sama menerbitkan kebijakan kredit hijau dan pedomannya dalam bentuk pedoman
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pengelolaan resiko lingkungan dan
sosial. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan kemajuan yang
signifikan, yakni berdasarkan data
statistik yang diterbitkan CBRC tahun
2015 ada sebanyak 21 bank terbesar di RRT dengan aset sekitar 80%
dari total aset seluruh bank di negara
tersebut, mayoritas bank yang telah
mengadopsi pedoman pengelolaan
resiko lingkungan dan sosial dan
Kredit Hijau sudah mencapai sekitar
10% dari portofolio bank-bank (IFC,
2007).
Di Amerika Serikat telah ada regulasi
Green Bank Act 2017 yang memberikan dukungan pendanaan berupa
pinjaman, loan guarantee, sekuritisasi utang, asuransi dan berbagai bentuk fasilitas manajemen risiko untuk
proyek-proyek energi bersih dan energi efisien kepada negara bagian,
kotapraja, dan green bank di tingkat
regional. Namun jauh sebelumnya
sejak tahun 2011 sudah ada 6 negara
bagian yang mendirikan green bank.
Keenam negara bagian tersebut ialah
Connecticut, New York, California,
Vermont, Hawaii, and Rhode Island.
Connecticut Green Bank sudah melahirkan rata-rata $6 investasi privat
untuk tiap $1 biaya publik yang dikeluarkan, menciptakan hampir 13.000
lapangan kerja, memproduksi energi
terbarukan $1 milyar, serta mengurangi emisi CO2 lebih dari 2,6 juta
ton (IFC, 2007).
Bangladesh merupakan salah satu
negara pionir di Asia Selatan untuk
praktik perbankan hijau. Bangladesh
Bank telah menerbitkan surat edaran
mengenai Panduan Kebijakan untuk
Green Banking pada tahun 2011 dalam rangka menumbuhkan norma

bagi perlindungan lingkungan hidup dan memastikan praktik-praktik
perbankan yang sustainable (Ahmad
et.al., 2013). Dengan adanya surat
edaran ini, semua bank mengambil
inisiatif untuk merumuskan kebijakan perbankan hijau menuju penggunaan sumber daya alam secara
lebih optimum dan meningkatkan aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan. Bangladesh Bank mendorong
dengan aktif berbagai bank komersial untuk mengimplementasikan
perbankan hijau, termasuk mengembangkan sanksi untuk menghindari
pendanaan proyek-proyek yang potensial merusak lingkungan hidup
(Alam et.al., 2017).
Negara lain seperti India, Turki, Rumania, dan Yunani juga sudah menerapakan perbankan hijau lewat
dukungan pendanaan terhadap
proyek-royek hijau dan pengembangan produk perbankan hijau.

KERANGKA INISIATIF
GLOBAL MEKANISME
PERBANKAN HIJAU
Beberapa Insiatif global yang menjadi kerangka tanggung jawab lingkungan dan sosial sektor perbanakan
dari lembaga keuangan.
Secara ringkas, governansi internasional ini dapat diterangkan sebagai
berikut:
1. Soft Commodities Compact (SCC)1,
adalah inisiatif unik yang diprakarsai oleh client Consumer
Good Forum (CGF) yang bertujuan untuk memobilisasi industri
perbankan secara keseluruhan

1
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative/pdfs/thebei-and-cgfs-soft-commodities-compact.pdf
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untuk berkontribusi dalam mengubah rantai pasok komoditas
dalam rangka membantu client
mencapai nol deforestasi pada
tahun 2020. Ini adalah salah satu
dari alur kerja utama dari Banking Environment Initiative (BEI).
SCC ini beranggotakan sekitar
400 institusi yang memiliki portofolio keuangan sekitar $ 3 trilyun. Untuk saat ini bank-bank
yang telah mengadopsi SCC ini
diperkirakan meliputi 50% perdagangan keuangan secara global.
2. Equator Principles (EP)2, adalah
adalah seperangkat pedoman
untuk menentukan, menilai, dan
mengelola risiko lingkungan dan
sosial dalam pembiayaan proyek.
EP ini bersifat sularela, khusus
disiapkan untuk menyediakan
suatu standar minimum dalam
proses uji tuntas (due diligence)
guna mendukung kebijakan pengelolaan risiko secara bertanggung jawab. EP telah diterapkan
di seluruh dunia, yang meliputi
semua sektor industri yang masuk dalam empat produk keuangan yaitu, a) Jasa Konsultan Pembiayaan Proyek (Project Finance
Advisory Services); b) Proyek
Pembiayaan (Project Finance);
c) Pinjaman Perusahaan Terkait
Proyek (Project-Related Corporate Loans); dan d) Pinjaman
Penghubung (Bridge Loans). Saat
ini terdapat 80 Lembaga Keuangan Equator Principles (EPFIs) yang ada di 34 negara telah
mengimplementasikan EP yang
mencakup lebih dari 70 persen Proyek Pembiayaan Kredit
http://www.equator-principles.com/
https://www.unpri.org/aboutn
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yang saat ini beroperasi pada pasar-pasar yang sedang berkembang pesat

keputusan. Penandatangan
dapat mengikuti prinsip pertama dengan mendukung
pengembangan alat, metrik dan analisis terkait ESG,
serta mendorong penelitian
dan analisis oleh penyedia
layanan juga para akademisi
mengenai isu-isu terkait LST.

3. UN Principles for Responsible
Investment (PRI)3, ini adalah
serangkaian prinsip yang menjadi standar global untuk investasi yang bertanggungjawab dalam
kaitannya dengan faktor-faktor
lingkungan, sosial dan kebijakan
perusahaan. Tujuan utama dari
prinsip-prinsip ini adalah mempertemukan komitmen kegiatan
investasi kepada para penerima
manfaat utama dalam kerangka
kepentingan masyarakat yang
lebih luas. Keenam prinsip tersebut didasarkan pada kepentingan jangka panjang terbaik bagi
para investor, pasar keuangan,
ekonomi, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.
Perserikatan Bangsa - Bangsa
(PBB) mendukung prinsip-prinsip tersebut di mana pelaksanaannya diawasi oleh organisasi
terpisah secara independen. Organisasi yang mau mengadopsi
prinsip ini yang biasa disebut sebagai “penandatangan” harus secara terbuka berkomitmen untuk
mengadopsi dan menerapkan PRI
yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam PRI yang telah mereka
tandatangani. Adapun ke enam
prinsip itu secara umum adalah
sbb:

b) Secara aktif memasukkan isu
LST ke dalam kebijakan dan
praktik kegiatan institusi.
Penandatangan dapat mengikuti prinsip kedua dengan
mempromosikan dan melindungi hak pemegang saham
dan dengan melibatkan perusahaan mengenai masalah
LST.
c) Secara aktif mencari dan
mengevaluasi secara tepat
mengenai isu-isu LST pada
nasabah tempat institusi berinvestasi. Organisasi dapat
meminta perusahaan untuk
mengintegrasikan isu-isu LST
ke dalam laporan keuangan
tahunan mereka dan meminta
pelaporan standar mengenai
isu-isu LST melalui alat-alat
seperti Global Reporting Initiative - sebuah upaya pelaporan keberlanjutan yang
mewajibkan organisasi untuk
mengungkapkan dampaknya
terhadap perubahan iklim,
hak asasi manusia, korupsi,
dan isu keberlanjutan lainnya.

a) Memasukkan isu lingkungan,
sosial dan tata kelola perusahaan mengenai Lingkungan, Sosial, Tatakelola (LST)
ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan

d) Mempromosikan
penerimaan dan penerapan prinsip-prinsip dalam industri
investasi. Penanda tangan

dapat mengkomunikasikan
harapan LST mereka dengan
penyedia layanan dan meninjau kembali hubungan dengan nasabah-nasabah yang
tidak mematuhi pedoman
LST.
e) Bekerja sama untuk meningkatkan keefektifan kegiatan
dalam menerapkan prinsip-prinsip PRI.
Institusi
dapat berkolaborasi untuk
menangani isu-isu baru dan
mendukung inisiatif melalui
berbagi informasi, alat-alat
dan sumber daya.
f) Melaporkan kegiatan dan
kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
Melalui prinsip ini, institusi mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip LST kepada lebih banyak pemangku
kepentingan dan penerima
manfaat.
4. UN Global Compact4, adalah inisiatif meyakini bahwa keberlanjutan perusahaan dimulai
de-ngan sistem nilai perusahaan
dan pendekatan yang berintegritas untuk melakukan bisnis. Ini
berarti bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan cara
yang secara minimal memenuhi
tanggung jawab mendasar di
bidang hak asasi manusia, buruh, lingkungan dan anti-korupsi.
Bisnis yang bertanggung jawab
menerapkan nilai dan prinsip
yang sama di manapun mereka
hadir dan melakukan kegiatan,
dan mengetahui bahwa praktik

2

3

4

https://www.unglobalcompact.org/
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yang baik di satu wilayah tidak
menimbulkan resiko bagi orang
lain. Dengan memasukkan prinsip-prinsip Global Compact ke
dalam strategi, kebijakan dan
prosedur, dan membangun budaya integritas, perusahaan tidak hanya menegakkan tanggung
jawab dasar mereka kepada umat
manusia dan bumi, namun juga
menetapkan keberadaan bisnis
mereka untuk keberhasilan dalam jangka panjang. Sepuluh Prinsip PBB Global Compact berasal
dari: Deklarasi Universal tentang
Hak Asasi Manusia, Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Mendasar
di Tempat Kerja, Deklarasi Rio
tentang Lingkungan dan Pembangunan, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi.

INISIATIF PERBANKAN
HIJAU DI INDONESIA
Komitmen Indonesia dalam penerapan perbankan hijau atau yang dalam
terminologi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) disebut keuangan berkelanjutan (sustainable finance) ditunjukkan dengan diluncurkannya peta
jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan pada Desember 2014. Roadmap ini merupakan langkah strategis
jangka panjang dan jangka menengah
Pemerintah Indonesia untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar berperan aktif dan berkontribusi dalam
proses pembangunan berkelanjutan
dalam rencana pembangunan jangka
panjang nasional (RPJP) 2005-2025
dan rencana pembangunan jangka
menengah nasional (RPJMN) 20152019 yang bertumpu pada 3P, yaitu

Profit (keuntungan), People (manusia) dan Planet (bumi).
Dalam konteks keuangan berkelanjutan, peta jalan ini menerapkan
empat prinsip dasar, yakni, pertama, prinsip pengelolaan risiko yang
mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dalam manajemen
risiko LJK; kedua, prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas
berkelanjutan yang bersifat inklusif;
ketiga, prinsip tata kelola pada aspek Lingkungan Hidup dan tanggungjawab Sosial termasuk didalamnya adalah pelaporan berkelanjutan
(sustainability report); dan keempat,
prinsip peningkatan kapasitas dan
kemitraan kolaboratif untuk menciptakan sinergi dalam implementasi
keuangan berkelanjutan.
Dalam implentasinya peta jalan ini
secara khusus ingin meningkatkan
daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang
secara berkesinambungan, Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJPN (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang bercirikan
3P (Profit, People, dan Planet) dan
berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan
global (global warming) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas
perubahan iklim menuju ekonomi
rendah karbon yang kompetitif.
Melalui peta jalan ini diharapkan
akan terjadi peningkatan penyediaan
pendanaan dari LJK bagi proyekproyek hijau (green projects), peningkatan permintaan terhadap pro-
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duk dan jasa keuangan hijau (green
financial product and services) yang
disertai dengan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi
keuangan berkelanjutan.

KERANGKA REGULASI
PERBANKAN HIJAU
DI INDONESIA
Kerangka hukum untuk melihat
praktik perbankan hijau bisa dilihat
pada Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang
menyatakan "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan lignkungan hidup”. Lebih
lanjut dalam pasal 68 menyatakan
bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) Memberikan informasi
yang terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar, akurat, terbuka, dan
tepat waktu; (b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
(c) Mentaati ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hidup dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup. Kewajiban ini berlaku untuk
siapa saja, termasuk sektor perbankan, bukan hanya debitur selaku pihak
pemohon kredit, tapi juga termasuk
sektor perbankan selaku pihak pemberi kredit.
Kewajiban di atas menjadi relevan
bagi perbankan untuk menerapkan
prinsip kehati-hatian (prudential
principles) dalam aktivitas perbankan seperti diatur dalam Pasal 2, 8,
dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No.

7/1992 tentang perbankan jo Pasal
25 UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian dalam
pemberian kredit dilakukan dengan
melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek
usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Bank Indonesia juga
telah menerbitkan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum. Dalam pasal 11 ayat 1 point e
PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk
upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan
hidup.
Peraturan Bank Indonesia tersebut
telah diatur pelaksanaannya dengan
Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)
No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013
kepada semua bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan
bahwa “Dalam rangka penyaluran
dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL”. Pernyataan yang dicantumkan dalam SE
BI tersebut merupakan pernyataan
kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban yang harus dipatuhi
oleh bank.

Lihat https://www.oecd.org/finance/WP_24_Defining_and_Measuring_Green_Investments.pdf

5

6

7

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

INVESTASI HIJAU
DALAM KONTEKS
PERBANKAN HIJAU
Salah satu komponen yang menjadi ukuran apakah suatu bank sudah
menerapkan praktik perbankan hijau atau belum adalah sudah sejauh
mana bank mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tanggung
jawab sosial dalam investasinya atau
sering disebut dengan investasi hijau (green investment). Kata investasi sudah sangat akrab di telinga kita,
demikian juga kata hijau. Investasi
hijau memiliki banyak definisi dan
pengertian5 dan tidak ada defenisi
tunggal tentang frase ini. Investasi hijau dalam konteks perbankan dapat
didefinisikan sebagai upaya bank
dalam mengelola isu lingkungan dan
sosial dengan mengurangi dampak
negatif dari kegiatan investasi terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dengan demikian investasi hijau tidak hanya investasi yang mempertimbangkan profit (keuntungan) semata, tapi pada saat yang bersamaan
juga mempertimbangkan 2P lainnya,
yakni people (manusia) dan planet
(bumi). Sejumlah perusahaan yang
terdaftar di pasar modal telah dan sedang menerapkan investasi hijau untuk menarik calon pemegang saham
(Chariri, et. al, 2018). Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan
global saat ini bahwa investasi hijau
dapat meningkatkan daya saing, reputasi dan nilai (value) perusahaan.
Dalam tataran operasional, investasi hijau yang dimaksud Indonesian
Working Group on Forest Finance
(IWGFF) dalam penelitian ini adalah
(a) bank telah mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup
dan sosial dalam manajemen risiko
8

bank; (b) bank telah memberikan
dukungan pendanaan dalam kegiatan usaha yang memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan;
(c) bank telah mempraktikkan tata
kelola lingkungan dan sosial yang
baik dalam pendanaan industri berbasis hutan dan lahan; dan (d) bank
telah meningkatkan kapasitas staf
dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung (a), (b) dan
(c). Selanjutnya pengertian investasi hijau di atas diturunkan menjadi
seperangkat alat ukur seperti dijelaskan pada bab 2 dan 3.

MENGUKUR INDEKS
INVESTASI HIJAU
IWGFF/INFID berinisiatif melakukan
pengukuran investasi hijau dengan
pendekatan indeks. Pengukuran indeks ini merupakan upaya IWGFF/
INFID untuk melihat sudah sejauh
mana praktik dan komitmen investasi hijau di bank-bank di Indonesia
terhadap empat pengertian seperti
dijelaskan di atas. Indeks ini merupaka kontribusi masyarakat sipil untuk
mendorong penerapan investasi hijau yang lebih baik di Indonesia.
Secara umum, tujuan dari mengukur
investasi hijau ini adalah, pertama, menilai komitmen lembaga jasa
keuangan, dalam hal ini perbankan
baik bank nasional maupun bank
asing yang beroperasi di Indonesia
dalam mendukung investasi hijau di
Indonesia; kedua, mendorong upaya
perbaikan kebijakan pada lembaga
jasa keuangan khususnya perbankan di Indonesia dalam upaya penerapan investasi hijau di Indonesia
melalui peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan 2015-2019 yang
sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tahun 2014.

Sumber gambar: www.bankofhope.com

Bagian 2:

MEMERINGKATKAN INDEKS
INVESTASI HIJAU BANK

D

alam penyusunan indeks ini, IWGFF/INFID melakukan penilaian investasi hijau terhadap bank-bank yang mengucurkan dananya untuk mendanai industri berbasis lahan, yakni
sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan
mineral dan batubara (minerba). Sektor ini dipilih karena kegiatan
operasional mereka selama ini berdampak terhadap deforetasi dan
degradasi lingkungan.
Sebagai pemilik luas hutan ketiga terbesar di dunia, Hutan Indonesia merupakan bagian terpenting dari lanskap alam global dan
mempunyai nilai tinggi bagi pembangunan perekonomian nasional. Bisnis di sektor kehutanan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan bagi kalangan bisnis di Indonesia. Dalam periode tahun
1970an sampai akhir 1990an sektor ini menjadi peringkat teratas
kedua setelah migas sebagai penyumbang devisa terbesar bagi
negara. Namun demikian seiring menjadi tumpuan devisa negara,
masalah deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kelestaraian sumberdaya hutan

Berdasarkan analisis yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI)
dan Globa Forest Watch (GFW) menunjukan bahwa laju deforestasi Indonesia telah mencapai 1,7 juta hektar/tahun pada awal
1990-an, bahkan mencapai 2 juta hektar per tahun pada tahun
1996 (FWI/GFW, 2001). Di periode selanjutnya, laju deforestasi
mengalami penurunan menjadi 1,5 juta hektar/tahun dalam kurun
waktu 2009 – 2013 (FWI, 2014). Menurut data statistik Kementerian Kehutanan tahun 2011, laju deforestasi di Indonesia pada
periode 2000-2010 mencapai hingga 1,2 juta hektar hutan alam
setiap tahun6. Angka laju deforestasi ini turun menjadi 479 ribu
hektar per tahun sepanjang periode Juli 2016-Juni 20177. Terlepas
https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/
http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html
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dari perbedaan angka laju deforestasi di atas, baik data versi pemerintah
maupun organisasi non pemerintah
menunjukan masih tingginya laju deforestasi di Indonesia.
Sampai tahun 2015, seluas 19,6 juta
hektar kawasan hutan telah diberikan untuk 269 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 10,7
juta hektar untuk 280 perusahaan tanaman industri (HTI) (KLHK, 2015).
Portofolio bank-bank di Indonesia
dalam memberikan kredit untuk
sektor kehutanan yang digabung dengan sektor pertanian dan perburuan sampai pada Juni 2017 mencapai
Rp. 296. 65 Trilyun8.
Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, data Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2017, menyebutkan, bahwa luas kebun sawit nasional
mencapai angka sebesar 12,3 juta
hektar, sedangkan luas kebun sawit
rakyat sebesar 4,7 juta hektar9. Luas
kebun sawit tersebut telah diberikan
untuk 1.412 perusahaan perkebunan sawit (Ditjen Perkebunan, 2017).
Ekspansi perkebunan sawit telah
berdampak siginifikan terhadap kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia. Data Greenpeace menyebutkan
bahwa perkebunan kelapa sawit telah
berdampak terhadap deforestasi dengan luas sebesar 300 ribu hektar
pada periode 2009-201110. Ekspansi perkebunan sawit ini juga telah
memunculkan konflik agraria yang

sangat serius. Data dari Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017,
ada sebanyak 208 kejadian konflik
agraria di sektor perkebunan sawit11.
Terlepas dari dampak negatif tersebut,
di sisi lain GAPKI (Gabungan Asosiasi
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia)
menyebutkan industri perkebunan
sawit telah berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan menjadi salah satu penyumbang devisa
negara, yakni mencapai 23 milyar dollar di tahun 201712.Portofolio bankbank di Indonesia dalam memberikan
kredit untuk sektor perkebunan kelapa sawit sangat besar. Sebagai contoh, untuk Bank Mandiri saja, bank ini
telah menyalurkan kredit ke sektor
perkebunan kelapa sawit sebesar RP.
48,97 triliun atau sebesar 8,54 persen
dari protofolio kreditnya13.
Untuk sektor pertambangan, data
kementerian ESDM menyebutkan
jumlah izin industri pertambangan
di Indonesia mencapai 9721 Izin
Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah
IUP ini jauh berkurang dibandingkan
dengan jumlah IUP tahun 2014, yakni mencapai 10.918 IUP. Penurunan
jumlah IUP ini sebagai akibat dari
penataan izin pertambangan yang
diinisiasi oleh Komisi Pemberatasan
Korupsi lewat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pertambangan.
Sektor mineral dan batubara (Minerba) memiliki peran penting dalam

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017
9
Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015-2017, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2017
10
Izin Untruk Memusnahkan: “Bagaimana deforestasi dari perkebunan kelapa sawit mendorong harimau
Sumatera menuju kepunahan”, Greenpeace Indonesia, 2013
11
http://www.mongabay.co.id/2017/12/31/konflik-agraria-masih-tinggi-pada-2017-kriminalisasi-warga-terus-terjadi/
12
https://gapki.id/news/4355/rekor-devisa-sawit-indonesia-terbaru-capai-rp-300-triliun
13
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/09/124500926/bank.mandiri.salurkan.kredit.ke.sektor.kelapa.
sawit.rp.48.97.triliun
8

10

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

penerimaan negara. Sepanjang tahun
2017, Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara mencatat penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) dari minerba mencapai Rp. 40,6 triliun14.
Angka ini turun 14% dari realisasi PNBP tahun sebelumnya yang
mencapai Rp35,371 triliun. Sekalipun kontribusinya besar terhadap
pendapatan negara, namun sektor
minerba juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat serius,
termasuk membiarkan lubang tambang tetap terbuka pasca tambang
yang mengakibatkan 27 anak tewas
tenggelam di Kalimantan Timur15.
Portofolio bank-bank di Indonesia
dalam memberikan kredit untuk
industri pertambangan mencapai
Rp. 122,47 Trilyun sepanjang tahun
201716.

ALAT
PEMERINGKATAN
Untuk memeringkatkan bank-bank
mana saja yang sudah mempertimbangkan investasi hijau, IWGFF/
INFID menggunakan empat prinsip
keuangan berkelanjutan seperti yang
disebutkan dalam roadmap keuangan
berkelanjutan 2015-2019 OJK ,yakni
(1)Prinsip pengelolaan risiko yang
mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dalam manajemen
risiko LJK; (2) Prinsip pengembangan
sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif; (3) Prinsip
tata kelola pada aspek lingkungan
hidup dan tanggungjawab sosial, termasuk didalamnya adalah pelaporan
berkelanjutan (sustainability report);

dan (4) Prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif untuk
menciptakan sinergi dalam implementasi keuangan berkelanjutan.
Empat prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut merupakan empat
pilar yang saling mendukung satu
dengan yang lain dalam penerapan
kebijakan Keuangan Berkelanjutan
yang di telah diterbitkan oleh OJK dalam roadmap. Empat prinsip tersebut kemudian dikembangkan menjadi empat prinsip operasional sesuai
dengan kebutuhan penilaian indeks
investasi hijau terhadap bank-bank
yang akan dinilai. Keempat prinsip
operasional tersebut adalah:

Prinsip 1:
Bank mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.

Prinsip 2:
Bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif dalam
kegiatan usaha yang berkelanjutan
untuk memberikan perlindungan kawasan hutan.

Prinsip 3:
Bank mempraktikkan tata kelola
lingkungan dan sosial yang baik dalam skema pendanaan sektor industri
berbasis lahan (land-based industry)

Prinsip 4:
Bank mengembangkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) dan
teknologi informasi untuk men-

https://finance.detik.com/energi/d-3810432/penerimaan-negara-2017-dari-minerba-rp-406-triliun
https://www.jatam.org/2017/11/20/daftar-anak-anak-korban-meninggal-di-lubang-tambang-batu-barakaltim/
16
Laporan Prifil Industri Perbankan Triwulan II 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017
14
15
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dikator dapat dilihat pada lampiran 1.

MEMILIH BANK
YANG AKAN DIUKUR
INDEKS-NYA
Pada pengukuran indeks ini, IWGFF/
INFID memilih beberapa bank untuk
dinilai indeks investasi hijaunya berdasarkan tiga pertimbangan utama,
yakni:

danaan di sektor kehutanan dan
perkebunan menunjukkan bahwa
portofolio bank-bank tersebut dalam
penyaluran investasi ke sektor kehutanan dan perkebunan cukup besar. Hal ini diperkuat oleh presentasi
KPK18 pada tahun 2017 yang menunjukkan portofolio bank-bank tersebut dalam penyaluran dana kepada
industri HTI dan tambang seperti
terlihat pada gambar 2 di bawah.

Kedua, bank-bank yang memiliki aset
yang cukup besar sehingga cukup
signifikan dalam mempengaruhi aspek pembiayaan. Adapun bank-bank
yang mempunyai protofolio dan aset
seperti tampak pada gambar 1.

Berdasarkan tiga pertimbangan
tersebut, maka IWGFF/INFID memilih 12 bank yang akan diukur indeks
investasi hijaunya. Kedua belas bank
tersebut adalah: 1) Bank Negara Indonesia (BNI 46), 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI), 3) MANDIRI, 4) BCA,
5) Danamon, 6) Panin Bank, 7) CIMB
Niaga, 8) Citibank, 9) Permata, 10)
Rabobank, 11) Bank Sumitomo, 12)
DBS Bank.

Ketiga, hasil studi IWGFF/INFID
tahun 2014 tentang lansekap pen-

Metode penilaian ke 12 tersebut semata-mata didasarkan pada laporan

Pertama, bank-bank yang telah berkomitmen di dalam penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan seperti yang diterbitkan oleh OJK17.

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Bank (Rp Trilyun)
dukung tiga prinsip di atas (Pengelolaan resiko, tata kelola, dan Pengembangan sektor ekonomi prioritas
berkelanjutan).
Empat prinsip di atas selanjutnya di12

turunkan menjadi 14 indikator dan
37 sub-indikator sebagai alat ukur
untuk menilai indeks investasi hijau
perbankan. Selengkapnya rumusan 4
prinsip, 14 indikator, dan 37 sub-in-

Gambar 2. Protofolio Bank-Bank dalam Penyaluran Investasi
ke Sektor Hutan, HTI dan Tambang
17
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/berita/berita-nasional/Pages/8-Bank-Ini-Berkomitmen-Terapkan-Keuangan-Berkelanjutan.aspx, diakses pada 29/11/2017, jam 13.00
18
Presntasi KPK, 2017, Sumber daya alam Indonesia di bawah cengkraman mafia hutan.
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tahunan (annual repot) dan laporan
keberlanjutan (sustainable report) tahun 2016. Dengan demikian, indeks
investasi hijau ke 12 bank ini adalah
indeks investasi hijau untuk periode
laporan tahun 2016.

INDEKS INVESTASI
HIJAU DUA BELAS
BANK TERPILIH
Melalui metode expert judgment
dengan meminta penilaian dari ahli
perbankan, akademisi, pengusaha,
ahli statistik dan peneliti indeks dari
berbagai lembaga penelitian, maka
setiap prinsip, indikator, dan sub indikator diberi bobot untuk menentukan indeks investasi hijau. Untuk
prinsip, keempat prinsip ini dianggap memiliki kontribusi yang sama
dalam penentuan indeks investasi hijau, sehingga keempat prinsip dibe-

rikan nilai bobot yang sama, yakni
masing-masing 25%.
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Table 2. Kategorisasi Penilaian Investasi Hijau

Untuk menentukan bobot indikator, diperoleh dari nilai bobot masing-masing prinsip dibagi dengan
jumlah indikator setiap prinsip.
Sedangkan bobot sub indikator ditentukan berdasarkan bobot setiap
indikator dibagi dengan jumlah subindikator. Selengkapnya penentuan
bobot prinsip, indikator dan sub indikator dapat dilihat pada tabel 1.
Petunjuk perhitungan dalam menentukan bobot prinsip, bobot indikator
dan bobot sub-indikator adalah sebagai berikut:
Bobot Prinsip=
(100%)/		
		
(Jumlah Prinsip )

Bobot Sub-Indikator= 			
(Bobot Indikator)/			
(Jumlah Sub-Indikator)

Bobot Indikator= (Bobot Prinsip)/		
		
(Jumlah Indikator)

Nilai Indeks= Jumlah Bobot Sub-Indikator dari masing-masing bank

Table 1. Bobot Prisnsip, Indikator, dan Sub Indikator19

Penentuan kelas peringkat, disusun
berdasarkan 5 (lima) kategori mulai
dari yang tertinggi sampai terendah
yakni: Sangat Bagus, Bagus, Cukup,
Kurang, Sangat Kurang. Selengkapnya kelas kategori seperti terlihat
pada table 2.
Berdasarkan prinisp, indikator dan
sub-indikator yang sudah diberikan
bobot selanjutnya digunakan sebagai
panduan untuk menilai indeks kedua
belas bank seperti ditunjukan pada
lampiran 1.

Karena prinsip yang digunakan adalah 4 prinsip maka masing-masing prinsip berbobot 25%. Misalkan
untuk prinsip 1 ada 3 indikator, maka masing-masing indikator berbobot 25% : 3 = 08.33%. Selanjutnya
untuk menentukan bobot sub-indikator adalah: karena Indikator 1 memeliki 3 sub-indikator maka prosentase bobot dalam Indikator bersangkutan adalah: 8,33% : 3 = 2,78%

KETERBATASAN
PENELITIAN
Pengukuran indeks 12 bank ini
hanya didasarkan pada laporan
tahunan (annual report) dan atau
laporan keberlanjutan (sutainability report) tahun 2016 yang telah
dipublikasikan oleh masing-masing bank. Kedua laporan ini merupakan dokumen resmi bank yang
mencerminkan informasi tentang
kinerja, kebijakan bank, dan organisasi dari bank yang dinilai.
Dalam pengukuran indeks ini tidak dilakukan verifikasi langsung
kepada bank-bank yang bersangkutan dan inilah yang menjadi keterbatasan penelitian ini.

19

14

Sumber gambar: www.woodwoerkingnetwork.com

15

Sumber gambar: www.sutterstock.com

Bagian 3:

BANK ASING MASIH
TERATAS

P

engukuran indeks investasi hijau yang dilakukan IWGFF/INFID dengan mempertimbangkan bobot dalam setiap prinsip,
indikator dan sub-indikator seperti dijelaskan dalam Bagian
2 menunjukkan bahwa kisaran skor indeks investasi hijau bank
mulai dari skor terendah sebesar 37,04 hingga skor tertinggi sebesar 79,08. Skor indeks 37,04 ini masuk dalam rentang skor indeks
21-40 atau dikategorikan kurang dalam mempraktikkan investasi hijau. Sementara skor indeks 79,08 masuk dalam rentang skor
indeks 61-80 atau dikategorikan bagus dalam mempraktikkan investasi hijau.
Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah, hasil pengukuran indeks investasi hijau terhadap 12 bank menunjukkan bahwa
tidak satu pun bank yang masuk dalam kategori sangat bagus atau
skor indeksnya berada di rentang skor 81–100. Bank–bank yang
masuk dalam kategori bagus dalam praktik investasi hijau adalah
bank yang indeksnya berada di rentang skor 61-80, yakni hanya
Citiban dan Rabobank. Sementara bank-bank yang masuk dalam
kategori cukup dalam praktik investasi hijau atau berada di rentang skor indeks 21-40 terdiri dari delapan bank, yakni Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Bank Sumitomo. Sedangkan bank
yang berada dalam kategori kurang dalam praktik investasi hijau
atau berada di rentang skor 21-40, adalah Bank Danamon dan DBS.
Selengkapnya peringkat skor indeks investasi hijau 12 bank serta
penjelasan indeks dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

MENGAPA BANK ASING?
Seperti disebutkan di atas, hasil pengukuran indek investasi hijau
untuk 12 bank menunjukkan bahwa Citibank dan Rabobank sebagai
bank asing memperoleh skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan
17

10 bank lainnya atau masuk dalam
kategori bagus dalam praktik investasi hijau. Hal ini disebabkan kontribusi skor prinsip I (pengelolaan risiko)
terhadap indeks agregat, khususnya
untuk indikator II (adanya pertimbangan terhadap konflik atau klaim dari
masyarakat sekitar yang terdampak
dalam pemberian kredit) dan indikator 3 (adanya penerapan konsep
FPIC/ free prior informed consent dalam assessment sebelum pemberian
kredit). Dua indikator ini sudah diterapkan oleh 2 bank tersebut sebagi
kebijakan bank dan kedua bank sudah menandatangani prinsip ekuator
(equator principles) dan menjadikan
sertifikasi Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) sebagai panduan kebijakan investasi hijau terhadap nasabah. Walaupun dua indikator tersebut
sudah dipenuhi Citibank dan Rabobank, namun di internal kedua bank
tersebut belum ada unit khusus untuk
penanganan pengaduan (complaint
handling) terkait konflik dan FPIC.
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Prinsip berikutnya yang berkontribusi signifikan terhadap indeks agregat Citibank dan Rabobank adalah
prinsip IV (peningkatan kapasitas
dan kemitraan kolaboratif), khususnya indikator 1 (adanya divisi internal untuk menilai kelayakan aspek
risiko lingkungan dan sosial), dimana
dua bank tersebut telah menunjukkan komitmennya terhadap investasi hijau lewat serangkaian pelatihan
khusus untuk peningkatan kapasitas
stafnya dalam menilai manajemen
risiko lingkungan dalam pemberian
kredit. Sementara 10 bank lainnya,
terutama bank-bank nasional, belum
memberi perhatian khusus terhadap
peningkatan kapasitas semcam ini.

Selain prinsip I dan IV, prinsip II
(pengembangan sektor ekonomi
prioritas
berkelanjutan)
juga
berkontribusi signifikan terhadap indeks investasi hijau Citibank
dan Rabobank, terutama indikator
1 (adanya dukungan pendanaan
secara langsung dan inklusif un51,15
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BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15 karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15% karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15 karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

CIMB Niaga dengan indeks 54,49 yang mana memiliki nilai bobot 3,34% lebih tinggi dari BNI,
Mandiri dan BRI karena pada Prinsip III indikator 3 memperoleh nilai bobot 3,34%
dibandingkan dengan ke-3 bank tersebut.

Dalam penilaian ini terlihat bahwa BCA dengan nilai indeks 57,27 hanya memiliki nilai bobot
yang signifikan 8,33% pada Prinsip I - Indikator 1, sedangkan pada indikator-indikator yang
lain memiliki nilai bobot yang hampir berimbang dengan bank-bank yang berkategori cukup
yang lain.

Rabobank yang memiliki indeks 75,95, pada pada dasarnya hampir sama dengan Citibank,
hanya pada prinsip IV - Indikator 3 nilai bobot yang diperoleh adalah 3,13% yang artinya
memiliki selisih point 3,13% dengan Citibank yang memperoleh nilai bobot 6,26%.

Citibank dengan indeks 79,08 karena memperoleh nilai yang cukup tertinggi dari bank yang
lain misalnya pada prinsip I - Indikator 3 dengan nilai bobot 4,16%, Prinsip II - indikator 1
dan 2 dengan nilai bobot masing-masing yang diperoleh 12,50%, Prinsip III -indikator 3
dengan nilai bobot 3,34% dan prinsip IV - indikator 1 dengan nilai bobot 6,26%.

Penjelasan

Table 3. Hasil pengukuran indeks investasi hijau 12 bank

57,27

79,08

Indeks Skor Indeks
Citibank

Bank
1

No

Table 4. Peringkat indeks investasi hijau 12 bank dan penjelasan indeks

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan
Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

catatan khusus bahwa bank-bank
pemerintah seperti BRI, BNI dan
Bank Mandiri sudah mulai memberikan pendanaan inklusif pada tahun
2017 untuk program perhutanan
sosial (social forestry) dalam bentuk
kredit usaha rakyat (KUR)20, sebagai
bentuk layanan bank untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan perhutanan sosial.
Namun, karena penilaian terhadap
bank didasarkan kepada laporan
tahunan dan atau laporan berkelanjutan bank untuk Tahun 2016, maka
KUR perhutanan sosial pada Tahun
2017 tidak masuk dalam penilaian
indeks investasi hijau ini. Gambar
3 di bawah menunjukan indeks investasi hijau masing-masing bank
berdasarkan penilaian empat prinsip investasi hijau.
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42,95

41,49
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Bagus

Citibank dengan indeks 79,08 karena memperoleh nilai yang cukup tertinggi dari bank yang
lain misalnya pada prinsip I - Indikator 3 dengan nilai bobot 4,16%, Prinsip II - indikator 1
dan 2 dengan nilai bobot masing-masing yang diperoleh 12,50%, Prinsip III -indikator 3
dengan nilai bobot 3,34% dan prinsip IV - indikator 1 dengan nilai bobot 6,26%.

Penjelasan

Bagus

Rabobank yang memiliki indeks 75,95, pada pada dasarnya hampir sama dengan Citibank,
hanya pada prinsip IV - Indikator 3 nilai bobot yang diperoleh adalah 3,13% yang artinya
memiliki selisih point 3,13% dengan Citibank yang memperoleh nilai bobot 6,26%.

Kategori

Cukup

Gambar 3. Indeks investasi hijau masing-masing bank berdasarkan
penilaian empat prinsip

Dalam penilaian ini terlihat bahwa BCA dengan nilai indeks 57,27 hanya memiliki nilai bobot
yang signifikan 8,33% pada Prinsip I - Indikator 1, sedangkan pada indikator-indikator yang
lain memiliki nilai bobot yang hampir berimbang dengan bank-bank yang berkategori cukup
yang lain.

http://sp.beritasatu.com/home/dukung-program-perhutanan-sosial-mandiri-revitalisasi-lahan-tambak-muara-gembong/121220 ; http://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/3152/
bni-mendukung-penuh-program-perhutanan-sosial; diakses pada tanggal 28/11/2017, jam 06.54; https://
kumparan.com/wiji-nurhayat/bri-siap-berikan-kur-bagi-penerima-program-perhutanan-sosial; https://
ekbis.sindonews.com/read/1254516/178/bri-siapkan-layanan-perbankan-bagi-penerima-sk-hutan-sosial-1509805226 ; Diakses pada tanggal 28/11/2017, jam 06.48; http://wartabank.com/bank-bumn-siapkucurkan-kur-proyek-perhutanan-sosial/; diakses 28/11/2017, jam 07.04

Kurang

Kurang

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Danamon yang menduduiki posisi kunci dari hasil pemeringkatan ini dengan memiiliki indeks
37,04 pada beberapa indikator memiliki nilai bobot yang berimbang dengan ke-11 bank
lainnya namun Danamon tidak memiliki nilai bobot pada Prinsip I-Indikator 2, Prinsip I Indikator 3, prinsip III-Indikator 2 dan prinsip IV-Indikator 1. hal inilah yang sangat
mempengaruhi indeks Danamon.

DBS yang masuk dalam kategori kurang dengan indeks 39,82 memiliki selisih indeks 2,78
dari bank Danamon. Hal ini dipengaruhi oleh nilai bobot pada prinsip I - Indikator 2 sebesar
2,78% yang dimiliki oleh DBS sedang Danamon tidak memeiliki nilai bobot.

Panin Bank yang menduduki posisi kunci dalam kategori Cukup dengan indeks 41,10 ini
memiliki selisih indeks 1,67 dari DBS yang masuk dalam kategori Kurang dengan indeks
39,82%. Selisih nilai dipengaruhi pada Prinsip III-Indikator 1, dimana panin Bank memiliki
nilai bobot 3,34% sedangkan DBS hanya memiliki nilai bobot 1,67%. sedangkan untuk
indikator yang lain kedua bank ini berimbang.

Bank Permata dengan indeks 42,95, namun pada prinsip IV - Indikator 3 nilai bobot yang
dimiliki oleh Bank Permata adalah 6,26% sedangkan Panin Bank hanya memperoleh nilai
bobot 3.13% walaupun kita melihat pada Prinsip III indikator 1, terlihat bahwa Panin Bank
memiliki nilai bobot 3,34% dan Bank Permata memiliki nilai bobot 1,37 % namun hal ini
tidak membuat nilai peringkat bank permata turun, karena dipengaruhi pada nilai bobot yang
di dapat pada Prinsip IV - Indikator 3 di atas.

Bank Sumitomo dengan indeks 49,69 juga memenuhi nilai bobot yang hampir seimbang pada
tiap indikator, namun disini terlihat bahwa bank Sumitomo memiliki point peringkat 6,74%
lebih tinggi dari Permata Bank, hal ini dikarenakan bahwa bank Sumitomo memenuhi nilai
bobot yang sedikit lebih tinggi dari Bank Permata dengan nilai bobot pada Prinsip I Indikator 2 (5,52%), Prinsip III-Indikator 1 (3,34%) dan Prinsip III-Indikator 2 (3,34%).

BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15 karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15% karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

BNI, Mandiri dan BRI nampak memiliki indeks yang sama yaitu 51,15 karena ketiganya
berimbang dalam memenuhi nilai bobot pada tiap indikator. Namun ke-3 bank ini memiliki
nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan
ke-3 bank lainnya yang memeliki kategori cukup di bawah ini (Sumitomo, Permata dan Panin
Bank.)

CIMB Niaga dengan indeks 54,49 yang mana memiliki nilai bobot 3,34% lebih tinggi dari BNI,
Mandiri dan BRI karena pada Prinsip III indikator 3 memperoleh nilai bobot 3,34%
dibandingkan dengan ke-3 bank tersebut.

20

No

tuk memberikan perlindungan kawasan). Implementasi prinsip ini
ditunjukkan dengan disediakannya
pendanaan hijau (green funding)
oleh kedua bank tersebut. Bankbank lain yang juga dinilai pada
pengukuran indeks ini umumnya
juga sudah menunjukkan perhatian
pada isu lingkungan dan sosial dalam program-program Corporate
Social Responsibility (CSR) mereka,
namun belum sampai pada tahap
penyediaan dana khusus untuk pendanaan berkelanjutan secara inklusif. Dapat dikatakan bahwa Citibank
dan Rabobank ini sudah memiliki
produk-produk keuangan (financial
products) yang terintegrasi pada
nilai-nilai investasi hijau baik secara
internal maupun eksternal. Terkait
pendanaan inklusif ini, perlu diberi
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BANK DALAM
PENERAPAN PRINSIP
INVESTASI HIJAU
Hasil pengukuran indeks terhadap 12
bank berdasarkan penilaian laporan
tahunan dan atau laporan berkelanjutan bank Tahun 2016 menunjukan
bahwa secara umum bank-bank yang
dinilai sedang bergerak ke arah investasi hijau. Hal ini ditunjukkan dengan dipenuhinya satu atau dua indikator di masing-masing prinsip dari
empat prinsip yang dinilai, walau tak
satu pun bank yang dapat memenuhi
semua indikator di masing-masing
prinsip. Untuk prinsip I misalnya,
yakni prinsip pengelolaan risiko, hasil penilaian menunjukkan bahwa
untuk indikator 1 (adanya aturan
kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup
dan sosial dalam manajemen risiko),
hampir semua bank telah memiliki
aturan yang mengintegrasikan aspek
perlindungan lingkungan dan sosial
dalam manajemen risiko yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) serta telah
mengimplementasikannya
dalam
operasional masing-masing bank.
Selengkapnya hasil penilaian empat
prinsip dalam investasi hijau dapat
dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

Prinsip I: Pengelolaan risiko
Prinsip pengeloaan risiko terbagi dalam 3 indikator dan 12 sub-indikator
penilaian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Indikator 1: Adanya aturan kebijakan yang mengintegrasikan aspek
perlindungan lingkungan hidup dan
sosial dalam manajemen risiko.
22

Sebelas Bank dari dua belas bank
yang dinilai memenuhi pertanyaan
sub-Indikator 3 dengan nilai bobot
5,56%. Hanya BCA yang memenuhi
pertanyaan sub-Indikator 4 dengan
nilai bobot 8,33%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 11 bank dari 12
bank yang dinilai telah memiliki aturan kebijakan yang mengintegrasikan
aspek perlindungan lingkungan
hidup dan sosial dalam manajemen
risiko yang dituangkan dalam SOP
dan telah mengimplementasikannya
dalam aktifitas masing-masing bank.
Namun, berdasarkan penilaian dokumen hanya BCA yang memiliki SOP
dan divisi khusus dalam mengimplementasikannya.
Indikator 2: Adanya pertimbangan
terhadap konflik atau klaim dari
masyarakat sekitar yang terdampak
dalam pemberian kredit.
Ada sembilan bank yang memenuhi
pertanyaan sub-indikator 3 yang
mempertimbangkan konflik atau
klaim dari masyarakat terdampak
yang dituangkan dalam mekanisme
atau SOP guna menilai proposal yang
diajukan oleh debitur, dengan nilai
bobot 5,56%. Sedangkan untuk Permata Bank, Panin Bank dan DBS hanya memiliki mekanisme SOP, namun
tidak sampai pada tahap implementasi penilaian pengajuan kredit oleh
debitur, dengan nilai bobot 2,78%.
Dari indikator 2 ini terlihat bahwa 12
bank yang dinilai belum sampai pada
melakukan verifikasi lapangan terkait konflik atau klaim masyarakat
terdampak dalam menilai proposal
yang diajukan debitur.
Indikator 3: Adanya penerapan konsep FPIC dalam assessment pemberian kredit
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Gambar 4. investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip I
dengan indikator 1-3
Hanya Citibank dan Rabobank yang
mengadopsi/ mempraktikkan dan
menyusun summary report pelaksanaan FPIC, seperti ditunjukan pada
pertanyan sub-indikator 3 dengan
nilai bobot 4,16 %. Sedangkan 10
bank yang lain berdasarkan penilaian dokumen laporan tahunan
dan atau laporan berkelanjutan bank
untuk Tahun 2016 menunjukkan
belum mengadopsi FPIC sama sekali. Pelaksanaan investasi hijau bank
berdasarkan penilaian prinsip I dengan indikator 1-3 ditunjukan pada
Gambar 4.

Prinsip II: Pengembangan
sektor ekonomi prioritas
berkelanjutan.

Sebanyak 10 bank dari 12 bank yang
dinilai sudah mengalokasikan dana
CSR untuk mendanai kegiatan usaha
yang berkelanjutan guna memberikan perlindungan kawasan hutan,
seperti ditunjukan pada pertanyaan
sub-indikator 2, dengan nilai bobot
6,25%. Citibank dan Rabobank memberi dukungan pendanaan secara
langsung dan inklusif untuk untuk
memberikan perlindungan kawasan
dengan mengalokasikan dana CSR
dan pinjaman lunak pendanaan hijau (green funding) untuk mendanai
kegiatan usaha yang berkelanjutan
dalam rangka perlindungan kawasan
hutan, dengan nilai bobot 12,50%.

Prinsip II ini terdiri dari 2 indikator
dan 6 sub-indikator yang hasilnya
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator 2: Adanya alokasi pendanaan secara tidak langsung untuk
pengembangan ekonomi berbasis
masyarakat dalam rangka mencegah
kerusakan hutan

Indikator 1: Adanya dukungan pendanaan secara langsung dan inklusif
untuk memberikan perlindungan kawasan.

Ada 10 bank yang mengalokasikan
dana CSR untuk pengembangan
ekonomi berbasis masyarakat guna
mencegah kerusakan hutan, dengan
23
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nilai bobot 1,67%. Sementara BCA,
Citibank, CMB Niaga, Rabobank, dan
Bank Sumitomo telah menerapkan
mekanisme penanganan pengaduan
dan menunjuk staf untuk menangani
pengaduan tersebut, dengan nilai bobot 3,34%.
Indikator 3: Adanya mekanisme audit internal untuk melakukan review
rencana pendanaan di sektor industri berbasis lahan.

Gambar 5. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan penilaian
prinsip II dengan indikator 1-2
nilai bobot 6,25%. Sedangkan Citibank dan Rabobank mengalokasikan
dana CSR dan pinjaman lunak untuk
pengembangan ekonomi berbasis
masyarakat seperti koperasi dan kegiatan alternative income lainnya,
dengan nilai bobot 12,50%. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip II dengan indikator 1-2
ditunjukan pada Gambar 5.

Prinsip III: Tatakelola
lingkungan sosial dan
pelaporan.
Prinsip ini merupakan salah satu
prinsip yang dikembangkan menjadi
5 indikator dan 19 sub-indikator dalam menilai 12 bank yang dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator 1: Adanya informasi pendanaan untuk sektor industri berbasis lahan (land-based industries) yang
transparan.
Bank Permata, Danamon, dan DBS
memiliki informasi pendanaan yang
24

tidak terpilah untuk sektor industri
berbasis lahan, dengan nilai bobot
1,67%. Sedangkan sembilan bank
lain memberikan informasi umum
dan terpilah tentang besaran nilai
inverstasi yang dikucurkan untuk
sektor kehutanan, perkebunan, dan
pertambangan, dengan nilai bobot
3,34%.
Indikator 2: Adanya mekanisme penanganan pengaduan (complaint
handling) terhadap dampak pendanaan atau investasi di sektor industri berbasis lahan.
Permata Bank, Panin Bank, Danamon,
dan DBS tidak memiliki informasi
terkait mekanisme penanganan pengaduan terhadap dampak pendanaan investasi di sektor industri
berbasis lahan. Sedangkan Bank
Mandiri, BNI dan BRI sudah memiliki mekanisme penanganan pengaduan khusus mengenai konflik
atau klaim dari masyarakar sekitar
dan masyarakat terdampak dalam
pemberian kredit dan hibah, dengan

BCA, Citibank, CIMB Niaga, dan Rabobank memiliki staff yang bertanggung jawab untuk menjalankan SOP
mekanisme audit internal dalam
rencana pendanaan di sektor industri berbasis lahan sesuai pertanyaan
sub-indikator 3, dengan nilai bobot
3,34%. Sedangkan delapan bank lainnya hanya memiliki staff tetapi belum
memiliki SOP mekanisme audit internal untuk melakukan review rencana
pendanaan di sektor industri berbasis
lahan, dengan nilai bobot 1,67%.
Indikator 4: Adanya penilaian terhadap legalitas debitur dalam rencana
pendanaan di sektor industri berbasis lahan.

Sebanyak 10 bank telah melakukan
kegiatan check dan review terhadap izin usaha pendanaan sektor
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi
usaha, dengan nilai bobot 1,67%. Sedangkan Citibank dan Rabobank memenuhi pertanyaan sub-indikator 3,
dengan melakukan check dan review
serta melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi usaha.
Indikator 5: Adanya penilaian terhadap peraturan perundang-undangan
dalam rencana pendanaan di sektor
industri berbasis lahan.
Seluruh bank yang dinilai dapat memenuhi pertanyaan sub-indikator 2,
yakni memiliki laporan dari pihak
yang berwenang terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan
perundang-undangan terkait sektor
industri berbasis lahan, namun 12
bank tersebut belum melakukan audit kepatuhan debitur. Pelaksanaan
investasi hijau bank berdasarkan
prinsip III dengan indikator 1-5 ditunjukan pada Gambar 6.

Gambar 6. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip III
dengan indikator 1-5
25
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Prinsip IV: Peningkatan
kapasitas dan kemitraan
kolaboratif.
Prinsip IV ini telah dikembangkan
menjadi 4 indikator dan 9 sub-indikator sebagai alat untuk menilai
implementasi investasi hijau bank.
Hasil penilaian untuk 12 bank adalah
sebagai berikut:
Indikator 1: Adanya divisi internal
untuk menilai aspek risiko lingkungan dan sosial.
Sebanyak 10 bank belum membentuk divisi internal untuk menilai
aspek risiko lingkungan dan sosial
dari suatu investasi. Hanya Citibank
dan Rabobank yang telah melakukan
program pelatihan dan penugasan
terkait dengan peningkatan staf/
sumberdaya manusia internal untuk
menilai manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam pemberian
kredit, dengan nilai bobot 6,26%.
Indikator 2: Adanya penggunaan
teknologi informasi untuk menerima
pengaduan.
Delapan bank telah menggunakan
teknologi informasi berupa website, email, kotak saran call center,
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dan juga menyediakan form khusus
untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap aktivitas bank
yang terkait dengan investasi di
sektor industri berbasis lahan, dengan nilai bobot 4,16%. Sedangkan
4 bank lainnya sudah menggunakan
teknologi informasi, namun belum
menyediakan form khusus untuk
menerima pengaduan masyarakat,
dengan nilai bobot 2,08%.
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laporan berkelanjutan Tahun 2016
dalam rangka pengelolaan risiko,
tata kelola dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.
Indikator 4: Adanya penggunaan teknologi informasi untuk
mempublikasikan profil investasi
yang berhubungan dengan sektor
ekonomi prioritas berkelanjutan.

Seluruh bank telah menggunakan
teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan sektor ekonomi
prioritas berkelanjutan, khususnya
di sektor kehutanan, perkebunan,
dan pertambangan, dengan nilai bobot 6,26%. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip IV dengan indikator 1-4 ditunjukan pada
Gambar 7 di bawah.

Indikator 3: Adanya penggunaan teknologi informasi untuk
mempublikasikan
laporan
tahunan (annual report) dan laporan
berkelanjutan (sustainable report)
sehubungan dengan pengelolaan
risiko tata kelola dan pengembangan sektor ekonomi prioritas.
Dengan nilai bobot 3,13%, sebanyak 5 bank memiliki laporan serta telah mempublikasikan laporan
tahunannya di Tahun 2016 terkait
dengan pengelolaan risiko, tata
kelola dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Sementara 7 bank lainnya
dengan nilai bobot 6,26%, selain
telah memiliki mempublikasikan
laporan tahunannya, juga 7 bank
tersebut telah mempublikasikan

Gambar 7. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip IV
dengan indikator 1-4
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Apakah bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan
perlindungan kawasan? (Hutan Adat / Perhutanan Sosial)
P1.1

Apakah bank memiliki SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen
risiko ?

Temuan:
Prinsip FPIC ini belum diterapakan oleh bank yang ditelaah dalam studi, kecuali oleh 2 bank internasional yakni City Bank dan Rabo
Bank. Kedua bank tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa mereka telah menandatangani dan menerapkan konvensi-konvensi
Internasional dan mensyaratkan sertifikasi di mana FPIC adalah merupakan bagian dari konvensi dan sertifikasi tersebut.

Apakah bank menerapkan prinsip FPIC dalam assessment sebelum pemberian kredit ?

Temuan:
Secara umum bank-bank dalam studi belum secara eksplisit menyatakan hal ini dalam kebijakan mereka. Memang selalu ada
pernyataan mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pertimbangan, namun penyelesaian konflik atau klaim dari masyarakat
sekitar yang dijadikan syarat dalam pemberian kredit atau hibah pada nasabah belum tercantum secara jelas.

Apakah bank sudah mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar dalam pemberian kredit dan hibah?

P2.2

P2.1

Secara umum bank dalam studi belum menyediakan dana khusus dan inklusif untuk kegiatan perlindungan kawasan, seperti untuk
hutan adat dan Perhutanan Sosial. Memang pada tahun 2017 ini, dengan dukungan kebijakan dan politik dari Presiden Indonesia
bank-bank pemerintah (bank BUMN) secara khusus menyediakan dana untuk Perhutanan sosial lewat program produk Kredit usaha
Rakyat (KUR). Namun karena yang menjadi bahan review adalah laporan tahunan 2016, maka kegiatan ini belum bisa dimasukkan
dalam proses indeks.
Apakah bank menyediakan dana kredit/hibah kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang melindungi dan atau mencegah kerusakan
hutan?
Temuan:
Umumnya bank memberikan dana hibah atau CSR kepada masyarakat untuk mengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini
secara langsung maupun tak langsung dapat dikategorikan sebagai kegiatan bank untuk mendukung pendapatan alternatif agar
masyarakat tidak merambah hutan. Masih diperlukan adanya inovasi produk finansial yang khusus dirancang untuk tujuan ini.

Temuan:

Apakah bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan
perlindungan kawasan? (Hutan Adat / Perhutanan Sosial)

Definisi Operasional :
Bank mempraktikkan tata
kelola lingkungan dan sosial
yang baik dalam skema
pendanan sektor Land Based
Industry (LBI)

P3.5

P3.3

Temuan:
Hampir semua bank memperhatikan legalitas dibitur dalam rencanapendanaan mereka termasuk di sektor LBI.
Apakah bank memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam rencana pendanaan di sektor LBI?

Temuan:
Semua bank dalam studi memiliki mekanisme komplain walau belum secara eksplisit ada mekanisme khusus yang terhadap dampak
pendanaan/investasi di sektor LBI
Apakah bank memiliki mekanisme melibatkan auditor internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor LBI ?

P3.4

Apakah bank mengembangkan mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI?

P3.2

Temuan:
Hampir semua bank melibatkan auditor internal untuk melakukan setiap produk pendanaan, termasuk di sektor LBI.
Apakah bank memperhatikan legalitas debitur dalam rencana pendanaan di sektor LBI?

Apakah bank mempublikasikan pendanaannya untuk sektor Land Based Industry (LBI)?
Temuan:
Umumnya bank-bank yang direview mempublikasikan pendanaannya untuk sektor LBI ini, walau belum secara rinci apakah
pendanaan itu diprioritaskan pada nasabah yang memang sudah memenuhi syarat dari aspek lingkungan dan sosial seperti konsep
Green Banking.

P3.1

Tata kelola lingkungan sosial dan pelaporan

Definisi operasional :
Bank memberikan dukungan
berupa pendanaan secara
inklusif dalam kegiatan usaha
yang berkelanjutan untuk
memberikan perlindungan
kawasan hutan

Pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan

P1.3

P1.2

Temuan:
Pada umumnya bank-bank dalam studi sudah mempunyai kebijakan yang menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen resiko mereka, walau kebanyakan masih dalam tahap umum saja. Hal itu tercermin dengan belum terakomodasi
dalam struktur managemen, seperti:
�
belum ada divisi khusus yang mengani isu lingkungan dan sosial
�
belum ada staff senior yang ditunjuk untuk menangani divisi tersebut.

Temuan atau hasil penilaian investasi hijau berdasarkan empat prinsip untuk 12 bank yang dinilai dapat dilihat di Tabel 5 di bawah.

Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan lingkungan
hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

Pengelolaan resiko

Pertanyaan untuk Indikator

Apakah bank memiliki SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen
risiko ?

Pertanyaan untuk Indikator
No

P1.1

Temuan:
Pada umumnya bank-bank dalam studi sudah mempunyai kebijakan yang menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen resiko mereka, walau kebanyakan masih dalam tahap umum saja. Hal itu tercermin dengan belum terakomodasi
dalam struktur managemen, seperti:
belum ada divisi khusus yang mengani isu lingkungan dan sosial
belum ada staff senior yang ditunjuk untuk menangani divisi tersebut.

�
�

Apakah bank sudah mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar dalam pemberian kredit dan hibah?

Temuan:
Secara umum bank-bank dalam studi belum secara eksplisit menyatakan hal ini dalam kebijakan mereka. Memang selalu ada
pernyataan mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pertimbangan, namun penyelesaian konflik atau klaim dari masyarakat
sekitar yang dijadikan syarat dalam pemberian kredit atau hibah pada nasabah belum tercantum secara jelas.

Apakah bank menerapkan prinsip FPIC dalam assessment sebelum pemberian kredit ?

Table 5. Temuan penilaian investasi hijau 12 bank

Prinsip

Pengelolaan resiko

Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan lingkungan
hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

P1.2

P1.3

Temuan:
Prinsip FPIC ini belum diterapakan oleh bank yang ditelaah dalam studi, kecuali oleh 2 bank internasional yakni City Bank dan Rabo
Bank. Kedua bank tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa mereka telah menandatangani dan menerapkan konvensi-konvensi
Internasional dan mensyaratkan sertifikasi di mana FPIC adalah merupakan bagian dari konvensi dan sertifikasi tersebut.

No

P2.1

Temuan:
Pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan

Definisi operasional :
Bank memberikan dukungan
berupa pendanaan secara
inklusif dalam kegiatan usaha
yang berkelanjutan untuk
memberikan perlindungan
kawasan hutan

Secara umum bank dalam studi belum menyediakan dana khusus dan inklusif untuk kegiatan perlindungan kawasan, seperti untuk
hutan adat dan Perhutanan Sosial. Memang pada tahun 2017 ini, dengan dukungan kebijakan dan politik dari Presiden Indonesia
bank-bank pemerintah (bank BUMN) secara khusus menyediakan dana untuk Perhutanan sosial lewat program produk Kredit usaha
Rakyat (KUR). Namun karena yang menjadi bahan review adalah laporan tahunan 2016, maka kegiatan ini belum bisa dimasukkan
28
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Prinsip

No
P1.1

Pertanyaan untuk Indikator
Apakah bank memiliki SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen
risiko ?
Temuan:
Pada umumnya bank-bank dalam studi sudah mempunyai kebijakan yang menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen resiko mereka, walau kebanyakan masih dalam tahap umum saja. Hal itu tercermin dengan belum terakomodasi
dalam struktur managemen, seperti:
belum ada divisi khusus yang mengani isu lingkungan dan sosial
belum ada staff senior yang ditunjuk untuk menangani divisi tersebut.
�
�

Apakah bank menerapkan prinsip FPIC dalam assessment sebelum pemberian kredit ?

Temuan:
Secara umum bank-bank dalam studi belum secara eksplisit menyatakan hal ini dalam kebijakan mereka. Memang selalu ada
pernyataan mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pertimbangan, namun penyelesaian konflik atau klaim dari masyarakat
sekitar yang dijadikan syarat dalam pemberian kredit atau hibah pada nasabah belum tercantum secara jelas.

Apakah bank sudah mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat sekitar dalam pemberian kredit dan hibah?

Temuan penilaian terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan bank pada umumnya mulai memperhatikan hal ini namun
belum sampai pada tingkat operasional yang jelas dan rinci. Hal itu
tercermin dengan belum terakomodasi dalam struktur managemen,
seperti: belum ada divisi khusus yang menangani isu lingkungan dan
sosial serta belum ada staf senior yang ditunjuk untuk menangani
divisi tersebut. Hal ini bisa disebabkan beberapa kondisi. Dalam

Pengelolaan resiko
Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan lingkungan
hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

P1.2

P1.3

P2.1
Temuan:

Apakah bank memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan
perlindungan kawasan? (Hutan Adat / Perhutanan Sosial)

Pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan
Definisi operasional :
Bank memberikan dukungan
berupa pendanaan secara
inklusif dalam kegiatan usaha
yang berkelanjutan untuk
memberikan perlindungan
kawasan hutan

Aspek Regulasi sebenarnya mencakup semua prinsip yang telah
dikemukan di atas namun dalam paling jelas terdapat pada Prinsip
I penilaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan regulasi
dalam penerapan aspek Lingkungan dan Sosial.

Secara umum bank dalam studi belum menyediakan dana khusus dan inklusif untuk kegiatan perlindungan kawasan, seperti untuk
hutan adat dan Perhutanan Sosial. Memang pada tahun 2017 ini, dengan dukungan kebijakan dan politik dari Presiden Indonesia
bank-bank pemerintah (bank BUMN) secara khusus menyediakan dana untuk Perhutanan sosial lewat program produk Kredit usaha
Rakyat (KUR). Namun karena yang menjadi bahan review adalah laporan tahunan 2016, maka kegiatan ini belum bisa dimasukkan
dalam proses indeks.
Apakah bank menyediakan dana kredit/hibah kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang melindungi dan atau mencegah kerusakan
hutan?
Temuan:
Umumnya bank memberikan dana hibah atau CSR kepada masyarakat untuk mengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini
secara langsung maupun tak langsung dapat dikategorikan sebagai kegiatan bank untuk mendukung pendapatan alternatif agar
masyarakat tidak merambah hutan. Masih diperlukan adanya inovasi produk finansial yang khusus dirancang untuk tujuan ini.

ASPEK REGULASI

P3.4

P3.3

P3.2

P3.1

Temuan:
Hampir semua bank melibatkan auditor internal untuk melakukan setiap produk pendanaan, termasuk di sektor LBI.
Apakah bank memperhatikan legalitas debitur dalam rencana pendanaan di sektor LBI?

Temuan:
Semua bank dalam studi memiliki mekanisme komplain walau belum secara eksplisit ada mekanisme khusus yang terhadap dampak
pendanaan/investasi di sektor LBI
Apakah bank memiliki mekanisme melibatkan auditor internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor LBI ?

Apakah bank mengembangkan mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI?

Apakah bank mempublikasikan pendanaannya untuk sektor Land Based Industry (LBI)?
Temuan:
Umumnya bank-bank yang direview mempublikasikan pendanaannya untuk sektor LBI ini, walau belum secara rinci apakah
pendanaan itu diprioritaskan pada nasabah yang memang sudah memenuhi syarat dari aspek lingkungan dan sosial seperti konsep
Green Banking.

Temuan:
Semua bank yang direview secara kebijakan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan penundang-undangan terkait rencana di
sektor LBI dengan merujuk peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengan hal itu.

Temuan:
Hampir semua bank memperhatikan legalitas dibitur dalam rencanapendanaan mereka termasuk di sektor LBI.
Apakah bank memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam rencana pendanaan di sektor LBI?

Tata kelola lingkungan sosial dan pelaporan

P2.2

Beberapa aspek tersebut telah terlihat dalam proses review dokumen laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dimana temuan
temuan yang dihasillkan dalam menilai prinsip, indikator, dan sub
indikator serta hasil pemringkatan/indeks yang di peroleh antara
lain menggambarkan sebagai berikut:

P3.5

D

Apakah bank memiliki divisi internal untuk menilai kelayakan aspek resiko lingkungan sosial ?
Temuan:
Hampir semua bank yang direview memiliki divisi internal untuk menilai kelayakan aspek resiko, termasuk resiko lingkungan dan
sosial.

P4.3

Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan Sustainable Report dan Annual Rerport sehubungan dengan
Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan ?
Temuan:
Semua bank menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan Sustainable Report dan Annual Rerport sehubungan dengan
Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan.

Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk menerima komplain?
Temuan:
Semua bank studi menggunakan teknologi informasi untuk menerima komplain.

P4.4

Apakah bank menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi
Prioritas Berkelanjutan?
Temuan:
Semua bank yang direview menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan
Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan.

P4.1
Definisi operasional :
Bank mengembangkan
kapasitas SDM dan teknologi
informasi untuk mendukung
tiga prinsip di atas
(Pengelolaan resiko, tata
P4.2
kelola, dan Pengembangan
sektor ekonomi prioritas
berkelanjutan).

Peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif

Definisi Operasional :
Bank mempraktikkan tata
kelola lingkungan dan sosial
yang baik dalam skema
pendanan sektor Land Based
Industry (LBI)

engan memperhatikan hasil dari penilain indeks di atas,
ada beberapa aspek yang masih perlu diperdalam dan
diskusikan guna menelaah hal-hal penting dalam penerapan investasi hijau di Indonesia. Hal ini diperlukan karena selain
memang dituntut keseriusan dan komitmen dari bank-bank (dalam
kasus studi ini komitmen dari bank-bank yang dinilai) untuk sungguh menerapkan prinsip-prinsip investasi hijau, maka ada hal-hal
yang memang harus dilihat dalam konteks yang lebih mendasar
dan serius agar penerapan investasi hijau ini dapat benar-benar
terwujud.

Temuan:
Prinsip FPIC ini belum diterapakan oleh bank yang ditelaah dalam studi, kecuali oleh 2 bank internasional yakni City Bank dan Rabo
Bank. Kedua bank tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa mereka telah menandatangani dan menerapkan konvensi-konvensi
Internasional dan mensyaratkan sertifikasi di mana FPIC adalah merupakan bagian dari konvensi dan sertifikasi tersebut.

INDEKS DAN ASPEK
PERBAIKAN

Bagian 4:
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kondisi yang sekarang ada di Indonesia, penerapan yang sesuai dengan
norma-norma investasi hijau membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum serta perbaikan regulasi.
Kejelasan regulasi dalam pengaturan investasi hijau sangat diperlukan
karena dapat membuat kejelasan
yang hakiki dan tidak samar dalam
pengaturannya, sehingga urgensi investasi hijau dapat segera terpecahkan dan memiliki kepastian dalam
mencapai sasaran yang dituju. Sedangkan dalam hal substansi atau
perundang-undangan, misalnya lahirnya Peraturan OJK Nomor 51/
POJK.03/2017 tentang Keuangan
berkelanjutan diharapkan dapat
memicu adanya penyesuaian dari
peraturan yang selaras dengan kebijakan keuangan berkelanjutan seperti aturan turunan dari UU PPLH, UU
Kehutanan, UU Pertanian dan Perkebunan, dan UU Minerba.
Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Dalam pasal 11 ayat 1 point e PBI
yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya
yang dilakukan debitur dalam rangka
memelihara lingkungan hidup. Peraturan Bank Indonesia tersebut telah
diatur pelaksanaannya dengan Surat
Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.
15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013
kepada semua bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan
bahwa “Dalam rangka penyaluran
dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam
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Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/
atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
AMDAL”. Pernyataan yang dicantumkan dalam SE BI tersebut merupakan
pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH
juga merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank.
Pernyataan yang dicantumkan dalam
Surat Edaran Bank Indonesia tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan
bahwa kewajiban yang tercantum
dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban bank yang harus dipatuhi.
Ketentuan tersebut, jelas bahwa
setiap kegiatan yang mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan, haruslah mendapatkan izin
dari Pemerintah sebelum melakukan
kegiatan usahanya. Izin ini pulalah
yang harus dimintakan oleh bank sebelum menyetujui kreditnya.
Tanggung jawab hukum yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):
“Setiap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melakukan
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau
lingkungan hidup wajib membayar
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”
Setiap penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan (perusahaan/badan
hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

melawan hukum. Penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan tersebut
memiliki tanggung jawab untuk
mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan
perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik
itu nyata adanya hubungan kausal
antara kesalahan dengan kerugian
(liability based on faults) maupun
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (liability without faults/strict
liability).
Terdapat juga beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan
Green Banking dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain
Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal
66, Pasal 67, dan Bagi pihak yang
merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat
mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan
kepada instansi yang bertanggung
jawab, mengenai dugaan terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dari usaha dan/
atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca
pelaksanaan sebagaimana yang telah
diatur secara rinci dalam Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pengaduan dan Penanganan
Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup.
Kebijakan dari pemerintah dalam
bidang perbankan yang mendorong
di tingkatkannya upaya pelestarian
lingkungan hidup untuk menunjang
pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dari UU Perbankan
pada Penjelasan Umum Angka 5 Pa-

sal 8 ayat (1). Sikap tanggap perbankan Indonesia tersebut ditujukan
pada pembangunan berwawasan
lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH sehingga peran dan
tanggung jawab bank dalam penegakan hukum lingkungan menjadi jelas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas
maka peran dan tanggung jawab perbankan dalam pelaksanaan hukum
perkreditan berwawasan lingkungan, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi kerusakan
lingkungan dalam kegiatan usaha
calon nasabah debitur. Dalam hal ini
setidaknya karena tiga hal, yaitu: sebagai pemegang kredit, ikut dalam
manajemen dan demi keamanan
atau kelancaran pembayaran kredit
itu sendiri.
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berada pada posisi
yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan
bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank melaksanakan secara konsekwen pedoman
tersebut. Alasannya adalah karena
lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam “memaksa”
kalangan usaha peduli pada aspek
perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak.
Pencantuman klausul-klausul lingkungan hidup bukan saja dimaksudkan
sebagai pelaksana kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 67 UUPPLH. Tetapi
juga hal tersebut perlu untuk melindungi bank atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan
oleh Pasal 84 sampai dengan Pasal
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120 UUPPLH.
Bank akan menderita kerugian
berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Risiko kerugian tersebut dapat
ditekan, apabila bank sebelum dan
selama perjanjian kredit berlangsung
mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan
syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh debitur dalam hubungannya
dengan perlindungan lingkungan
hidup dalam perjanjian kredit dan
dokumen-dokumen lainnya. Dengan
demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan
audit lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan
kredit itu sendiri.
Semua ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga perlu ditingkatkan. Penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang dan peraturan
akan menjadi efek jera terhadap para
pelaku yang melanggarnya. Harus
dikatakan bahwa aspek ini masih
cukup lemah diimplementasikan dan
tidak tergambar dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dalam penilaian indeks ini.

ASPEK INSENTIF DAN
DIS-INSENTIF
Jika dilihat, umumnya bank-bank
yang dinilai masih sangat sedikit
menyiapkan dana kredit hijau dalam
rangka penerapan investasi hijau.
Selain aspek regulasi, implementasi yang konsekuen dan penegakkan
hukum, masih ada aspek lain yang
diperlukan, yakni insentif dan peningkatan sumber daya manusia. Ti34

dak adanya insentif dalam hal penyaluran kredit hijau akan menyebabkan
bank hanya akan memprioritaskan
debitur yang bernilai bisnis murni
saja. Ketentuan penerapan insentif
dan/atau disinsentif sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 42 ayat (2)
dan Pasal 43 ayat (3) UPPLH.
Keuntungan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan pengaturan investasi hijau adalah sebagai
berikut : 1). Suku bunga yang lebih
rendah / premium; 2). Fasilitas /
keringanan pajak; 3). Reward / program pemerintah, misalnya Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diterbitkan oleh KLHK; 4). Prioritas jika
akan mengajukan kredit kembali.
Mekanisme insentif keuangan dari
Lembaga keuangan bagi pelaku usaha yang mampu menerapkan konsep
hijau dalam bisnisnya secara umum
tekah diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup khususnya pada
pasal 42 ayat 2 poin c.
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ASPEK PENINGKATAN
KAPASITAS DAN
INOVASI PRODUK
PERBANKAN
Untuk pihak perbankan sendiri juga
dibutuhkan pembenahan dari dalam dan peningkatan kapasitas stafnya. Pembenahan dari dalam berupa pembentukan divisi khusus yang
menangani masalah lingkungan dan
sosial. Divisi khusus tersebut diperlengkapi dengan dengan kewenangan dan SOP dalam menjalankan
tugas-tugasnya, termasuk penanganan debitur yang melakukan perusakan lingkungan. Sejalan dengan
pembentukan divisi khusus tersebut,
maka dibutuhkan keahlian-kehalian
khusus yang sebelumnya tidak dimiliki oleh staf perbankan. Keahlian
khusus tersebut didapatkan lewat
seri peningkatan kapasitas, seperti
pengenalan investasi hijau, sehingga
perbankan bisa melahirkan inovasi
produk-produk hijau perbankan. Ha-

nya dengan perbaikan seperti inilah
maka bank sungguh-sungguh mau
mengarusutamakan investasi hijau
di bank mereka.
Seringkali pihak perbankan keberatan dengan upaya-upaya perbaikan
ini dan biasanya karena alasan
penambahan pembiayaan. Namun
seperti telah diungkapkan di atas,
jika perbankan menyadari pengarusutamaan investasi hijau dalam kebijakan kreditnya, maka sebenarnya
hal ini merupakan upaya pihak perbankan untuk menyelamatkan dan
mengembangkan bisnisnya, mengingat kecenderungan yang ada saat
ini sektor perbankan sudah mulai
mempertimbangkan keberkelanjutan dan penyelamatan lingkungan.
Namun sayangnya dari 12 bank yang
dinilai berdasarkan laporan tahunan
dan laporan keberlanjutan 2016 hanya dua bank yang membentuk divisi
khusus yang terkait dengan lingkungan dan sosial.

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi bank dan pelaku bisnis
yang juga berorientasi lingkungan
dan masyarakat. Sebaliknya, guna
mendorong pelaku bisnis menerapkan konsep investasi hijau dalam
operasional bisnisnya, pemerintah
juga perlu memberikan disinsentif
bagi kalangan bisnis yang merusak
lingkungan. Beberapa bentuk disinsentif misalnya adalah; pengenaan pajak yang tinggi, pengenaan
kompensasi, pengenaan penalty, dsb.
Insentif dan disinsentif ini tidak tergambar sama sekali dalam laporan
tahunan dan laporan keberlanjutan
yang dinilai dalam pengukuran indeks ini.
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Bagian 5:

KESIMPULAN, SARAN &
REKOMENDASI

D

alam melakukan pengukuran indeks ini, IWGFF/INFID
memilih 12 bank untuk di nilai indeks investasi hijaunya.
Pertimbangan memilih 12 bank ini adalah, pertama beberapa dari 12 bank tersebut telah berkomitmen dalam menerapkan
keuangan berkelanjutan; kedua, 12 bank ini memiliki aset terbesar; ketiga, 12 bank memiliki portofolio cukup bersar dalam pembiayaan di sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan.
Dengan menggunakan metode skoring dan, hasil pengukuran indeks menunjukan bahwa dari 12 bank yang diukur tak satu pun
bank yang masuk dalam kategori sangat bagus dalam mengimplementasikan investasi hijau dan hanya ada dua bank yang dikategorikan bagus, yakni Citibank dan Rabobank, yang keduanya merupakan bank asing. Sementara untuk kategori cukup, umumnya
didominasi oleh delapan bank nasional, yakni Bank Mandiri, BCA,
BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Sumitomo, Bank Permata, Panin Bank.
Sedangkan yang dikategorikan kurang ditempati oleh Danamon
dan DBS. Faktor yang menyebabkan Rabobank dan Citibank memiliki skor indeks yang relative lebih tinggi dibandingkan 10 bank
lainnya sehingga dikategorikan bagus adalah, kedua bank tersebut
telah mengadopsi dan mempraktikkan FPIC dan memiliki divisi
khusus untuk menilai kelayakan risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan. Sedangkan 10 bank lainnya sama sekali tidak mengadopsi
FPIC dan tidak memiliki divisi khusus tersebut.
Penilaian terhadap 12 bank juga menunjukkan bahwa sebagian besar bank belum sepenuhnya memasukkan aspek lingkungan dan
sosial dalam pembiyaan sector kehutanan, perkebunan sawit, dan
pertambangan. Bahkan penilalian ini menunjukan bahwa umumnya bank-bank nasional belum cukup kuat komitmennya dalam
mempertimbangankan aspek investasi hijau. Hal ini dikonfirmasi
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dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2016, dimana aspek lingkungan dan sosial yang menjadi indikator investasi hijau sangat
kurang dibahas dalam laporan tersebut, namun lebih fokus pada aspek
perbankan yang merupakan bisnis
inti dari bank. Kurangnya pembahasan investasi hijau ini juga menunjukan bahwa bank belum pedulli atau
mengabaikan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan (sustainability) dalam pembiyaan industri berbasis lahan.

SARAN DAN
REKOMENDASI
Melihat fakta bahwa bank-bank nasional masih dikategorikan cukup
dalam pengukuran indeks investasi
hijau atau belum menjadian kebijakan investasi hijau sebagai prioritas
dalam pembiyaan sektor kehutanan,
perkebunan sawit dan pertambangan, maka bank-bank tersebut perlu
segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktik investasi hijau
sebagai bagian dari praktik perbankan hijau yang saat ini menjadi arus
utama global perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan
dan sumberdaya alam. Langkah konkrit yang dapat dilakukan bank-bank
nasional adalah mengadopsi dan
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mengimplementasi FPIC serta membentuk divisi khusus dalam penilaian
risiko lingkungan. Divisi khusus ini
diperkuat dan didorong keterlibatannya dengan perkembangan isu-isu keberlanjutan (sustainability), misalnya
penerapan pendekatan tata kelola internasional seperti ISO 26000, penerapan standard nasional seperti ISPO
dan SVLK, penerapan standard internasional seperti RSPO, atau berbagai
perkembangan isu terbaru lainnya
seperti, HCV dan lainnya.
Di ranah regulator, perlu menerbitkan kebijakan yang menjadi pedoman
teknis bagi bank-bank dalam mengimplementasikan praktik investasi hijau, dan juga meningkatkan kapasitas bank dalam mengimplentasikan
praktik investaasi hijau, sekaligus
memonitor kepatuhan bank-bank
terhadap pedoman tersebut, hingga
memberikan insentif dan disinsentif.
Regulator juga memfasilitasi bank
dalam melakukan updating dan linkaging terhadap isu-isu terbaru di isu
pembangunan berkelanjutan, serta
best practices yang sudah dikembang-
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kan serta praktik-praktik kebijakan
yang bisa dijadikan contoh.
Masih diperlukan kepastian hukum
dan revisi regulasi agar landasan implementasi investasi hijau di sektor
finansial semakin kokoh. Kejelasan
dan kepastian hukum dalam pengaturan investasi hijau sangat diperlukan karena dapat membuat kejelasan
yang hakiki dan tidak samar dalam
pengaturannya, sehingga urgensi investasi hijau dapat segera terpecahkan dan memiliki kepastian dalam
mencapai sasaran yang dituju. Implementasi berdasarkan peraturan dan
regulasi yang sudah ada juga layaknya
diperkuat, termasuk usaha penegakan hukumnya.
Sejalan dengan roadmap OJK, IWGFF/
INFID mengusulkan beberapa prinsip investasi hijau perlu diterapkan
oleh bank. Untuk pengelolaan risiko,
bank diharapkan mengintegrasikan
aspek perlindungan lingkungan hidup
dan sosial dalam manajemen risikonya. Kemudian untuk pengembangan
sektor eknomi prioritas berkelanjutan, bank perlu memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif dalam kegiatan usaha yang
berkelan- jutan untuk memberikan
perlindungan kawasan hutan. Untuk
tatak kelola lingkungan, sosial dan
pelaporan, bank mempraktikkan tata
kelola lingkungan dan sosial yang baik
dalam skema pendanan sektor industri berbasis lahan (land based industry/
LBI). Sedangkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kemitraan kolaboratif,
bank perlu mengembangkan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan risiko,
tata kelola, dan pengembangan sektor
ekonomi prioritas berkelanjutan.
Seperti disebutkan di bagian 1, pengukuran investasi hijau dengan
pendekatan indeks ini merupakan
inisiatif masyarakat sipil untuk melihat sejauh mana praktik investasi
hijau diimplementasikan oleh bankbank yang beroperasi di Indonesia
berdasarkan laporan tahunan (annual repot) dan laporan keberlanjutan (sustainable report) tahun 2016.
Pengukuran indeks ini juga sekaligus
sebagai upaya masyarakat sipil untuk
mendorong bank-bank yang belum
mempraktikkan investasi hijau agar
segera mengimplementasikannya dalam rangka ikut berkontribusi untuk
mencegah kerusakan lingkungan dan
membuat planet ini layak huni. Untuk itu, inisiatif pengukuran indeks
investasi hijau ini perlu dilakukan ke
depannya secara berkala atau diukur
setiap tahunnya untuk melihat kecenderungan (trend) praktik investasi
hijau di 12 bank yang sama disertai
dengan verifikasi kepada bank yang
bersangkutan.
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Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan
lingkungan hidup dan
sosial dalam
manajemen
risik

I. Pengelolaan Resiko

Prinsip

25

%
Bobot

Adanya penerapan konsep
FPIC dalam assessment
sebelum pemberian kredit

I.3

08,33

Adanya pertimbangan
08,33
terhadap konflik atau klaim
dari masyarakat sekitar yang
terdampak dalam
pemberian kredit

I.2

%
Bobot

Adanya aturan kebijakan
08,33
yang mengintegrasikan
aspek perlindungan
lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen risiko

Indikator

I.1

No

Sub Indikator

43

2,78
2,78

I.3.3 Adanya adopsi/praktek dan summary report FPIC dalam laporan
I.3.4 Adanya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,
ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC

I.3.2 Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kemungkinan
dampaknya bagi masyarakat

2,78

2,78
I.2.4 Adanya SOP/mekanisme, penilaian dan field assessment/ verifikasi terkait
kebenaran proposal
I.3.1 Tidak Ada

2,78

I.2.3 Adanya SOP/mekanisme dan penilaian terhadap proposal yang dimiliki oleh
debitur

I.2.2 Adanya SOP/mekanisme untuk mempertimbangkan pemberian kredit terkait
pengaduan dan klaim masyarakat terdampak

2,78

2,78

I.1.4 Adanya penanggungjawab, implementasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan
sosial dalam manajemen risiko.
I.2.1 Tidak Ada

2,78

2,78

%
Bobot

I.1.3 Adanya penanggung jawab dan implementasi terkait SOP/mekanisme kebijakan
yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

I.1.2 Adanya penanggungjawab/staff/pelaksana SOP/mekanisme kebijakan yang
mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

I.1.1 Tidak Ada

No

Lampiran 1. Tabel Matriks Presentase Bobot kepada Prinsip, Indikator dan Sub Indikator

Lampiran

Raad Mozib Lalon. (2015). Green Banking: Going Green. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. Vol. 3, No.
1: pages 34-42.

No

I.1.1 Tidak Ada

I.1.2 Adanya penanggungjawab/staff/pelaksana SOP/mekanisme kebijakan yang
mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

I.2.1 Tidak Ada

I.3.1 Tidak Ada

II.1.1 Tidak Ada

II.1.2 Adanya alokasi dana CSR untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan
untuk memberikan perlindungan Kawasan

II.2.1 Tidak Ada

II.2.2 Adanya alokasi dana CSR untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat
untuk mencegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif
income)

Sub Indikator
III.4 Adanya penilaian terhadap
legalitas debitur dalam
rencana pendanaan di

III.3 Adanya mekanisme audit
internal untuk melakukan
review rencana pendanaan
di sektor LBI

III.2 Adanya mekanisme
komplain terhadap dampak
pendanaan/investasi di
sektor LBI

05,00 III.1.1 Tidak Ada

III.1.2 Adanya informasi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak
terpilah

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

6,25

6,25

1,67

III.1.4 Adanya informasi umum, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nama 1,87
debitur serta nilai investasinya

1,67

III.2.4 Adanya mekanisme, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan
mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI

%
Bobot

45

III.4.2 Adanya kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LBI

05,00 III.4.1 Tidak Ada

III.3.4 Adanya penanggung jawab, implemantasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP mekanisme audit internal untuk melakukan review rencana pendanaan di
sektor LBI

III.3.3 Adanya penanggungjawab dan implementasi terkait SOP mekanisme audit
internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor LBI

1,67

1,67

1,67

III.3.2 Adanya penanggungjawab pelaksana mekanisme audit internal untuk melakukan 1,67
review rencana pendanaan di sektor LBI

05,00 III.3.1 Tidak Ada

1,67

III.2.3 Adanya mekanisme dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan mekanisme
komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah
disiapkan

III.2.2 Adanya mekanisme pengaduan khusus mengenai konflik/klaim dari masyarakat 1,67
sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit dan hibah

05,00 III.2.1 Tidak Ada

-

6,25

6,25

2,78

2,78

2,78

III.1.3 Adanya informasi umum dan informasi terpilah mengenai besaran nilai investasi 1,67
(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.

No

III.1 Adanya informasi
pendanaannya untuk sektor
Land Based Industry (LBI)
yang transparan

%
Bobot

25

Indikator

Definisi Operasional :
Bank mempraktikkan
tata kelola lingkungan
dan sosial yang baik
dalam skema
pendanan sektor Land
Based Industry (LBI)

I.1.1 Tidak Ada

2,78

III. Tatakelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

No

I.1.2 Adanya penanggungjawab/staff/pelaksana SOP/mekanisme kebijakan yang
mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

II.2.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk
pengembangan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan
(seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)

Prinsip

-

-

-

-

I. Pengelolaan Resiko

12,50

2,78

Adanya alokasi pendanaan
secara tidak langsung untuk
pengembangan ekonomi
berbasis masyarakat dalam
rangka mencegah kerusakan
hutan (seperti koperasi dan
kegiatan alternarif income)

I.1.3 Adanya penanggung jawab dan implementasi terkait SOP/mekanisme kebijakan
yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

2,78

2,78

2,78

I.1.4 Adanya penanggungjawab, implementasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan
sosial dalam manajemen risiko.

II.2

I.2.1 Tidak Ada

II.1.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk mendanai
kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan

%
Bobot

I.1

12,50

25

Adanya aturan kebijakan
08,33
yang mengintegrasikan
aspek perlindungan
lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen risiko

Adanya dukungan
pendanaan secara langsung
dan inklusif untuk untuk
memberikan perlindungan
kawasan (seperti pemberian
bibit dan penanaman)

2,78

%
Bobot

Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan
lingkungan hidup dan
sosial dalam
manajemen
risik

II.1

I.2

25

I.2.2 Adanya SOP/mekanisme untuk mempertimbangkan pemberian kredit terkait
pengaduan dan klaim masyarakat terdampak

I.2.3 Adanya SOP/mekanisme dan penilaian terhadap proposal yang dimiliki oleh
debitur

2,78

Definisi operasional :
Bank memberikan
dukungan berupa
pendanaan secara
inklusif dalam
kegiatan usaha yang
berkelanjutan untuk
memberikan
perlindungan
kawasan hutan

I.2.4 Adanya SOP/mekanisme, penilaian dan field assessment/ verifikasi terkait
kebenaran proposal

II. Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

I.3.1 Tidak Ada

I.3.4 Adanya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,
ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC

I.3.2 Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kemungkinan
dampaknya bagi masyarakat

I.3.3 Adanya adopsi/praktek dan summary report FPIC dalam laporan

I.3.2 Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kemungkinan
dampaknya bagi masyarakat

Adanya pertimbangan
08,33
terhadap konflik atau klaim
dari masyarakat sekitar yang
terdampak dalam
pemberian kredit

08,33

08,33

Adanya penerapan konsep
FPIC dalam assessment
sebelum pemberian kredit

2,78
2,78

I.3.3 Adanya adopsi/praktek dan summary report FPIC dalam laporan

2,78

6,25

6,25
I.3.4 Adanya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,
ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC

I.3

II.1.1 Tidak Ada

I.2.4 Adanya SOP/mekanisme, penilaian dan field assessment/ verifikasi terkait
kebenaran proposal

II.1.2 Adanya alokasi dana CSR untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan
untuk memberikan perlindungan Kawasan

I.2.3 Adanya SOP/mekanisme dan penilaian terhadap proposal yang dimiliki oleh
debitur

I.2.2 Adanya SOP/mekanisme untuk mempertimbangkan pemberian kredit terkait
pengaduan dan klaim masyarakat terdampak

I.3

Adanya penerapan konsep
FPIC dalam assessment
sebelum pemberian kredit

Adanya pertimbangan
08,33
terhadap konflik atau klaim
dari masyarakat sekitar yang
terdampak dalam
pemberian kredit

12,50

I.2
II.1.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk mendanai
kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan

II.2.1 Tidak Ada

I.1.4 Adanya penanggungjawab, implementasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan
sosial dalam manajemen risiko.

I.1.3 Adanya penanggung jawab dan implementasi terkait SOP/mekanisme kebijakan
yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam
manajemen risiko.

II.1

II. Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan

25

Adanya aturan kebijakan
08,33
yang mengintegrasikan
aspek perlindungan
lingkungan hidup dan sosial
dalam manajemen risiko

Adanya dukungan
pendanaan secara langsung
dan inklusif untuk untuk
memberikan perlindungan
kawasan (seperti pemberian
bibit dan penanaman)

12,50

I.1

6,25

25

II.2.2 Adanya alokasi dana CSR untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat
untuk mencegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif
income)

6,25

-

II.2.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk
pengembangan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan
(seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)

-

Definisi operasional :
Bank mengintegrasikan aspek
perlindungan
lingkungan hidup dan
sosial dalam
manajemen
risik
05,00 III.1.1 Tidak Ada

1,67

I. Pengelolaan Resiko

Sub Indikator

II.2

%
Bobot

Definisi operasional :
Bank memberikan
dukungan berupa
pendanaan secara
inklusif dalam
kegiatan usaha yang
berkelanjutan untuk
memberikan
perlindungan
kawasan hutan

Indikator

Adanya alokasi pendanaan
secara tidak langsung untuk
pengembangan ekonomi
berbasis masyarakat dalam
rangka mencegah kerusakan
hutan (seperti koperasi dan
kegiatan alternarif income)

III. Tatakelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan

No

III.1.2 Adanya informasi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak
terpilah

%
Bobot

25

III.1 Adanya informasi
pendanaannya untuk sektor
Land Based Industry (LBI)
yang transparan

III.1.3 Adanya informasi umum dan informasi terpilah mengenai besaran nilai investasi 1,67
(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.
Prinsip

Definisi Operasional :
Bank mempraktikkan
tata kelola lingkungan
dan sosial yang baik
dalam skema
pendanan sektor Land
Based Industry (LBI)

III.1.4 Adanya informasi umum, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nama 1,87
debitur serta nilai investasinya

44

2,78

2,78

I.3.2 Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kemungkinan
dampaknya bagi masyarakat
I.3.3 Adanya adopsi/praktek dan summary report FPIC dalam laporan
2,78

-

6,25

6,25

I.3.4 Adanya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,
ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC

II.1.1 Tidak Ada

IV.3 Adanya penggunaan
teknologi informasi untuk
mempublikasikan
Sustainable Report dan
Annual Rerport sehubungan
dengan Pengelolaan Resiko,
Tata Kelola dan
Pengembangan Sektor
Ekonomi Prioritas
Berkelanjutan
IV.4 Adanya penggunaan
teknologi informasi untuk
mempublikasikan profil
investasi yang berhubungan
dengan Sektor Ekonomi
Prioritas Berkelanjutan?

Jumlah bobot (%)

II.1.2 Adanya alokasi dana CSR untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan
untuk memberikan perlindungan Kawasan
II.1.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk mendanai
kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan

IV.4.3 Adanya penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi
yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan secara
khusus mengenai sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan)

II.2.1 Tidak Ada

06,25

IV.3.3 Adanya laporan dan publikasi annual report dan Sustainable Report sehubungan
dengan Pengelolaan Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi
Prioritas Berkelanjutan

IV.4.1 Tidak Ada

IV.4.2 Adanya penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi
yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan secara umum

6,25

-

2,08

2,08

2,08

-

3,13

3,13

1,67

-

IV.2 Adanya penggunaan
teknologi informasi untuk
menerima komplain

IV.1 Adanya divisi internal untuk
menilai kelayakan aspek
resiko lingkungan sosial

III.5 Adanya penilaian terhadap
kepatuhan terhadap
peraturan perundangundangan terkait dalam
rencana pendanaan di
sektor LBI

IV. Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

25

06,25

06,25

06,25

III.4 Adanya penilaian terhadap
legalitas debitur dalam
rencana pendanaan di
sektor LBI

IV.3.2 Adanya laporan dan publikasi Annual Report sehubungan dengan Pengelolaan
Resiko, Tata Kelola dan Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan
IV.3.1 Tidak Ada

IV.2.4 Adanya media, form complain dan tindaklanjut penyelesaian complain dari
masyarakat

3,13
3,13
3,13

3,13

-

2,08

IV.2.3 Adanya media dan form complain untuk masyarakat

2,08
2,08
05,00 III.5.1 Tidak Ada

III.4.4 Adanya kegiatan check and review, field assessment, dan follow up terhadap
legalitas usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan)
III.4.3 Adanya kegiatan check and review dan field assessment terhadap lokasi izin
usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan)
III.4.2 Adanya kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LBI
(hutan, tambang, perkebunan)

05,00 III.4.1 Tidak Ada

III.3.4 Adanya penanggung jawab, implemantasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP mekanisme audit internal untuk melakukan review rencana pendanaan di
sektor LBI

III.3.3 Adanya penanggungjawab dan implementasi terkait SOP mekanisme audit
internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor LBI

3,13
-

-

-

3,13
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

III.3.2 Adanya penanggungjawab pelaksana mekanisme audit internal untuk melakukan 1,67
review rencana pendanaan di sektor LBI

05,00 III.3.1 Tidak Ada

III.2.4 Adanya mekanisme, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan
mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI

III.2.3 Adanya mekanisme dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan mekanisme
komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah
disiapkan

1,67

1,67

III.2.2 Adanya mekanisme pengaduan khusus mengenai konflik/klaim dari masyarakat 1,67
sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit dan hibah

III.1.3 Adanya informasi umum dan informasi terpilah mengenai besaran nilai investasi 1,67
(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.

III.1.4 Adanya informasi umum, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nama 1,87
debitur serta nilai investasinya

05,00 III.2.1 Tidak Ada

-

IV.2.2 Adanya media untuk menerima complain dari masyarakat
IV.2.1 Tidak Ada

III.5.2 Adanya laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur
mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LBI
III.5.3 Adanya laporan dan audit terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan
perundang-undangan terkait sektor LBI

IV.1.1 Tidak ada

IV.1.2 Adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM internal tentang manajemen
risiko lingkungan

IV.1.3 Adanya pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan SDM internal untuk
menilai manajemen risiko lingkungan dalam pemberian kredit

1,67

-

Definisi operasional :
Bank
mengembangkan
kapasitas SDM dan
teknologi informasi
untuk mendukung
tiga prinsip di atas
(Pengelolaan resiko,
tata kelola, dan
Pengembangan sektor
ekonomi prioritas
berkelanjutan)

III.2.3 Adanya mekanisme dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan mekanisme
komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah
disiapkan

1,67

III.3 Adanya mekanisme audit
internal untuk melakukan
review rencana pendanaan
di sektor LBI

12,50

12,50
II.2.2 Adanya alokasi dana CSR untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat
untuk mencegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif
income)

-

-

6,25

1,67

II.2.3 Adanya alokasi dana CSR dan pinjaman lunak (green funding) untuk
pengembangan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan
(seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)

05,00 III.1.1 Tidak Ada

III.1.2 Adanya informasi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak
terpilah

III.1.3 Adanya informasi umum dan informasi terpilah mengenai besaran nilai investasi 1,67
(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.
III.1.4 Adanya informasi umum, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nama 1,87
debitur serta nilai investasinya

05,00 III.2.1 Tidak Ada

III.2.2 Adanya mekanisme pengaduan khusus mengenai konflik/klaim dari masyarakat 1,67
sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit dan hibah

III.2.4 Adanya mekanisme, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan
mekanisme komplain terhadap dampak pendanaan/investasi di sektor LBI

05,00 III.3.1 Tidak Ada

1,67

1,67

1,67

1,67

III.3.2 Adanya penanggungjawab pelaksana mekanisme audit internal untuk melakukan 1,67
review rencana pendanaan di sektor LBI

III.3.3 Adanya penanggungjawab dan implementasi terkait SOP mekanisme audit
internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor LBI

III.3.4 Adanya penanggung jawab, implemantasi dan divisi khusus untuk mendukung
SOP mekanisme audit internal untuk melakukan review rencana pendanaan di
sektor LBI

05,00 III.4.1 Tidak Ada

III.4.2 Adanya kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LBI
(hutan, tambang, perkebunan)
III.4.3 Adanya kegiatan check and review dan field assessment terhadap lokasi izin
usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan)

1,67

IV.1.1 Tidak ada

IV.1.2 Adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM internal tentang manajemen
risiko lingkungan
IV.1.3 Adanya pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan SDM internal untuk
menilai manajemen risiko lingkungan dalam pemberian kredit
IV.2.1 Tidak Ada

IV.3.1 Tidak Ada

1,67

III.4.4 Adanya kegiatan check and review, field assessment, dan follow up terhadap
legalitas usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tambang, perkebunan)

III.5.2 Adanya laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur
mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LBI
III.5.3 Adanya laporan dan audit terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan
perundang-undangan terkait sektor LBI

05,00 III.5.1 Tidak Ada

06,25

06,25

IV.2.4 Adanya media, form complain dan tindaklanjut penyelesaian complain dari
masyarakat

IV.2.3 Adanya media dan form complain untuk masyarakat

IV.2.2 Adanya media untuk menerima complain dari masyarakat

III.2 Adanya mekanisme
komplain terhadap dampak
pendanaan/investasi di
sektor LBI

FPIC dalam assessment
sebelum pemberian kredit

II.1

Adanya dukungan
pendanaan secara langsung
dan inklusif untuk untuk
memberikan perlindungan
kawasan (seperti pemberian
bibit dan penanaman)

III.2 Adanya mekanisme
komplain terhadap dampak
pendanaan/investasi di
sektor LBI

III.3 Adanya mekanisme audit
internal untuk melakukan
review rencana pendanaan
di sektor LBI

III.4 Adanya penilaian terhadap
legalitas debitur dalam
rencana pendanaan di
sektor LBI

III.5 Adanya penilaian terhadap
kepatuhan terhadap
peraturan perundangundangan terkait dalam
rencana pendanaan di
sektor LBI

IV.2 Adanya penggunaan
teknologi informasi untuk
menerima komplain

06,25

-

pendanan sektor Land
Based Industry (LBI)

25

II.2

Adanya alokasi pendanaan
secara tidak langsung untuk
pengembangan ekonomi
berbasis masyarakat dalam
rangka mencegah kerusakan
hutan (seperti koperasi dan
kegiatan alternarif income)

II. Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan
Definisi operasional :
Bank memberikan
dukungan berupa
pendanaan secara
inklusif dalam
kegiatan usaha yang
berkelanjutan untuk
memberikan
perlindungan
kawasan hutan

25

III.1 Adanya informasi
pendanaannya untuk sektor
Land Based Industry (LBI)
yang transparan

III. Tatakelola Lingkungan Sosial dan Pelaporan
Definisi Operasional :
Bank mempraktikkan
tata kelola lingkungan
dan sosial yang baik
dalam skema
pendanan sektor Land
Based Industry (LBI)

25

IV.1 Adanya divisi internal untuk
menilai kelayakan aspek
resiko lingkungan sosial

IV. Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif

-

Definisi operasional :
Bank
mengembangkan
kapasitas SDM dan
teknologi informasi
untuk mendukung
tiga prinsip di atas
(Pengelolaan resiko,
tata kelola, dan
Pengembangan sektor
ekonomi prioritas
berkelanjutan)

IV.3 Adanya penggunaan

47
46
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