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Komentar 1

Saya gembira dan sangat antusias membaca buku ini 
sehingga dalam waktu tidak cukup 2 jam buku ini selesai 
saya baca. Dari sini saya simpulkan bahwa Leonard berhasil 
membuka mata kita semua,  betapa pentingnya peran 
lembaga keuangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. 
Dengan uang yang ada padanya, lembaga keuangan dapat 
memaksa para nasabahnya untuk menjalankan usaha yang 
ramah lingkungan dan pro masyarakat.

Ini adalah buku pertama yang saya jumpai di Indonesia 
yang mengulas perihal bank berkelanjutan (sustainable 
bank). Buku ini perlu dibaca oleh para eksekutif di lembaga 
keuangan dan perbankan. Para mahasiswa, aktivis LSM, 
dan pihak lainnya yang berkecimpung dalam gerakan 
keberlanjutan, perlu membaca buku ini.

Ali Darwin Ak., M.Sc., CSRA.
Chairman and Executive Director of National Center for 
Sustainability Reporting (NCSR), Council Member of GRI-OS 
Amsterdam,  dan Direktur PT Timah (Persero) Tbk 1996 – 2002

Komentar
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Komentar 2

Buku “Perbankan Ramah Lingkungan” ini adalah salah satu 
dari sedikit bacaan yang ditunggu-tunggu oleh praktisi dan 
penggiat yang menggeluti isu perbankan dan keberlanjutan 
di Indonesia. Di tataran global, isu ini sudah menjadi wacana 
sejak awal 1990-an, namun di Indonesia sendiri, diskusi 
tentang ini baru merebak di tahun 2000-an. Namun dengan 
perkembangan itu, kami belum melihat banyak publikasi 
yang benar-benar mencoba menjawab keingintahuan para 
praktisi dan penggiat mengenai praktek-praktek dunia bisnis 
dan khususnya perbankan dalam menjalankan core business-
nya, yaitu pemberian kredit dan investasi. 

Masih minimnya bacaan yang dapat dijadikan rujukan 
ketika menganalisis kebijakan dan praktek perbankan 
terhadap isu keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan 
lingkungan hidup di Indonesia ini menurut hemat kami, 
terjawab dengan diterbitkannya buku ini. Buku ini dapat 
menjawab keingintahuan para outsiders terhadap praktek 
riil perbankan dalam menjalankan tanggung jawab non-
finansial-nya dari persepektif insiders.

  
 Victoria Fanggidae
Manajer Riset Perkumpulan Prakarsa, Jakarta
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Komentar 3

Lingkungan yang nyaman dan bersahabat adalah idaman 
setiap Insan ciptaaNya, untuk itu kelestariannya perlu dijaga 
dan dipelihara dengan baik dan sepenuh hati. Sudah banyak 
buku yang ditulis terkait dengan Lingkungan, demikian juga 
sudah banyak orang yang berbicara mengenai perlunya 
menjaga Kelestarian Lingkungan, namun sangat langka yang 
berhasil mengaitkannya dengan Lembaga Keuangan.

Selama ini ada kesan Lembaga Keuangan sangat jauh 
hubungannya dengan Kelestarian Lingkungan, namun 
setelah membaca buku yang ditulis oleh Leonard Tiopan 
Panjaitan yang berjudul “Bank Ramah Lingkungan: Panduan 
Singkat Keberlanjutan (Sustainability)”, ternyata hubungan 
antara Lembaga Keuangan dengan Kelestarian Lingkungan 
begitu sangat dekat dan erat sekali yang tidak dapat 
dipisahkan, dapat diibaratkan seperti hubungan antara 
seorang “Pria dan Wanita” yang saling melengkapi atau 
menyatu seperti “Garam dan Air Laut”.

Buku ini sangat berguna dan dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi setiap orang yang cinta Lingkungan dan 
Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Financial).

Ir. Sadar Sebayang, MM. 
Senior Manager Credit Risk Management 
PT Bank Central Asia Tbk.
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Komentar 4

Lingkungan dan Manusia saling membutuhkan satu sama 
lain. Kedua unsur tersebut menjadi kunci keberlanjutan 
dalam berbagai aspek. Serikat Pekerja memandang 
keberlanjutan merupakan faktor yang signifikan dalam 
menjalin bisnis yang bertanggungjawab baik untuk 
kepentingan pekerja sendiri maupun keberlangsungan 
perusahaan. Buku ini menjelaskan panjang lebar kaitan 
antara bank dan lingkungan hidup seraya mengurai 
harapan dan solusi sehingga bisnis bank bisa berjalan tanpa 
mengorbankan alam demi keutuhan generasi saat ini dan 
masa mendatang. Buku ini layak dibaca bagi anggota Serikat 
Pekerja, Manajemen, praktisi bisnis hingga aktivis lingkungan.

Alfri Hamonangan, S.Sos, MM.
Ketua Serikat Pekerja BNI di Kantor Pusat Jakarta
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas selesainya buku sederhana ini. Buku ini 

bukanlah buku yang rumit dan sulit diterapkan. Materinya 
berdasarkan pengalaman dan keyakinan bahwa bank 
atau lembaga lain dapat menangkap suara alam bahwa 
berbisnis di era perubahan iklim perlu memperhatikan 
dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Buku ini 
tidak berusaha untuk menjadi rujukan pembaca, sekadar 
menjadi suara dari mereka yang terhancurkan, tercemarkan, 
dan terdegradasikan akibat maraknya pencemaran 
lingkungan dan pergesaran pembangunan yang tidak lagi 
mengedepankan kearifan lokal dan keadilan sosial.

Buku ini bermaksud berbagi kepada khalayak ramai, baik 
teoritisi, praktisi, akademisi, aktivis hingga regulator bahwa 
keberlanjutan (sustainability) merupakan cara indah dalam 
berbisnis, khususnya lembaga perbankan. Pembangunan 
berkelanjutan yang sudah didefinisikan dan diperbincangkan 
sejak 43 tahun lalu masih relevan dengan situasi di negara 
ini dan dunia. Oleh karena itu, keberlanjutan merupakan 
turunan dari pembangunan berkelanjutan menyatakan 
bisnis bukan soal semata-mata mencetak profit, bisnis bukan 

Prakata
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semata-mata soal pertumbuhan. Saat ini bisnis berkelanjutan 
adalah bisnis yang bertangggung jawab dalam menjaga 
keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Itulah makna 
dari triple track development yang sering kali digelorakan oleh 
para pencinta dan penggiat lingkungan.

Penulis ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada 
keluargaku tercinta, istri (Theresa Sinurat) dan dua malaikat 
kecilku (Faustine dan Felicia), untuk orang tua dan saudaraku  
(Rico, Sondang, Doan, Lae Ingot, Guntur, serta Mario dan 
Devi, Rosi, serta Kristina) both in Bogor and Depok, I dedicate 
this book to you all “Love in Blood Love in Adat”.

Kepada para pimpinan dan rekan-rekan di Corporate 
Community Responsibility BNI (Ibu Nancy Martasuta, Pak Didik 
Siswantono, Pak Sakariza), rekan-rekan di CST (Pak Asoka, 
Kak Yolanda, bang Charles, Mba Ismarini, Idda, Adi Nugroho, 
Erna Yuliati), teman-teman CCR (Erwiyono, Rory, Andy, Jana, 
Dadan, Airin, Jimmy, Nurul, Eva, Retno, Udaya, Pramono, 
Dhanu, Budi, Yudha, Iwan Feb, Lulut, Azis, Deni, Toha) dan 
teman-teman LMC (Uki, Andi, Iqbal, Rudi Sihombing, Henry 
Ajum) penulis ucapkan terima kasih. Khusus kepada Pak 
Abdullah Firman Wibowo (CBRO BNI), terima kasih atas 
bimbingan dan diskusinya, buku ini juga saya dedikasikan 
kepada Bapak. Kepada teman-teman Serikat Pekerja BNI, 
Ketum Agus Permana, Sekjen Firmanto Purdhy, Pak Karta, 
Alfri Hamonangan, Yudi, Uki, Donny, Novi, Agus, Billy, 
Wira, serta rekan-rekan pengurus lain dan rekan-rekan di 
Organizational Learning BNI; Pak Putu Kresna, Mas Aji, Mba 
Efi, Mba Endang, dan yang lainnya.
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Kepada Bapak/Ibu di OJK (Pak Edi Setiawan, Ibu Diana, 
Mas Frans, Mba Widya, Mba Nuriah), kawan-kawan di USAID-
ICED (Pak Hanny, Raymond Bona, Bill Meade, Firlana, Mba 
Retno’s ) terima kasih banyak atas segala informasi dan kerja 
samanya. Rekan-rekan IBCSD (Tiur Rumondang, Budi Santosa, 
Permana, Indah, Fawzia cs), aktivis LSM (Javlec, Penabulu, 
Satin, IIEE, WWF, BOSF, Wehasta, Jumpun Pambelom, FWI), 
rekan-rekan NCSR dan Green Consult (Pak Ali Darwin, Stella, 
Ronald, Devi, Pariman, Prawira) terima kasih banyak atas 
bantuan, sharing dan informasi-informasi yang terkini dalam 
sustainability. Kepada ISSP, Mba Maya, Pak Timo, Ibu Sinta, 
Julianus Manullang, Lz Tunggul, Stevi dan Rina Herkul, 
Jepta Simamora. Tak lupa Mang Ucup, Mba Elizabeth, Yosef 
Kristianto, Yudi Andreas, Faisal, Yohanes dan rekan-rekan 
di komunitas warga hijau dan kopisusu (Pak Dodo, Anwar, 
Ando, Edy, Iswoyo, Erick, Partono, Budhi, dan Martin). 

Jakarta,  Agustus 2015 
Salam Go Green,

Penulis
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Perubahan Iklim1



11

Istilah perubahan iklim atau climate sudah mendunia 
sejak sepuluh tahun terakhir. Kata tersebut menjadi magic 

word (kata ajaib) untuk membuktikan bahwa dunia sedang 
mengalami iklim yang benar-benar berubah dan berisiko 
tinggi bagi kehidupan yang seluruh mahluk hidup terlebih 
lagi manusia. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) 
adalah lembaga yang dibentuk oleh PBB yang secara resmi 
melakukan publikasi bahwa suhu bumi makin bertambah 
secara tahunan. Perubahan suhu ini dimulai sejak mulainya 
era industri di awal abad ke-19 dan suhu bumi diperkirakan 
tiap tahun meningkat dan berdampak negatif bagi 
keberlanjutan manusia. 

Perubahan iklim disebabkan oleh pelepasan gas rumah 
kaca (greenhouse gases) dari senyawa CO2 (karbondioksida), 
CH4 (metan) dan N2O (nitrogen oksida) yang keluar dari 
gas buang kendaraan bermotor, transportasi, manufaktur, 
dan kebakaran hutan.  Semakin senyawa tersebut terlepas 
dari bumi, semakin rentan terhadap atmosfir bumi. Inilah 
esensi dari perubahan iklim. Bahkan, gas metan yang keluar 
akibat kebakaran hutan gambut di Riau dan Kalimantan 
menjadi penyebab terbesar sumber emisi gas rumah kaca di 
Indonesia. Kekuatan gas metane diperkirakan 25 kali lebih 
berbahaya dibandingkan emisi karbondioksida.

Climate change merupakan implikasi hukum kekekalan 
energi (Hukum Termodinamika Pertama) yang menyatakan 
bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, 
energi hanya dapat diubah/dikonversi dari satu bentuk 
energi ke bentuk energi yang lain. Hukum ini ditemukan 
oleh James Prescott Joule, ilmuwan Inggris 1818—1889. 
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Artinya, setiap energi, termasuk senyawa kimia tidak bisa 
hilang atau musnah, tetapi tetap beredar di bumi, termasuk 
gas-gas rumah kaca tersebut. Ketiga gas rumah kaca tetap 
tertinggal diatmosfir, menumpuk, dan menjebak sinar 
ultraviolet (matahari) yang masuk ke bumi dan  akhirnya 
mengakibatkan efek rumah kaca. 

Singkat kata, bumi menjadi panas. Ibaratnya Anda 
dikunci di ruang tertutup rapat dan orang-orang di sekeliling 
merokok.  Anda bisa merasakan dampaknya bukan? Pengap, 
batuk, pusing, muntah, dan lebih fatal lagi bisa terkena 
kanker paru-paru serta penyakit degenatif lainnya. Begitu 
juga bumi, efek gas rumah raca mengakibatkan bumi 
menjadi panas di satu sisi, dingin di satu sisi lain  yang 
berbahaya secara jangka panjang buat keseimbangan 
ekologis. 

Nicolas Stern dalam Stern Review on Climate Change 
tahun 2007 membuat matriks perubahan Iklim bahwa 
kenaikan suhu muka bumi akan berdampak sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks Dampak Peningkatan Suhu Regional dengan
Sektor Penghidupan

Sektor
Peningkatan  Suhu Regional(dibandingkan tahun 1990)

1⁰ C 2⁰ C 3⁰ C 4⁰ C 5⁰ C

Pertanian

Meningkatnya hasil panen
di beberapa negara

Berkurangnya hasil panen

Tertundanya jadwal penanaman saat ini

Hilangnya lahan-lahan pertanian 
karena peningkatan permukaan air
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Sektor
Peningkatan  Suhu Regional(dibandingkan tahun 1990)

1⁰ C 2⁰ C 3⁰ C 4⁰ C 5⁰ C

Sumber 
Daya Air

Kehutanan 
dan 

Ekosistem

Kesehatan

Kejadian 
Cuaca yang 
ekstrim

Sumber: Stern Review 2007

Meningkatnya populasi yang kekurangan persediaan air

Meningkatnya luberan air

Menurunnya kualitas daerah resapan 
air dan sumber daya air tanah

Hutan tropis secara berangsur-angsur digantikan oleh
savana tropis dan lahan bersemak

Hilangnya pulau-pulau kecil

Pemutihan terumbu Karang Hilangnya keanekaragaman hayati

Meningkatnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan dan 
jantung karena meningkatnya suhu akibat perubahan iklim

Wabah penyakit yang menyebar melalui perantaraan vektor 

pembawa (vektor malaria dan demam berdarah adalah nyamuk)

Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian-kejadian cuaca yang ekstrim 
(gelombang panas dan kekeringan, banjir dan topan tropis)

Berdasarkan Tabel 1, matriks climate change 
menggambarkan bahwa perubahan iklim itu bukan imajiner, 
tetapi nyata dan manusia harus mampu beradaptasi serta 
melakukan mitigasi (mencegah) agar dampak buruk climate 
change tidak menghancurkan kehidupan saat ini maupun 
masa mendatang. 

Climate change juga berhubungan dengan kondisi 
kehutanan di Indonesia. Jika hutan semakin buruk 
(deforestasi dan perubahan tata lahan hijau menjadi kawasan 
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non hijau), dampak climate change akan semakin buruk 
pula. Hal ini terjadi karena hutan Indonesia adalah paru-paru 
dunia. 

A. Hutan adalah Inti Lingkungan Hidup
Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan tropis di dunia 
setelah Brasil dan Kongo. Negara kita dikaruniai oleh Tuhan 
Pencipta Semesta begitu banyak sumber daya alam yang 
tiada tara, unik, dan bernilai tinggi, mulai dari bawah bumi, 
atas bumi, dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata 
lain, hutan mengandung keanekaragaman hayati yang 
sepantasnya manusia harus memeliharanya sampai selama-
lamanya. 

Hutan adalah inti lingkungan hidup. Manusia bisa 
memetik manfaat dari hutan bagi kebutuhan hidupnya 
sampai kiamat. Hal ini tercermin dari manfaat hutan sebagai 
berikut.
1) Hutan sumber pangan.
2) Hutan sumber air.
3) Hutan sumber energi.
4) Hutan sumber obat-obatan.
5) Hutan sumber penyerap gas-gas rumah kaca.
6) Hutan sumber kehidupan.

Selain sebagai sumber, hutan juga terdiri dari beberapa 
jenis atau tipologi. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan terdiri dari hutan 
konservasi, hutan lindung, dan hutan  produksi. Berikut 
masing-masing pengertiannya.
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1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan 
ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari: kawasan suaka 
alam berupa cagar alam dan suaka margasatwa kawasan, 
pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya 
(tahura), taman wisata alam (TWA), dan taman buru.

2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah.

3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi 
terdiri dari hutan produksi tetap (HP), hutan produksi 
terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dapat dikonversi 
(HPK).

Manusia mengenal seluruh spesies binatang, jenis 
pepohonan, dan tanam-tanaman dari hutan. Ibarat tubuh 
manusia, hutan adalah otak dan jantung manusia. Dari 
tempat itulah, sistem kehidupan manusia dikendalikan 
termasuk peredaran darahnya. Sama seperti lingkungan 
hidup, hutan turut memberikan kontribusi bagi 
keberlangsungan ekosistem, seperti cuaca, udara, air serta 
mahluk hidup yang ada di dalamnya termasuk bangsa 
manusia. Bayangkan saja, apakah manusia bisa hidup 
nyaman dan sehat tanpa hutan yang ada di daerah kita? 
Hutan yang dibicarakan di sini juga termasuk mangrove 
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(bakau) yang melindungi pesisir pantai dari terjangan air laut 
yang bisa berdampak pada intrusi air laut dan naiknya muka 
air laut ke daratan. Selain itu,  banyak kota di Indonesia yang 
ruang terbuka hijau publiknya semakin berkurang karena 
adanya perubahan lahan menjadi pemukiman, perkantoran, 
dan pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini menimbulkan masalah 
sosial, seperti kemacetan, aksi kriminal, banjir, dan polusi 
udara serta suara.

Meskipun dunia perbankan bukanlah perusak 
lingkungan, terutama hutan, perbankan tidak dapat tinggal 
diam sebab lingkungan adalah basis tempat manusia dan 
organisasi melangsungkan kehidupannya seperti bekerja 
dan berinteraksi secara sosial. Secara umum tren kondisi 
lingkungan Indonesia sebagai berikut.

Tabel 2. Kondisi Lingkungan Indonesia

Lokasi Masalah Dampak

Indonesia Tutupan hutan 
berkurang

1)Berkurang menjadi 82% tahun 1960-an
2) Berkurang menjadi 68% tahun 1982
3) Berkurang menjadi 53% tahun 1995
4) Berkurang menjadi 49% tahun 2000-an

Indonesia Lahan hijau 1,8% lahan hijau berkurang setiap tahun.

DKI Ruang terbuka 
Hijau

Lahan hijau hanya menyisakan 9,9% dari 
luas wilayah DKI.

Jawa Timur Hutan Luas hutan berkurang sebesar 63%.
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Lokasi Masalah Dampak

Medan Hutan kota Luas hutan kota tinggal 0,12%.

Yogyakarta Ruang terbuka 
Hijau

Lahan hijau terbuka tinggal 35%.

Malang Hutan kota Luas hutan kota tinggal 71,6 hektar.

DKI Penurunan 
tanah

Rata-rata turun 12 cm setiap tahun.
1. Kawasan barat hingga utara Jakarta 
mengalami penurunan tanah antara 5 cm 
dan 12 cm.
2. Wilayah tengah hingga timur penurunan 
tanah hingga 5 cm.
3. Kawasan timur laut hingga selatan turun 
berkisar 2—4 cm.

Sumber: www.wargahijau.org (diolah penulis)

Berdasarkan State of Forest FAO tahun 2009 dengan 
baseline data hutan sepanjang 2000—2005, perbandingan 
luas hutan sebagai berikut.

Tabel 3. State of Forest FAO 2000 – 2005

Negara Luas Hutan (Juta Hektar) Perubahan Lahan per tahun 
(Juta Hektar)

Indonesia 88,495 (48,8% luas negara) 1,871 (-2,0%)

Republik Demokratik 
Kongo

133,610 (58,9%) 0,319 (-0,2%)

Brasil 477,698 (57,2%) 3,103 (-0,6%)

Lanjutan Tabel 2. 

Sumber: FAO 2009
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Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia di level global, 
termasuk negara tertinggi dalam forest area dan area 
change. Selain Indonesia, ada negara-negara ‘perusak hutan’ 
lainnya, seperti Burundi, Honduras, Mauritania, dan Nigeria. 
Namun, luas area hutannya tidak begitu signifikan, di bawah 
1 juta hektar, kecuali Nigeria yang memiliki hutan 11,089 
juta hektar.  Berdasakan Tabel 3, Indoonesia memiliki laju 
kerusakan hutan per tahun mencapai 1,871 juta hektare 
(-2,0%) yang menjadikan republik ini termasuk negara 
tertinggi dalam forest area change.

1950 1985

2005 2010

Tutupan hutan di  K al imantan
Sumber:http://iwandahnial.files.wordpress.com/2010/10/kayu-5.
jpg?w=400&h=451&h=451
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Tutupan hutan di Kalimantan mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun. Kehancuran sistematis ekosistem sedang 
berlangsung  di Kalimantan manakala industri pertambangan 
(batubara) merajalela dengan kuasa penambangan yang 
begitu masif. Selain di Kalimantan, tutupan hutan di 
Sumatera menurut laporan Bank Dunia 2002 selama 100 
tahun terakhir mengalami penurunan tajam. Tahun 1900 
diperkirakan lebih dari 90% Pulau Sumatera tertutup hutan 
dan di tahun 2010 diperkirakan tinggal kurang dari 20%. 
Padahal, setiap dua ratus meter per segi hutan di Sumatera 
mengandung sekitar 188—218 jenis spesies flora dan fauna 
menurut para ahli biodiversitas. 

Berikut data dari Forest Watch Indonesia (FWI adalah 
suatu LSM yang berbasis di Bogor yang turut mengawasi 
tata kelola hutan Indonesia) yang mempublikasikan 
kajian tentang potret hutan Indonesia 2009—2013 (terbit 
Desember 2014).
1. Tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup 

hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh puluh lima 
persen di antaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan.

2. Tahun 2013 urutan luas tutupan hutan alam adalah Papua 
29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 
11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta 
hektare, Bali serta Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 
675 ribu hektare.

3. Tahun 2013 dari luas seluruh daratan Maluku 57 persennya 
masih berupa hutan alam. Luas hutan Maluku tersebut 
hanya menyumbang 5 persen ke total luas hutan 
Indonesia. 
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4. Tahun 2013 sekitar 78 juta hektare atau 63 persen dari luas 
seluruh kawasan hutan negara masih berupa hutan alam.

5. Tutupan hutan alam terluas berada di dalam kawasan 
hutan lindung, yaitu sebesar 22,9 juta hektare atau 28 
persen dari total luas tutupan hutan alam di Indonesia.

Sumber: FWI, 2-14

Apa makna dari sebagai fakta yang dilansir FWI 
tersebut? Faktanya adalah deforestasi masih terjadi di 
Indonesia meskipun sudah berkomitmen untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan mendata total luas hutan Indonesia sekitar 120 
juta hektare dengan total 20,4 juta hektare merupakan 
lahan kritis (Kompas, 17 Juni 2015). Ingat pula, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendeklarasikan niatan 
Indonesia untuk berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah 

Sebaran tutupan hutan a lam di  dalam dan luar  wi layah 
konsesi
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kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 40% apabila 
disertai dengan bantuan negara donor. Hal ini diungkapkan 
oleh SBY ketika menghadiri KTT G-20 di Pitsburg AS tahun 
2007. Namun, jalan menuju penurunan emisi memang masih 
panjang dan berlikut. Kondisi hutan memang membaik 
sedikit, tetapi belum optimal. Menurut FWI dalam buku Potret 
Keadaan Hutan Indonesia Periode 1996-2000, laju deforestasi 
di Indonesia mencapai 2 juta hektare per tahun (FWI & GFW, 
2001). Pada rentang 10 tahun berikutnya, laju deforestasi 
mencapai 1,5 juta hektare per tahun (FWI, 2011). Potret 
Keadaan Hutan Periode 2009-2013 ini menemukan laju 
deforestasi sebesar 1,1 juta hektar per tahun (FWI, 2014).  

Grafik Penurunan Laju Deforestasi Indonesia
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Berdasarkan informasi tersebut, luas hutan Indonesia 
(dominasi hutan alam) mencapai 82 juta hektare (75% berada 
di Papua dan Kalimantan, FWI 2014). Namun, berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan 
Hutan dan Perairan (Statistik Kawasan Hutan 2013, Kemenhut 
2014 - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan), luas 
kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai 2013 adalah 
131,15 juta hektar. Jadi, di lapangan memang ada gap data 
antara pemerintah dan kelompok LSM mengenai jumlah 
luasan hutan termasuk izin hutan alam yang dimanfaatkan 
untuk produksi dan kepentingan areal penggunaan lainnya. 

Hutan adalah matra yang sangat penting bagi 
keberlanjutan bumi dan mencegah climate change lebih 
buruk. Berikut beberapa alasannya.
•	 Hutan	sumber	kehidupan.	Sebagaimana	inti	bisnis	

perbankan adalah mengelola risiko kredit dan dana, 
inti lingkungan adalah hutan. Hutan menjadi panglima 
pelestarian alam, baik di daratan maupun perairan.

•	 Para	ahli	memperkirakan	emisi	yang	ditimbulkan	oleh	
deforestasi dan degradasi hutan mencapai sekitar 20 
persen dari seluruh emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun. 
Jumlah ini lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh 
sektor transportasi secara global (CIFOR, 2010 Pedoman 
CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD).

B. Badan REDD+ 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) merupakan suatu mekanisme global yang 
bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan 
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memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk 
melindungi hutannya. Tambahan + untuk mengakomodir 
ide Indonesia ketika konferensi UNFCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) di Bali tahun 2007 
berupa dilakukannya program konservasi dan pengelolaan 
hutan secara lestari, pemulihan hutan, dan penghutanan 
kembali serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Sejak masa pemerintahan Presiden SBY, Indonesia 
membentuk Badan REDD+ yang berada di bahwa supervisi 
UKP4. Adapun sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, 
Badan REDD+ dilebur ke dalam Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim. Mengapa REDD+ begitu 
penting di Indonesia? Karena kehutanan merupakan sektor 
kehidupan yang sangat seksi dan menjadi proxy kebijakan 
Pemerintah RI dalam kaitannya dengan cabang-cabang 
produksi lain, seperti energi, pangan, air, dan infrastruktur. 

Indonesia menjadi perhatian negara-negara maju karena 
kehutanan lebih menjadi masalah daripada solusi. Kebakaran 
hutan, banjir, longsor, pencemaran serta sedimentasi, 
dan kerusakan badan sungai menjadi perkara yang sulit 
untuk diurai serta dicegah manakala kepentingan ekonomi 
berhadapan dengan kepentingan lingkungan. Oleh sebab itu, 
Badan REDD+ menjadi signifkan (melalui peleburan ke dalam 
fungsi Dirjen Pengedalian Perubahan Iklim). Keberadaannya 
bisa mengawal tata kelola kehutanan Indonesia. 

Norwegia menjadi patron dan donator utama 
Indonesia dalam menjalankan program REDD+. Bahkan, 
Indonesia menandatangani letter of intent (LOI) atau surat 
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komitmen berupa kesediaan Norwegia menyiapkan bantuan 
pendanaan REDD+ senilai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 
13,3 Triliun. Namun, sejak penandatanganan oleh Presiden 
keenam SBY tahun 2010 lalu, masalah kehutanan belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan segenap stakeholder, 
kecuali perpanjangan program moratorium hutan 
sebagaimana diamanatkan dalam inpres. Instruksi Presiden 
(Inpres) tersebut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan 
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 
Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditandatangani oleh 
Presiden Jokowi pada 13 Mei 2015 lalu.  Kebijakan Jokowi 
ini merupakan kelanjutan dari Pemerintahan SBY yang telah 
menerbitkan Inpres berupa penundaan pemberian izin baru 
dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan 
gambut (moratorium pemberian izin pengelolaan hutan) 
melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011.

Pelestarian hutan adalah isu yang sangat kompleks 
dan bersifat multi door approach (pendekatan banyak pintu) 
karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, masyarakat  sekitar hutan, 
LSM, dan korporasi. Beberapa tahun lalu, orang-orang 
berpikir bahwa perusahaan besar atau konglomerat 
Indonesia merupakan sumber masalah ketimbang solusi. 
Kini sebaliknya, kolaborasi diperlukan para pihak  yang 
berkepentingan. Korporat, seperti Wilmar, RAPP, dan Sinar 
Mas Group juga sudah bekerja sama dengan beberapa LSM, 
seperti Greenpeace untuk melakukan pendekatan deforestasi 
nol (zero deforestation) atau mengimplementasikan High 
Conservation Value Forest (HCVF) di hutan-hutan produksinya. 
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Konsep HCVF ini dibuat oleh Lembaga Forest Stewardshop 
Council (FSC) untuk manajemen kehutanan yang memenuhi 
kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip yang dibuat oleh FSC. 
Salah satunya adalah pemenuhan terhadap keanekaragaman 
hayati.

Kembali ke fungsi REDD+, semoga Dirjen Pengendalian 
Perubahan Iklim secara konsisten melaksanakan program 
ini mengingat permasalahan kehutanan Indonesia masih 
menghadang di depan dan perlu keseriusan pemerintah 
sebagai garda terdepan penyelamat aset bangsa sesuai 
amanat Konsitusi RI. Sepuluh aksi imperative REDD+ tahun 
2014 yang perlu ditindaklanjuti oleh KLHK sebagai berikut.
1) Monitoring moratorium izin pengelolaan hutan dan one 

map policy.
2) Penataan perizinan berbasis lahan.
3) Dukungan dalam penegakan hukum.
4) Pemetaan hutan adat dan pengembangan kapasitas untuk 

masyarakat adat.
5) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6) Desa hijau.
7) Sekolah hijau.
8) Dukungan untuk perencanaan tata ruang.
9) Dukungan untuk resolusi konflik.
10) Program strategis penyelamatan taman nasional dan 

hutan lindung.

C. Filosofi In Dubio Pro Natura
In dubio pro natura atau the benefit of the doubt atau 
harafiahnya berarti dalam keragu-raguan, pilihlah 
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lingkungan. Filosofi atau doktrin ini dibuat oleh pemikir-
pemikir Romawi kuno dalam bidang hukum. Namun, 
filosofi ini berkaitan dengan perbankan. Sebagai banker, 
tentu dihadapkan pada kenyataan banyaknya portfolio 
pembiayaan yang berhubungan dengan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. Tentunya, ketika pejabat bank 
(Corporate Risk Analyst dan Corporate Relation Manager) 
menganalisis proposal pinjaman dari industri semen 
atau tambang tentu menggunakan pisau analisis dari sisi 
ekonomis/bisnis yang mencakup sisi kelayakan bisnis, 
legalitas, finansial maupun risiko-risiko terkait dari calon 
debitur atau debitur yang sudah eksisiting.

Ketika data-data atau informasi feasibility dihadapkan 
pada situasi yang meragukan, misalnya masyarakat setempat 
menolak pembangunan pabrik semen karena menyimpan 
cadangan air bersih serta mengubah mata pencaharian dan 
local wisdow mereka, sebaiknya pejabat bank menggunakan 
kearifan dari filosofi dimaksud dengan “memilih kepentingan 
lingkungan hidup/alam daripada kepentingan ekonomis 
semata”. Jika ditarik ke filosofi awal di bidang hukum, 
ketika hakim ragu-ragu ingin memutuskan perkara mana 
yang benar atau salah, hakim akan memilih kepentingan 
lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan menyangkut asas 
hidup orang banyak dan keberlanjutan masyarakat/
ekosistem di kemudian hari. Namun, sering kali implementasi 
tidak semudah teorinya. Ah, kita harus tetap optimis, 
sebagaimana lagu D’Massive, Jangan Menyerah.
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Hukum dan
Regulasi Terkait

Lingkungan Hidup 2
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Di dunia international masalah lingkungan hidup telah 
menjadi isu yang sangat besar. Bahkan, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) membuat badan lingkungan yang 
bernama UNEP (United Nations on Environment Program). 
Di dalam negeri, upaya pemerintah sudah dilakukan dalam 
menegakkan regulasi termasuk undang-undang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. Awal Mei 2011, Pemerintah RI 
akhirnya mengeluarkan moratorium penebangan hutan alam 
dan gambut melalui Inpres No.10 tahun 2011. Lebih jauh lagi, 
pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Kehutanan 
No.62/2011 yang memasukkan kelapa sawit dalam kategori 
hutan. Dengan cara ini, akhirnya pemerintah memberlakukan 
kembali Permenhut No.614/1999 tentang hutan campuran.

Hancurnya lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat 
disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat, pegawai 
pemerintah, dan pelaku usaha mengenai definisi lingkungan 
hidup. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Definisi mengenai lingkungan hidup tersebut 
memberikan gambaran adanya dimensi ruang tempat 
makhluk hidup berada, baik yang tercipta secara alami 
maupun buatan, yang membentuk suatu kesatuan. 
Penekanan “kesatuan” menegaskan bahwa ruang lingkup 
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dari lingkungan hidup bersifat kompak, satu, saling 
ketergantungan antarekosistem sebab lingkungan hidup 
merepresentasikan kondisi tempat makhluk hidup tinggal, 
termasuk manusia sebagai aktor utama.

Disadari atau tidak, Indonesia ternyata memiliki banyak 
peraturan yang saling berkaitan di bidang lingkungan 
hidup, sumber daya alam, dan tata ruang. Berikut undang-
undang tersebut.

Tabel 4. Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya 
Alam dan LH

No Undang-undang Mengenai

1 UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

2 UU No. 1 Tahun 1973 Landas Kontinen Indonesia

3 UU No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

4 UU No. 5 Tahun 1984 Perindustrian

5 UU No. 17 Tahun 1985
Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum 
Laut

6 UU No. 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya

7 UU No. 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan

8 UU No. 5 Tahun 1994 Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati

9 UU No. 23 Tahun 1997 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (telah diubah 
dengan UU No. 32 tahun 2009)

10 UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan

11 UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi
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No Undang-undang Mengenai

12 UU No. 7 Tahun 2004
Sumber Daya Air (seluruh pasal dibatalkan MK 
pada bulan Februari 2015)

13 UU No. 31 Tahun 2004 Perikanan

14 UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

15 UU No. 27 Tahun 2007
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil

16 UU No. 17 Tahun 2008 Pelayaran

17 UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah

18 UU No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

19 UU No. 10 Tahun 2009 Kepariwisataan

20 UU No. 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan

21 UU No. 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

22 UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan

23 UU No. 41 Tahun 2009
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan

24 UU No. 45 Tahun 2009
Perubahan Atas UU Nomor 31/2004 tentang 
Perikanan

Sumber: http://pewarta-indonesia.com

Lanjutan Tabel 4. 
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Selain undang-undang tersebut, beberapa ketentuan 
atau konvensi Internasional telah mengakomodir masalah 
lingkungan hidup, termasuk upaya Indonesia menyelaraskan 
peraturan lingkungan hidupnya sebagai berikut.

Tabel 5. Regulasi dan Konvensi Lingkungan Hidup

Upaya International Upaya Indonesia
Upaya Private 

Sectors??(Sektor 
Swasta??)

Menyelenggaraan United 
Nations Conference on the 
Human Environment pada 
tahun 1972

Menerbitkan UU No. 4 Tahun 
1982 mengenai Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Kualitas ekonomi (ISO 
9000), lingkungan (ISO 
14.000 dan sosial
responsibility (ISO 26000)

Membentuk UNEP (1972)
Menerbitkan UU No. 23 Tahun 
1997 mengenai Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

UN Global Compact; 
Equator Principles 
(IFC), UN Principles of 
Responsible Investment 
(PRI); Global Reporting 
Initiative (GRI); OECD 
Regulation on Corruption

Membentuk WCED (1982)
Menerbitkan PP No. 27 Tahun 
1999 mengenai AMDAL

Eco-label Indonesia, 
Extractive Industries, 
Transparency Initiative, 
Sustainable and 
Responsible Investment–
Kehati Indeks

Menyelenggarakan 
United Nations Conference 
on Environment and 
Development pada tahun 
1992

Menyelenggarakan 
Indonesian Summit on 
Sustainable Development 
(ISSD) pada tahun 2004

Roundtable on 
Sustainable Palm 
Oil (RSPO) dan ISPO 
(Indonesia Sustainable 
Palm Oil)
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Upaya International Upaya Indonesia
Upaya Private 

Sectors??(Sektor 
Swasta??)

Menyelenggarakan World 
Summit on Sustainable 
Development (WSSD) pada 
tahun 2002

Menyelenggarakan UNFCCC 
tahun 2007 di Bali

Convention on 
Biodiversity untuk
memelihara sumber 
daya alam hayati dengan 
Indonesia adalah nomor 2 
terbesar di dunia sesudah 
Brasil

Menerbitkan UU No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

Coral-Triangle Summit 
Agreements tanggal 15 
Mei 2009

Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Gas Rumah Kaca 
(RAN-GRK) No. 61 tahun 2011

Millennium Development 
Goals (2000)

Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Penundaan Pemberian Izin 
Baru dan Penyempurnaan 
Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut

Lanjutan Tabel 5. 
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Hukum dan regulasi yang banyak menjadi semacam 
watch dog bagi stakeholder dalam tata kelola lingkungan 
hidup. Namun, bagai pedang bermata dua. Semakin banyak 
hukum dan aturan, dapat menimbulkan kemungkinan 
overlapping atau tumpang tindih aturan pelaksanaan di 
tingkat lapangan. Yang penting dilakukan adalah sinkronisasi 
kebijakan dan penegakan hukum yang adil dan transparan. 
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Praktik Keberlanjutan
(Sustainability)3
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The Three Divides
The ecological divide (overshoot)
The social divide (inequity and poverty) and
The spiritual – cultural divide (depression)
Emerge directly from the model of economic thought
That frames the Earth, human beings and money as commodities
But
The Earth is not a commodity, and human beings aren’t either,
We did not create the Earth;
It was given to us.
Instead of just “take, make, sell, use and dump”,
Our role is to be good stewards
Who pass what has been given to us on to the next generation
In the same or better condition as the one in which we received it
***
We are at turning point in history where
The continued negative externalities that we collectively enact can no 
longer
Be absorbed by our surrounding ecological, socal and spiritual eco-
system.
The present time is a profound moment in our evolutionary path.
We can either wake up or redirect ourserlves,
Or we can ignore what’s going on and stay on a collision course
That will cause catastropic failures
Affecting billions of people

Just in our lifetime…

Dr. Claus Otto Scharmer 2013, The Author of Theory U
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Pesan Otto Scharmer, seorang trainer kelas dunia dan 
pengajar di MIT AS, dapat menjadi renungan yang pas 

untuk menongok sejauh mana kita memperlakukan bumi 
ini dengan bijaksana. Kita jangan memperkosa bumi secara 
biadab, meninggalkan luka mendalam untuk generasi 
mendatang. Bumi adalah rumah untuk berbagi saat ini dan 
saat mendatang secara berkelanjutan. Ujung dari konflik 
sosial dan peperangan di dunia adalah keserakahan dan 
nafsu untuk menguasai sumber-sumber daya melalui 
pembangunan yang eksploitatif. Pembangunan serta 
pertumbuhan merupakan dua jargon keberhasilan ekonomi 
dan ukuran perennial bangsa, tetapi berisiko tinggi merusak 
dan menghilangkan sumber-sumber daya (alam) bagi 
generasi mendatang apabila tidak dikendalikan secara 
sustainable. Ini bukan hanya soal kepentingan ekonomi, 
tetapi juga soal keseimbangan hidup di bidang kesehatan, 
pendidikan, spiritualitas, dan kebudayaan.
 Introduksi Otto Scharmer menjadi pembuka jalan untuk 
mulai memikirkan bahwa pembangunan yang berdimensi 
lingkungan hidup menjadi salah cara kita untuk mengelola 
bumi dan sumber daya alam secara benar, adil, dan tepat. 
Pembangunan ramah lingkungan, pembangunan yang 
berkelanjutan menjadi jurus baru (walaupun barang lama) 
untuk mewujudkan bumi dan lingkungan hidup yang ramah, 
bersih, sehat, dan cukup untuk kebutuhan hidup manusia 
hingga akhir jaman.
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A. Sustainable Development (Pembangunan 
Berkelanjutan)

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan 
timbul atas keprihatinan dunia terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui industrialiasi yang kencang yang secara 
langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan 
hidup, khususnya dampak pencemaran atau polusi. Kata 
sustainability berasal dari bahasa latin, yaitu sustinere yang 
artinya bertahan lama, berlangsung lama. Istilah ini kemudian 
melahirkan konsep pembangunan yang lestari atau 
berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian alam sebagai 
habitat mahluk hidup. 
 Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 
diperkenalkan oleh salah satu organ PBB tahun 1987 melalui 
Komisi Brundtland dengan definisi “development that meet 
the needs of the present generation without compromising 
the ability of the future generations to meet their own needs” 
(“pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa menganggu kemampuan generasi yang akan 
datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”). Berikut adalah 
sejarah pembangunan berkelanjutan.  

Tabel 6. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 
No Sumber Definisi

1. The World 
Commission on 
Environment and 
Development (WCED)

“Development that meet the needs of the present
generation without compromising the ability of the 
future generations to meet their own needs”.

2. International Institute 
for Sustainable 
Development (IISD)

“Conducting business in a way which meet the needs of 
the enterprice and its stakeholders today while
protecting, sustaining, and enhancing the human and 
natural resources needed tomorrow”.
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No Sumber Definisi

3. Emil Salim “Suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan 
manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya 
manusia dengan menyerasikan sumber alam dan 
manusia dalam pembangunan”.

4. WBCSD / IBCSD (2010 
/ 2012)

Membuat Visi 2050 yakni visi global dari dunia usaha 
dengan membuat peta jalan sehingga pada 2050
tercipta masyarakat global yang peduli pada
pembangunan berkelanjutan.

5. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 
2009 tentang PPLH

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 
dan generasi masa depan.”

6 Peta Jalan Keuangan 
Berkelanjutan (OJK 
2014)

“Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan 
dari proses pembangunan ekonomi mendorong 
dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang 
mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, 
lingkungan, dan sosial”.

Sustainable development merupakan pelaksanaan dari 
konsep green economy (ekonomi hijau) yang berarti suatu 
model pembangunan untuk mencegah meningkatnya emisi 
gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim (Definisi 
UNEP). Model ekonomi hijau berperan untuk menggantikan 
model ekonomi “hitam” yang boros konsumsi bahan bakar 
fosil, batu-bara, serta gas alam. Ekonomi hijau dibangun 
atas dasar pengetahuan akan pentingnya ekosistem yang 
menyeimbangkan aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi 
dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Inilah 
esensi ekonomi hijau. Merevitalisasi ketergantungan antara 
human-economy dengan natural ecosystem yang akhirnya 
mengurangi dampak perubahan iklim. 

Sebenarnya pembangunan berkelanjutan di level 
korporat diwujudkan dengan menggunakan prinsip 3 P 

Lanjutan Tabel 6. 
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(people/society, profit/economy, dan planet/environment). 
Prinsip ini dibuat oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam 
buku Triple Bottom Line (TBL) dengan salah satu kutipannya 
yang terkenal adalah “Business through market in the pursuits 
of Economic, Environment and Society”. Maksud dari prinsip 
ini adalah pembangunan negara atau kinerja perusahaan 
seyogyanya menerapkan tiga jalur keseimbangan, yakni 
keseimbangan ekonomis, ekosistem, dan humanis sehingga 
tercapai keharmonisan resiprokal di antara tiga “matra” 
tersebut. Hal ini tercermin dalam gambar TBL berikut.

Tr i p l e  b o t t o m  l i n e  ( Wik ipedia  2015)

B. Green Economy (Ekonomi Hijau)
Dunia saat ini dihuni oleh sekitar 6,8 miliar populasi. 
Energi, pangan, dan air adalah masalah yang paling rawan 
ditambah dengan ancaman perubahan iklim menjadikan 
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu melakukan 

Sosial Lingkungan

Ekonomi
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terobosan sehingga kebutuhan generasi saat ini dan 
mendatang tetap berkelanjutan (sustainable).  Oleh karena 
itu, pembangunan berkelanjutan yang bernapaskan ekonomi 
hijau segera diterapkan. Di tingkat lapangan, penerapannya 
sudah dilaksanakan oleh beberapa negara berkembang. 
Berdasarkan laporan Green Economy UNEP 2010, negara 
berkembang yang sudah melakukan green economy adalah 
Cina, Kenya, Uganda, Brasil, India, Nepal, Ekuador, dan Tunisia 
(Indonesia tidak masuk!). Berikut sebagian hasilnya:

1. Cina 
Negara komunis ini serus sekali dalam menerapkan 
pembangunan ekonomi yang rendah karbondioksida. Dalam 
"repelita"-nya yang ke-11 (2006—2011), Cina mengalokasikan 
secara signifikan jumlah investasi di sektor hijau dengan 
menekankan pada pemanfaatan energi yang terbaharukan 
serta melakukan efisiensi energi. Cina merencanakan secara 
hitungan per unit GDP bahwa konsumsi energinya tahun 
2010 akan menurun sebesar 20% dibandingkan tahun 2005. 
Selain itu, pemerintah RRC berkomitmen akan memproduksi 
16% dari kebutuhan energi utamanya akan berasal dari 
sumber-sumber terbaharukan sebelum tahun 2020. Bahkan, 
Cina pada tahun 2011 telah menginvestasikan USD 45,5 
Miliar untuk energi rendah karbon dan sekaligus menguasai 
pangsa pasar 20,2% di bidang energi rendah karbon di antara 
anggota G-20. Salah satu produk yang dipakai adalah mesin 
Shendong untuk mesin biomassa dan solar PV.
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2. Kenya
Kenya merupakan negara di Afrika yang kaya akan energi 
biomassa. Namun, selama beberapa tahun terakhir 
kebutuhan energinya sangat bergantung pada impor bahan 
bakar fosil. Oleh karena itu, sejak Maret 2008, Kementerian 
Energi Kenya mengadopsi kebijakan yang disebut "feed-in 
tariff" (FIT). Kebijakan ini mirip di Indonesia. FIT mewajibkan 
perusahaan energi dan utilitas memenuhi kebutuhan 
jaringan listrik nasional dengan membeli listrik yang berasal 
dari energi terbaharukan. 

Penetapan harga diberlakukan dengan tarif yang 
menarik untuk menstimulasi investasi baru di sektor 
terbaharukan. Penerapan kebijakan RES (Renewable Energy 
Sources) termasuk matahari, angin, mini hydro, biogas, 
dan pemanfaatan energi sampah perkotaan terbukti 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan ini juga 
membuka banyak lapangan pekerjaan di Kenya. Selain itu, 
kebijakan RES terbukti dapat memenuhi kebutuhan energi 
listrik dari berbagai sumber, bukan hanya pembangkit listrik 
berbasis fosil.

3. Uganda
Uganda mengambil inisiatif untuk mentransformasikan 
produksi pertanian yang konvensional ke dalam sistem 
pertanian organik. Hasilnya adalah benefit yang signifikan 
bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup di 
sana. Organic Agriculture (OA) berdasarkan definisi Codex 
Alimentarius Commission adalah sistem pengelolaan 
pertanian holistik yang bertujuan meningkatkan dan 
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memperbaiki kehidupan ekosistem agrikultur, termasuk 
keanekaragaman hayati, siklus biologis, dan aktivitas lahan. 
Pendekatan OA ini juga mencegah pemakaian bahan-bahan 
sintetik dan kimiawi untuk mempercepat produksi lahan 
pertanian.

4. Brasil
Melalui pendekatan Sustainable Urban Planning (SUP), 
Brasil sukses dalam mengendalikan kepadatan penduduk 
di perkotaan. Sebagaimana diketahui Brasil adalah negara 
keempat di dunia setelah Cina, India, dan AS, yang memiliki 
pertumbuhan penduduk urban per tahun sebesar 1,8% 
antara tahun 2005 dan 2010. Proyek ini sukses dilaksanakan 
di kota Curitiba, ibu kota negara bagian Parana. 

Pendekatan yang dipakai adalah inovasi dalam urban 
planning, pengelolaan kota, dan transportasi umum. 
Curitiba berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk 
dari 361.000 (1960) menjadi hanya 1,828 juta (2008) tanpa 
timbulnya kegagalan akibat padatnya penduduk, tanpa 
timbulnya polusi, dan tanpa mengurangi ruang-ruang publik. 
Kepadatan populasi di kota memang meningkat tiga kali lipat 
dari tahun 1970 sampai 2008. Namun, saat yang bersamaan, 
area-area hijau malah meningkat dari 1 km persegi menjadi 
50 km persegi. Pendekatan SUP ini juga dipakai di kota-kota 
Brasil lainnya. 

Selain negara-negara tersebut, ada juga AS, Jerman, 
dan India yang merupakan pemain lama di sektor energi 
bersih. India mengenakan tarif pajak 15% atas konsumsi 
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energi terbarukan. Pajak tersebut merupakan 50% lebih 
rendah dibandingkan jika menggunakan energi konvensional 
(minyak bumi, gas bumi, dan batu bara). Tahun 2011 sektor 
energi rendah karbon India mengalami pertumbuhan 
tercepat kedua di G-20 dengan investasi meningkat 54% 
menjadi USD 10,2 miliar. 

Negeri Paman Sam (AS) pada tahun 2011 telah 
melakukan investasi energi rendah karbon tumbuh sebesar 
42% menjadi USD 48,1 miliar. Untuk pertama kalinya, 
Amerika Serikat telah menginstal 1 Giga Watt kapasitas surya 
per tahun. Sementara itu, Jerman memasang target  23% 
konsumsi energi termasuk 10% bahan bakar transportasi  
menggunakan energi terbarukan tahun 2020. Bahkan, hingga 
tahun 2010 Jerman telah menginvestasikan USD 35,42 miliar 
pada sektor-sektor yang ramah lingkungan (OJK Sustainable 
Roadmap, 2014).

C. Green Banking atau Sustainable Banking
Sebagaimana yang telah disinggung si awal buku ini, 
perubahan iklim timbul dari hubungan sebab-akibat 
antara efek rumah kaca dan perilaku manusia (termasuk 
industri). Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis perbankan 
juga merupakan hubungan sebab-akibat antara perilaku 
bisnis dan lingkungan. Sebagai motor penggerak roda 
perekonomian negara, perbankan dalam era perubahan 
iklim layak memberikan kontribusi optimal. Perbankan perlu 
beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan 
sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar 
sekaligus turut melestarikan lingkungan. 
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Mengapa demikian? Karena perbankan mengelola 
banyak portfolio pembiayaan yang terkait dengan natural 
resources, termasuk manufaktur kelas berat hingga industri 
ringan/rumahan. Selain itu, bank pun menyadari bahwa 
manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. 
Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupun 
lingkungan hidup yang lestari akan membawa perusahaan ke 
arah bisnis yang lebih baik termasuk mencetak profit.

Bank harus memiliki value, terutama kesadaran terhadap 
corporate sustainability  (keberlanjutan perusahaan) yang 
merupakan suatu pendekatan bisnis untuk menciptakan 
value/nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 
memanfaatkan peluang bisnis dan mengelola risiko ekonomi, 
lingkungan, dan sosial (Dow Jones Sustainability Index). Oleh 
karena itu, sudah saatnya bank benar-benar peduli pada 
lingkungan dan masyarakat. Kepeduliannya bukan bersifat 
ad-hoc atau parsial, tetapi menjadi value korporasi yang 
terintegrasi mulai dari visi-misi hingga ke strategi bisnisnya. 
Roh bisnis perbankan harus bergandengan tangan dengan 
pembangunan berkelanjutan. Mempraktikkan green banking 
bukan menjalankan aktivitas “Go Green”, tetapi memilih jalan 
untuk melakukan “good business” dan “responsible business” 
yang muaranya adalah berpartisipasi dalam pembangunan 
berkelanjutan.

Dalam beberapa literatur, istilah bank yang 
mempertimbangkan dan mengintegrasikan lingkungan 
hidup dalam aspek operasional dan layanannya disebut 
dengan sustainable banking. Sustainable banking can 
be defined as a decision by banks to provide products and 
services only to customers who take into consideration the 
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environmental and social impacts of their activities atau 
perbankan berkelanjutan adalah keputusan bank untuk 
menyediakan produk dan layanan perbankan hanya kepada 
nasabah yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan 
sosial dari kegiatan mereka (terjemahan bebas) (Bouma, 
Jeucken, and Klinkers, 2001).

Ada pula istilah sustainable finance yang juga 
menggambarkan praktik yang mirip dengan sustainable 
banking ini. Sustainable finance is defined as the provision of 
financial capital and risk management products to projects 
and businesses that promote, or do not harm, economic 
prosperity, environmental protection, and social justice atau 
keuangan berkelanjutan adalah penyediaan modal dan 
produk-produk manajemen risiko kepada proyek dan bisnis 
yang mempromosikan, atau tidak merugikan, kemakmuran 
ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial 
(terjemahan bebas). (Forum for the Future - 2002). 

Tahapan praktik green banking dapat dilihat dari 
elaborasi yang dibuat oleh Marcel H A Jeucken (Sustainable 
Finance & Banking: The Financial Sector and the Future of the 
Planet, EarthScan, 2001) sebagai berikut.

Tipologi  s u s t a i n a b l e  b a n k i n g

Sustainable Banking

Offensive Banking

Preventive Banking

Defensive Banking
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Penjelasan tipologi sebagai berikut.
1. Tipe pertama defensive banking. Dalam tipe ini, bank 

merupakan follower dan menantang aturan pemerintah 
dalam masalah lingkungan dan pembangunan 
berkelanjutan karena kepentingan bank, baik secara 
langsung maupun tidak langsung terancam. Bank tipikal 
ini belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan 
hidup sehingga aspek ini hanya dianggap sebagai biaya 
yang perlu dihindari. Oleh karena itu, bank yang berada 
dalam kondisi ini akan mencoba menghindari isu-isu 
sustainability (keberlanjutan) dalam praktik bisnisnya.

2. Tipe kedua preventive banking. Dalam tipe ini, bank 
telah mulai mempertimbangkan potensi pengurangan 
biaya (cost savings), misalnya untuk pemakaian kertas, 
pengurangan energi, penghematan air, dan perjalanan 
dinas pegawainya. Bank dalam tipe ini juga sudah mulai 
menginternalisasi produk perbankan agar lebih ramah 
kepada lingkungan hidup (kredit) dalam kaitannya 
dengan meminimalisir risiko dan kerugian investasi yang 
berhubungan dengan risiko lingkungan. 

3. Tipe ketiga offensive banking. Dalam tipe ini, bank sudah 
mengintegrasikan biaya, risiko, dan imbal balik potensial 
kepada operasional harian perbankan. Bank berupaya 
mengurangi risiko eksternal dengan menerapkan kontrol 
terhadap risiko lingkungan dan melakukan penilaian 
(assesment) terhadap risiko kredit. Contoh bank dalam 
kategori ini, yaitu NatWest Bank (anak perusahaan RBS), 
ING, Bank of America, dan Deutsche Bank.  
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4. Tipe keempat disebut sustainable banking. Dalam tipe ini, 
bank sudah bersifat kreatif, inovatif, dan proaktif dalam 
melihat potensi bisnis, baik dalam membiayai proyek-
proyek yang ramah lingkungan maupun berinvestasi 
dalam teknologi yang hemat energi dan teknologi 
bersih. Perbankan di tipe ini juga sudah mengadopsi 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti 
bergabung dalam UNEP-FI dan Equatorial Principle. 
Dengan kata lain, sustainable banks terlibat aktif dalam 
isu-isu pembangungan berkelanjutan.  Contoh bank 
dalam kategori ini, di antaranya ABN AMRO, Barclays Bank, 
HSBC, Citigroup,  dan Credit Suisse. Di Indonesia, BNI 
tergolong kategori sustainable banking. Selain bergabung 
dalam United Nations on Environment Programs (UNEP-FI), 
Indonesian Business Council for Sustainable Development 
(IBCSD), Indonesian Global Compact Network (IGCN), BNI 
banyak membiayai proyek-proyek ramah lingkungan 
(pembangkit listrik tenaga panas bumi/PLTPB, hidro, 
biogas, dan biomass).

Ringkasnya, praktik green banking pada pemberian kredit 
ke sektor usaha harus mempertimbangkan sejumlah kriteria 
lingkungan. Dalam kasus kredit ke perusahaan industri 
ekstraktif yang mengajukan pinjaman ke bank, green bank 
atau sustainable bank harus melewati proses sustainability 
due diligence/screening dalam kebijakan manajemen risiko 
bank tersebut. Selanjutnya, bank akan memproses segala 
dampak risiko dan memitigasi risiko sehingga pinjaman yang 
akan dikucurkan memiliki nilai sustainability yang memadai, 
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Pembangk it  l i s t r ik  b iogas  tepung tapiok a 2  MW di 
Lampung yang dibiayai  BNI

D. Sekilas Praktik Sustainability di Indonesia 
dan Dunia

Dari penjabaran tersebut, sustainable banking atau green 
banking secara singkat adalah suatu institusi keuangan 
yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktik 
bisnisnya. Pemahaman green banking bersendikan empat 
unsur kehidupan, yakni nature, well-being, economy, dan 

baik dari sisi financial performance, legal maupun operasional 
yang dijalankan oleh debitur dalam usaha ekstraktifnya. 
Untuk elaborasi lebih lanjut mengenai risiko lingkungan dan 
sosial dalam analisis kredit, akan dibahas di bab selanjutnya.
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society (Alan Atksisson Tools of Sustainability). Bank yang 
“hijau” akan memadukan keempat unsur tersebut ke dalam 
prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas 
hidup manusia. Akhirnya yang muncul adalah output 
berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keungulan 
kompetitif, corporate identity, dan brand image yang kuat 
serta pencapaian target bisnis yang seimbang. Green banking 
merupakan sebuah strategi bisnis jangka panjang yang 
mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian 
lingkungan secara berkelanjutan, selain bertujuan profit.

Adaptasi bisnis perbankan dapat dilakukan pada sisi 
lending, funding, dan services. Untuk sektor pembiayaan 
proyek-proyek ramah lingkungan, perbankan dapat memulai 
pada pengembangan energi terbaharukan. Hal ini untuk 
mengantisipasi konsumsi energi listrik yang sudah memasuki 
fase krisis di negeri ini dan mengalami defisit hingga 10.000 
MW. Oleh karenanya, kita perlu menggali potensi renewable 
energy dalam skala besar, yakni energi geothermal (panas 
bumi). Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di 
dunia hingga 27 giga watt. Selain itu, terdapat pula energi 
listrik dari surya dan mini hidro yang memiliki potensi yang 
besar termasuk biomass/biodiesel dari kebun kelapa sawit.

Di Indonesia, perjalanan penerapan keberlanjutan 
(sustainability) dimulai pertama kali secara tersirat ketika Bank 
Indonesia meregulasi aspek kelestarian lingkungan melalui 
PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.7/2/PBI/2005. PBI ini 
mengatur secara proporsional aspek lingkungan khususnya 
pasal 11 ayat 1 perihal penilaian terhadap prospek usaha 
yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen 
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dengan huruf e berbunyi: upaya yang dilakukan debitur dalam 
rangka memelihara lingkungan hidup. 

Memang PBI ini belum cukup memadai sebagai 
petunjuk agar perbankan berkontribusi pada usaha-usaha 
pelestarian lingkungan. Namun saat ini, seiring dengan 
berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2011 
(berdiri terpisah dari BI) maka OJK sudah mengambil langkah 
strategis untuk membantu perbankan dan lembaga jasa 
keuangan lainnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan 
berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan dipublikasikannya 
Roadmap Sustainable Finance (peta jalan keuangan 
berkelanjutan) pada Desember 2014. OJK membuat peta 
jalan lembaga bank dan lembaga keuangan nonbank yakni:
•	 Jangka menengah (2015—2019) adalah kegiatan 

penguatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada 
kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, 
peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi 
sumber daya manusia pelaku industri jasa keuangan, 
pemberian insentif, serta koordinasi dengan instansi terkait.

•	 Jangka panjang (2020—2024) adalah kegiatan difokuskan 
pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, 
penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan 
sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

Definisi keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah 
dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk 
pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan 
antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Sementara itu, tujuan keuangan berkelanjutan sebagai 
berikut.
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•	 Meningkatkan	daya	tahan	dan	daya	saing	lembaga	jasa	
keuangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
secara berkesinambungan. 

•	 Daya	tahan	dikaitkan	dengan	kemampuan	manajemen	
risiko yang lebih baik. Sementara itu, daya saing dikaitkan 
dengan kemampuan lembaga jasa keuangan untuk 
melakukan inovasi produk/layanan lingkungan yang 
ramah lingkungan.

Di berbagai negara, praktik green banking dilakukan 
secara sukarela dan mengadopsi prinsip-prinsip 
berkelanjutan dalam bisnisnya, di antaranya HSBC, Stanchart, 
Bank of America, Standard Bank dari Afrika Selatan, Grupo 
Santander dan Itau-Unibanco (keduanya dari Brasil), dan 
Industrial Bank dari Cina. Semua bank tersebut memiliki 
standar manajemen risiko lingkungan dan sosial yang 
eksplisit dalam kebijakan perkreditannya. 

Cina, sebagai negara komunis pun tidak luput untuk 
memelototi lingkungan hidup dengan mengeluarkan 
regulasi yang dibuat oleh CBRC (China’s Banking Regulatory 
Commission) yang mengatur Guidelines on Credit Underwriting 
for Energy Conservation and Emission Reduction sejak 2007. 
Dalam regulasi ini, CBRC juga memasukkan katalog yang 
memuat sektor-sektor usaha mana saja yang layak untuk 
dibiayai oleh perbankan dalam kaitannya dengan aspek 
lingkungan. Jadi, jelas sekali panduan bagi perbankan Cina 
sehingga tidak kebingungan untuk terjun dalam bisnis yang 
ramah lingkungan. 



52

Telah banyak juga regulasi skala internasional yang 
memuat praktik-praktik bisnis perbankan dan pembiayaan/
investasi yang ramah lingkungan, di antaranya UN global 
compact, equator principle (project finance), principles 
for responsible investment (UN-PRI), bank track, banking 
environment initiative (BEI), dan global reporting initiative 
(GRI). Untuk menunjang kapabilitas dalam menyalurkan 
kredit atau pinjaman terhadap proyek-proyek berbasis 
sumber daya alam, pihak perbankan harus menerapkan 
sejenis tools manajement, seperti ESRM (environmental 
and social risk management). ESRM ini merupakan salah 
satu panduan kelayakan kredit melalui klasifikasi risiko 
dan dampak dari suatu proyek yang akan didanai oleh 
perbankan terhadap keberlangsungan lingkungan dan sosial-
masyarakat.

Praktik green banking di beberapa bank tidak terlepas 
dari kesadaran internal top management bank. Bahkan, 
dorongan eksternal dapat mempengaruhi perilaku bisnis 
bank mengikuti praktik green banking. Salah satu pemicunya 
adalah adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR 
(Corporate Social Responsibility). Dalam implementasinya, 
sebagian CSR tersebut digunakan untuk pembangunan 
berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup 
termasuk penyaluran CSR perbankan. Pentingnya CSR ini 
dapat terlihat dari matriks stakeholder tentang berbagi peran 
dalam tanggung jawab lingkungan perusahaan (Corporate 
Environmental Responsibility). Berikut contoh yang diterapkan 
di Cina.
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Tabel 7. Daftar Stakeholder Corporate Environmental 
Responsibilities

Stakeholder Type of Responsibility

1. Internal Financier Ekonomi

Konsumen (consumers) Economic, legal, and ethical  

Penyuplai (suppliers) Economic and legal

Karyawan (employees) Economic, legal and ethical

Masyarakat (community) Economic and ethical

2. Eksternal Pemerintah (government) Economic, legal and ethical

Lingkungan (environment) Legal and ethical

LSM (non-governmental 
organization)

Economic, legal, and ethical

Critics Economic, legal and ethical

Media Economic, legal and ethical

Sumber: On Line Journal Springer Science+Business Media B.V., 2009

Di sisi pendanaan (funding), khususnya pengumpulan 
dana pihak ketiga, perbankan dapat membuat kreasi 
tabungan hijau untuk kalangan komunitas lingkungan, 
para pelajar, pramuka, dan mahasiswa sebagai target 
market berbasis lingkungan. Selain itu, penyediaan layanan 
perbankan, seperti paperless, e-billing, dan e-banking 
merupakan jenis pelayanan yang turut mengurangi 
tingkat konsumsi kertas. Di samping itu, gaya hidup 
hijau harus menjadi bagian dari keseharian green bank, 
seperti penggunaan lampu hemat energi di banking-hall, 
pengurangan carbon foot print untuk perjalanan dinas 
pegawai, penyediaan tanaman hidup dalam ruangan kerja, 
print kertas bolak-balik, penyediaan tempat sampah yang 
spesifik (basah, kering, plastik-kertas). Selain itu, bank perlu 
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mempengaruhi kalangan vendor dan supplier-nya agar 
menerapkan prinsip sustainability dalam berbisnis dengan 
bank tersebut. 

Menuju green banking butuh keseriusan dari seluruh 
pemangku kepentingan di negeri ini, tidak terkecuali 
regulator (BI). Selain komitmen yang kuat dari jajaran 
eksekutif bank, perlu ditambah dengan internalisasi yang 
optimal untuk seluruh pegawainya. Dengan demikian, bank 
yang hijau mendapatkan keuntungan yang sustainable, baik 
secara komersial maupun secara ekologis. 

Istilah green banking semakin meluas setelah banyaknya 
diskursus yang dilakukan oleh OJK, lembaga-lembaga 
pemerintah, badan-badan lingkungan termasuk PBB, LSM, 
dan media massa. Di Indonesia, isu green banking diangkat 
oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 
bekerja sama tentunya dengan lembaga-lembaga donor luar 
negeri untuk menjadi suatu regulasi yang mengikat dunia 
perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini disadari 
bahwa isu pencemaran lingkungan tidak terlepas dari peran 
perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang membiayai 
debitur atau berinvestasi di sektor usaha yang sensitif 
terhadap lingkungan (contoh: industri ekstraktif). Oleh karena 
itu, perlu dicermati perkembangan inisiatif green banking 
atau sustainable finance yang mulai diakomodir oleh OJK dan 
pemerintah. Berikut sejarah inisiatif green banking.
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Tabel 8. Sejarah Inisiatif Green Banking
Inisiatif Negara Inisiatif Sukarela Private Sectors 

1991. Muncul pemikiran bahwa bank juga 
dapat dikenai tanggung jawab atas kerusakan 
lingkungan karena pemberian kredit yang 
kurang hati-hati.

1997—1998. Terbentuk GRI 
(Global Reporting Initiative)  untuk 
membuat suatu kerangka kerja dan 
pedoman bagi
perusahaan yang melaporkan 
kinerja sustainability 
(keberlanjutan).

1993. Dibuat mekanisme kredit hijau untuk 
menciptakan eksternalitas positif yang diinisiasi 
oleh pemerintah dan disalurkan melalui bank-
bank umum.

1999-2000. UN Global Compact 
diumumkan pertama kali oleh 
Sekjen PBB, Kofi Annan, dalam 
World Economic Forum tanggal 
31 Januari 1999 dan secara resmi 
ditetapkan di Kantor Pusat PBB 
New York tanggal 26 Juli 2000. 
Inisiatif ini mengajak perusahaan-
perusahaan yang secara sukarela
menyelaraskan usaha dan 
strateginya dengan sepuluh 
prinsip universal di bidang hak 
asasi manusia, ketenagakerjaan, 
lingkungan hidup dan antikorupsi 
serta mengambil tindakan dalam 
mendukung tujuan PBB termasuk 
mllenium development.

1997. Dibuat UU No. 23 Tahun 1997 mengenai 
lingkungan hidup yang mensyaratkan 
pertimbangan lingkungan hidup dalam 
mendapatkan izin usaha.

1997. UNEP-FI membuat prinsip 
dan standar lingkungan buat dunia 
lingkungan untuk jasa keuangan 
dan perbankan. BNI menjadi UNEP-
FI Signatory tahun 2005.

1999. Dibuat PP No. 27 tahun 1999 sebagai 
bentuk penjelasan lebih lanjut atas UU No. 23 
Tahun 1997

2003. Equator principles 
merupakan serangkaian 
standar untuk menentukan, 
mengukur, dan mengelola risiko 
sosial dan lingkungan dalam 
pembiayaan suatu proyek yang 
pengadopsiannya bersifat sukarela.

2004. Dilakukan kerja sama antara KLH dengan 
BI untuk membentuk mekanisme pertukaran 
informasi untuk menanggapi UU No. 23 Tahun 
1997

2011. Indonesian Business Council 
for Sustainable Development atau 
IBCSD terbentuk (chapter dari 
WBCSD) dengan BNI menjadi salah 
satu pendirinya.
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Inisiatif Negara Inisiatif Sukarela Private Sectors 

2005. Dibuat PBI No. 7/2/PBI/2005 dan SE BI No. 
7/3/DPNP sebagai hasil dari kerja sama antara 
KLH dan BI.

2009. Dikeluarkannya UU no. 32 Tahun 2009 
yang lebih menekankan kewajiban mengenai 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup.

2010. 17 Desember 2010, KLH dan BI 
mengadakan MOU untuk melakukan 
harmonisasi peraturan, membentuk mekanisme 
pertukaran informasi, melakukan edukasi 
dan sosialisasi, serta mengadakan penelitian 
bersama.

2014 Desember. Publikasi “Roadmap 
Sustainable Finance” oleh OJK.

Lanjutan Tabel 8. 
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Internasionalisasi
Standar

Keberlanjutan 4
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Sebagian praktik keberlanjutan di dunia perbankan dan 
pembiayaan secara sepintas sudah dijelaskan di bab 

terdahulu. Untuk itu, penulis akan menjelaskan standar 
keberlanjutan pokok tertentu saja yang menjadi benchmark 
perbankan di Indonesia dengan lembaga yang bernama 
UNEP-FI. 

A. UNEP-FI
Standar keberlanjutan UNEP-FI tidak terlalu ketat alias 
fleksibel. Setiap signatory (anggota), baik itu dari bank 
atau lembaga keuangan nonbank wajib mendukung 
pernyataan keberlanjutan (UNEP-FI Statement of Sustainable 
Development) yang ditetapkan oleh UNEP-FI tahun 2007 
sebagai bentuk niatan atau komitmen anggota.

Preambulnya berbunyi: Kami anggota industri jasa 
keuangan mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan 
bergantung pada interaksi positif antara pembangunan 
ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan hidup, 
untuk menyeimbangkan kepentingan generasi saat ini 
dan masa mendatang. Untuk itu, Kami mengakui bahwa 
pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama 
dari pemerintah, bisnis, dan individu. Kami berkomitmen untuk 
bekerja secara kooperatif dengan sektor-sektor ini dalam 
kerangka mekanisme pasar menuju kepentingan lingkungan 
hidup yang sama.
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1. Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan
1.1. Kami memandang pembangunan berkelanjutan sebagai 

aspek fundamental dari manajemen bisnis yang sehat.
1.2. Kami percaya bahwa pembangunan berkelanjutan 

dapat tercapai secara baik dengan memungkinkan pasar 
untuk bekerja dalam kerangka regulasi yang efisien 
dan penyediaan instrumen ekonomi. Pemerintah di 
semua negara memiliki peran kepemimpinan dalam 
membangun dan menegakkan program prioritas dan 
nilai-nilai untuk mencapai kepentingan lingkungan 
hidup yang sama dalam jangka panjang.

1.3. Kami memandang sektor jasa keuangan sebagai 
kontributor penting menuju pembangunan 
berkelanjutan termasuk menggandeng sektor ekonomi 
lainnya.

1.4. Kami memahami bahwa pembangunan berkelanjutan 
adalah komitmen perusahaan dan merupakan bagian 
integral dari cita-cita untuk menjadi perusahaan yang 
baik di masyarakat.

2. Manajemen Lingkungan dan Institusi Keuangan
2.1. Kami mendukung manajemen lingkungan yang 

menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi 
dan mencegah potensi kerusakan lingkungan.

2.2. Kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan 
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lingkungan lokal, nasional, dan internasional yang 
berlaku untuk operasi dan layanan bisnis kami. Kami 
akan bekerja untuk mengintegrasikan aspek lingkungan 
ke dalam operasi kami, manajemen aset, dan keputusan 
bisnis lainnya di semua pasar.

2.3. Kami menyadari bahwa identifikasi dan kuantifikasi 
risiko lingkungan harus menjadi bagian dari proses 
normal penilaian dan manajemen risiko kami baik 
dalam operasional domestik maupun internasional. 
Berkenaan dengan pelanggan, Kami menganggap 
bahwa kepatuhan (compliance) terhadap aturan 
lingkungan yang berlaku dan praktik lingkungan yang 
sehat merupakan faktor penting dalam mewujudkan 
manajemen perusahaan yang efektif.

2.4. Kami akan berusaha untuk mewujudkan praktik terbaik 
dalam manajemen lingkungan termasuk efisiensi 
energi, daur ulang, dan pengurangan limbah. Kami akan 
berusaha untuk menjalin hubungan bisnis dengan mitra, 
pemasok, dan subkontraktor yang sama-sama mengikuti 
standar lingkungan yang tinggi.

2.5. Kami bermaksud untuk memperbaharui praktik kami 
secara berkala untuk memasukkan perkembangan 
terkini yang relevan dalam manajemen lingkungan. 
Kami mendorong industri untuk melakukan penelitian di 
bidang yang berkaitan dengan hal ini.
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2.6. Kami memahami kebutuhan untuk melakukan review 
lingkungan internal secara periodik dan mengukur 
kegiatan kami terhadap tujuan lingkungan yang telah 
kami tetapkan.

2.7. Kami mendorong sektor jasa keuangan untuk 
mengembangkan produk dan jasa yang 
mempromosikan perlindungan lingkungan hidup.

3. Komunikasi dan Penyadaran Publik
3.1. Kami merekomendasikan agar insitusi keuangan 

mengembangkan dan mempublikasikan pernyataan 
kebijakan lingkungannyaa dan secara berkala 
melaporkan langkah-langkah yang telah mereka lakukan 
untuk mempromosikan integrasi aspek lingkungan ke 
dalam operasinya.

3.2. Kami akan berbagi informasi dengan pelanggan 
sebagaimana layaknya sehingga mereka dapat 
memperkuat kapasitasnya sendiri untuk mengurangi 
risiko lingkungan dan mempromosikan pembangunan 
berkelanjutan.

3.3. Kami akan mendorong keterbukaan dan dialog yang 
berkaitan dengan masalah lingkungan dengan khalayak 
yang relevan, termasuk pemegang saham, karyawan, 
pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.
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3.4. Kami meminta United Nations Environment Programme 
(UNEP) untuk membantu industri ini untuk menggapai 
prinsip-prinsip dan tujuan dari pernyataan ini dengan 
menyediakan, dalam kapasitasnya, informasi yang 
relevan yang berkaitan dengan pembangunan 
berkelanjutan.

3.5. Kami akan mendorong institusi keuangan lainnya untuk 
mendukung pernyataan ini. Kami berkomitmen untuk 
berbagi dengan mereka pengalaman dan pengetahuan 
kami untuk memperluas terciptanya praktik-praktik 
terbaik bagi pembangunan berkelanjutan.

3.6. Kami akan bekerja dengan UNEP secara berkala untuk 
me-review keberhasilan dalam melaksanakan pernyataan 
ini dan akan merevisinya apabila dibutuhkan.

Sebagai penutup dari Pernyataan Komitmen 
Pembangunan Berkelanjutan: Kami yang bertanda 
tangan, mendukung prinsip-prinsip yang ditetapkan 
dalam Pernyataan di atas dan akan berusaha untuk 
memastikan bahwa kebijakan dan tindakan Kami senantiasa 
mempromosikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan 
dan pembangunan berkelanjutan.
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Hingga kini (2015) terdengar lebih dari 200 institusi 
keuangan, baik bank, asuransi, capital investment, private 
equity, dan dana pensiun yang menjadi anggota atau 
signatory (ikut menandatangani pernyataan) dari seluruh 
dunia. Sementara itu, di Indonesia yang terdaftar sebagai 
signatory adalah BNI 46 (pertama di Asia Tenggara, 
bergabung 15 Desember 2005) dan Bank Jabar Banten/BJB 
(bergabung 27 Desember 2011).

Lalu apa manfaat menjadi anggota UNEP-FI? Jelas ada, 
yakni UNEP-FI telah membuat panduan atau guidance agar 
bank atau institusi keuangan nonbank dapat membuat 
langkah-langkah strategis, baik menuju praktik keberlanjutan 
di tingkat  pemula (start up) maupun kategori advance 
(sustain). Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Komitmen CEO dan direksi
Kata orang ignorance is a sin, ketidakpedulian dapat 
melahirkan kegagalan hingga musnahnya peluang untuk 
meraih kesuksesan. Membangun keberlanjutan harus dimulai 
dari visi CEO yang didukung oleh seluruh anggota direksi. 
Tanpa visi dan dukungan tim manajemen maka mustahil 
pegawai atau pejabat eksekutif di bawah direksi akan mampu 
menginternalisasi keberlanjutan. 

a. Manfaat
•	 Keberlanjutan sebagai penunjuk jalan top management 

untuk membawa perusahaan berjalan di arah yang benar 
dan bertanggung jawab. 
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•	 Memperlebar peluang bisnis dan memperkuat manajemen 
risiko. Contoh: pembiayaan di sektor energi baru dan 
terbarukan, efisiensi energi, waste to energy, green building, 
RSPO, dan lain-lain.

•	 Menambah market share dan customer loyalty.
•	 Meningkatkan reputasi perusahaan dan brand image.

b. Cara
•	 Untuk tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim 

“relawan” sustainability melalui keputusan CEO.
•	 Merevisi visi dan misi perusahaan agar selaras dengan 

pembangunan berkelanjutan.
•	 Mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman (analisis SWOT) perusahaan dalam menerapkan 
keberlanjutan.

•	 Melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala dan 
mengadakan diskusi dengan narasumber yang relevan 
dengan isu-isu keberlanjutan.

•	 Mulai membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada 
dukungan bank untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
berkelanjutan, misalnya mendorong pemakaian lampu 
hemat energi, solar panel di outlet atau kantor cabang, 
layanan paperless, dan pembiayaan di sektor proyek ramah 
lingkungan.

2. Corporate communication
Keberadaan fungsi humas (hubungan masyarakat) di 
internal bank dapat berperan sebagai salah satu sarana 
corong komunikasi untuk memasyarakatkan keberlanjutan 
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(sustainability) yang dilakukan oleh bank. Setidak-tidaknya 
bank sudah mempunyai niat atau misi khusus untuk lebih 
serius memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Peran 
komunikasi perusahaan yang dijalankan oleh corporate 
secretary dapat memacu keberlanjutan berjalan di jalur yang 
benar.

a. Manfaat
•	 Mengomunikasikan ke segenap stakeholder bank bahwa 

keberlanjutan merupakan peluang bisnis ketimbang risiko 
yang perlu ditakuti.

•	 Meningkatkan dialog dengan stakeholder tentang 
pentingnya keberlanjutan bukan hanya bagi bank, tetapi 
juga bagi masyarakat dan nasabah/debitur.

•	 Menciptakan peluang bisnis dan memperkaya khasanah 
bank untuk penciptaan produk dan layanan yang ramah 
lingkungan di kemudian hari.

b. Cara
•	 Mengundang para pakar dan berdialog dengan media 

massa yang meliput masalah keberlanjutan termasuk 
mitigasi bencana dan sosial yang terjadi di Indonesia 
termasuk wilayah operasi perbankan.

•	 Menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability report) 
secara periodik yang berisi pilar-pilar keberlanjutan bank, 
baik dari sisi kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial.

•	 Melakukan publikasi dan mempromosikan kegiatan CSR 
bank yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat 
secara konsisten.
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•	 Tidak melakukan green washing (harus walk the talk) 
kepada stakeholder, tetapi bank patut berupaya melakukan 
perbaikan manakala ada investasi bank yang tidak 
berkenan bagi publik dan mendapatkan sorotan tajam dari 
masyarakat luas.

3. Departemen keberlanjutan (sustainability)
Perlunya suatu departmen atau fungsi kerja keberlanjutan 
di bank adalah keniscayaan. Hal ini dapat membantu bank 
berjalan di kompas keberlanjutan secara terarah karena 
keberlanjutan bukan program ad-hoc atau sekadar lips-service 
perusahaan, tetapi merupakan misi korporat yang harus 
dijalankan dengan agenda yang terencana, misalnya melalui 
business plan. Selanjutnya, departemen inilah nanti yang 
mengoordinasikan fungsi-fungsi perkreditan, manajemen 
risiko, sumber daya manusia, training center, dan business 
banking agar sustainability menjadi mainstreaming dan 
terinternalisasi di organisasi bank.

a. Manfaat
•	 Meminimalisasi risiko-risiko yang menimpa calon debitur 

atau debitur existing yang berimplikasi pada bank ketika 
bank membiayai proyek yang sensitif terhadap lingkungan 
dan sosial.

•	 Memfasilitasi kebutuhan analisis risiko lingkungan dan 
sosial dalam proses analisis kredit.

•	 Mempromosikan dan mengomunikaskan secara internal 
kepada unit-unit bisnis dan risiko di bank sehingga 
keberlanjutan menjadi asas atau landasan berbisnis yang 
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layak (proper) dan akomodatif terhadap aspek pelestarian 
alam dan sosial.

•	 Membantu mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial 
termasuk tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/
GCG) ke dalam manajemen inti bank (setidaknya dalam 
proses kelayakan kredit) atau core business bank tersebut.

•	 Menggali potensi-potensi bisnis dalam proyek-proyek 
ramah lingkungan termasuk bekerja sama dengan 
stakeholder lain, baik lembaga-lembaga donor luar negeri 
maupun pemerintah untuk mendorong peningkatkan 
pembiayaan di sektor green lending, seperti energi baru 
dan terbarukan, sustainable agriculture and forestry, green 
building, dan energy efficiency.

b. Cara
•	 Menggandeng badan-badan nasional dan internasional 

termasuk lembaga-lembaga donor di bidang pelestarian 
alam, energi baru dan terbarukan, perubahan iklim 
termasuk berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization 
(NGO) yang kompeten (seperti WWF, Fair Finance 
International, TNC, dan CIFOR) untuk mempromosikan 
secara internal nilai-nilai keberlanjutan bagi bank dan 
stakeholder terkait.

•	 Departemen keberlanjutan senantiasa melakukan update 
informasi kepada CEO dan dewan direksi termasuk 
pejabat-pejabat senior eksekutif di bawah direksi tentang 
pentingnya isu-isu keberlanjutan bagi bank dan stakeholder.
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•	 Departemen ini mempersiapkan strategi-strategi 
keberlanjutan dan action plan-nya termasuk mengantisipasi 
dampak negatif proyek yang didanai oleh bank bagi 
masyarakat dan lingkungan.

•	 Departemen ini menggali potensi bisnis jangka panjang 
yang didanai bank dan melakukan sinergi dengan asosiasi-
asosiasi perusahaan yang menjadi garda terdepan dalam 
keberlanjutan di tingkat lapangan.

4. Departemen bisnis dan risiko
Penguatan departemen bisnis dan risiko perlu dalam 
organisasi bank perlu dilakukan untuk mendorong setiap 
proyek yang dibiayai oleh bank telah dilakukan pre-screening 
dan mitigasi secara layak. Hal ini didasari karena setiap 
proposal yang masuk ke bank melalui pintu manager kredit 
(corporate relationship manager) sebagai lini pertama untuk 
menggali informasi calon debitur termasuk kelayakan secara 
finansial dan bisnis mereka.

a. Manfaat
•	 Menarik calon debitur baru yang peduli terhadap 

keberlanjutan dan bersama-sama mewujudkan proyek 
yang lebih ramah lingkungan dan patuh terhadap regulasi 
lingkungan (comply with the environmental law).

•	 Mempertahankan dan mengedukasi nasabah, debitur 
untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ke 
bisnis mereka dan manfaatnya buat financier (bank).

•	 Meningkatkan pangsa pasar dengan menemukan 
bisnis-bisnis baru di bidang infrastruktur yang berkaitan 
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dengan energi baru dan terbarukan yang mendukung 
pembangunan nasional.

•	 Menyediakan feedback (umpan balik) sejauh mana bank 
berhasil menerapkan manajemen risiko lingkungan dan 
sosial (termasuk GCG) ke dalam sistem analisis kredit.

•	 Membuat prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi unit 
risiko untuk menata kembali proses persetujuan kredit 
sehingga lebih responsif terhadap risiko-risiko lingkungan 
dan sosial.

b. Cara
•	 Indentifikasi dan lakukan monitoring terhadap klien-klien 

bank yang peduli terhadap masalah lingkungan dan 
sosial termasuk mereka yang memiliki masalah dengan 
penerapan manajemen lingkungan dan sosial ke dalam 
bisnis dan operasi mereka.

•	 Lakukan rencana-rencana aksi terhadap klien-klien yang 
bermasalah dan berikan solusi untuk mengatasi masalahnya 
di bidang manajemen lingkungan dan sosial. 

•	 Hal ini bisa diatasi apabila bank bekerja sama dengan 
lembaga-lembaga donor yang menyediakan program 
bantuan analisis second opinion bagi proyek-proyek 
tersebut.

•	 Lakukan promosi dan public relation bekerja sama dengan 
corporate secretary untuk meningkatkan daya tawar 
bank dan komitmen membiayai proyek-proyek ramah 
lingkungan dan patuh (comply) terhadap regulasi. 

•	 Aktif dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh 
asosiasi-asosiasi industri termasuk yang dilakukan oleh 
lembaga nasional dan internasional.
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5. Departemen pelatihan dan sumber daya manusia
Keberlanjutan tanpa adanya dukungan dari departemen 
pelatihan (training) dan sumber daya manusia (human 
resources) tidak akan sustainable dalam arti tidak akan 
berkesinambungan menghasilkan kader-kader bank yang 
kompeten dan mumpuni di bidang keberlanjutan.

a. Manfaat
•	 Melatih dan memotivasi pegawai untuk mendukung visi 

dan misi bank dalam keberlanjutan.
•	 Apabila dibutuhkan, bank dapat mempekerjakan spesialis di 

bidang lingkungan dan sosial yang membantu analis kredit 
untuk menilai proposal debitur secara komprehensif.

•	 Melakukan kemitraan dan sinergi dengan para ahli yang 
relevan untuk menyebarluaskan paham atau nilai-nilai 
keberlanjutan di internal bank termasuk klien-klien bank.

•	 Pusat pelatihan dapat melakukan product development 
untuk menciptakan variasi layanan dan produk perbankan 
yang menyerap keberlanjutan dan aspek Go Green.

b. Cara
•	 Menciptakan mekanisme insentif bagi pegawai yang 

berhasil meningkatkan portfolio pembiayaan proyek ramah 
lingkungan termasuk menciptakan produk tabungan/
simpanan yang berwawasan lingkungan.

•	 Lakukan penyadartahuan (awareness) kepada pegawai 
bank termasuk pegawai-pegawai baru bahwa menerapkan 
keberlanjutan merupakan bagian dari K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja)
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•	 Bekerja sama dengan serikat pekerja bank untuk 
mempromosikan green life style sebagai salah satu gaya 
hidup urban yang sehat dan mencapai kondisi work-life 
balance.

•	 Bank perlu memfasilitasi pegawai untuk aktif dalam self-
volunteerism di bidang pelayanan lingkungan dan sosial 
untuk mengasah ketrampilan pegawai dalam skills dan 
knowledge serta kepekaan terhadap masalah-masalah 
lingkungan dan sosial.

6. Serikat pekerja
Perbankan atau lembaga keuangan nonbank juga dapat 
melakukan internalisasi keberlanjutan dengan melibatkan 
anggota dan pengurus serikat pekerja sebagai salah satu 
wadah yang efektif. Keberadaan serikat pekerja bukan hanya 
bicara hak, kompensasi, dan fasilitas pegawai. Namun. 
sesuatu yang konstruktif bagi pengembangan kapasitas 
manusia. Dalam teori keberlanjutan, pekerja merupakan 
salah satu stakeholder yang vital karena faktor penentu 
keseimbangan perusahaan dan lingkungannya, terutama 
untuk mencapai tujuan bersama yakni soliditas antara 
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manusia 
merupakan titik sentrum untuk pengambilan keputusan 
dan kebijakan keberlanjutan. Oleh karena itu, serikat 
pekerja menjadi perkumpulan yang tepat untuk mengelola 
keberlanjutan agar menjadi efektif berlaku di dalam 
kebijakan dan prosedur perusahaan. Serikat pekerja juga 
dapat memberikan warna dan kreativitas agar keberlanjutan 
menjadi praktek yang mudah dan digemari untuk  diterapkan 
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di kalangan pegawai, mulai dari berpartisipasi dalam 
kegiatan go green, bersepeda, menanam pohon, mengelola 
sampah, dan inisiasi-inisasi lain yang produktif baik bagi 
perusahaan maupun kehidupan pegawai itu sendiri.

B. Prinsip-prinsip Equator (Equatorial 
Principles)

Prinsip-prinsip Equator atau Equatorial Principles (EP) adalah 
sepuluh prinsip yang diadopsi oleh institusi keuangan (bank 
dan nonbank) di dunia untuk pembiayaan proyek (project 
finance minimal 10 juta dollar AS) untuk menjamin bahwa 
setiap proyek yang dibiayai wajib memperhatikan praktik 
manajemen lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab. 
Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial 
tersebut, dampak negatif terhadap ekosistem dan komunitas 
dapat dihindari semaksimal mungkin. Ketika dampak 
negatif tidak dapat dihindari, adopter/lender/financier wajib 
melakukan mitigasi dan atau memberikan kompensasi yang 
layak.

Equatorial Principles disepakati oleh lembaga-lembaga 
keuangan dunia sejak tahun 2006. Pelaksanaan prinsip-
prinsipnya mengacu pada ketentuan OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development) dan IFC 
(International Finance Corporation). Berikut sepuluh prinsip 
equatorial (EP).

1. Review and categorisation 
Prinsip ini menyatakan bahwa ketika proyek dibiayai, EPFI 
(Equatorial Principles Financial Institutions = EP Adopter) akan 
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melakukan melakukan review proyek sebagai bagian dari 
due diligence dari aspek lingkungan dan sosial. Selanjutnya, 
mereka akan melakukan kategorisasi proyek berdasarkan 
dampak negatif dan risiko yang terjadi berdasarkan kriteria/
screening lingkungan dan sosial sesuai standar IFC (Exhibit 1).

2. Social and environmental assessment
Setiap proyek yang masuk kategori A (risiko tinggi) atau 
kategori B (risiko medium), klien atau debitur harus 
melakukan proses asesmen lingkungan dan sosial secara 
menyeluruh untuk menguji dampak negatif yang terjadi 
terhadap lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan 
proyek yang akan dibiayai. Asesmen ini mencakup tindakan 
mitigasi dan pengukuran manajemen yang relevan terhadap 
skala dan sifat dari proyek yang dibiayai tersebut (Exhibit 2). 
Sebagai informasi, social and environmental asessment adalah 
proses untuk menentukan dampak dan risiko lingkungan 
dan sosial (termasuk unsur ketenagakerjaan, kesehatan, dan 
keselamatan kerja) yang timbul dari operasional proyek. 
Agar klien patuh (comply) dengan prinsip EP ini, sebaiknya 
klien melakukan eveluasi ini secara akurat dan objektif, baik 
dilakukan secara sendiri (self assessement) maupun dilakukan 
oleh konsultan/pakar yang terkait. Asesmen ini akan 
menghasilkan dokumen yang terdiri dari  laporan dampak 
lingkungan dan sosial, standar toleransi emisi/baku mutu 
polusi, standar acuan existing lingkungan dan sosial yang 
dipakai klien, kriteria disain proyek, dan konstruksi proyek 
yang akan dilakukan. 
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3. Applicable social and environmental standards
Prinsip ini menyatakan apabila proyek, baik yang berlokasi 
maupun tidak berlokasi di negara OECD yang tidak 
dinyatakan sebagai negara high income sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Bank Dunia (melalui database Indikator 
Pembangunan), asesmen proyek akan mengacu kepada IFC 
performance standard (Exhibit 3) dan diuji menggunakan 
Industry Specific EHS guidelines (Exhibit 4). Asesmen ini akan 
menghasilkan kesimpulan apakah proyek ini sudah patuh (in 
compliance with) atau perlu dilakukan deviasi, dari masing-
masing standar dimaksud (IFC performance standard dan 
Industry Specific EHS guidelines). Untuk menghidari duplikasi 
dari standar ini, standar ini sudah dapat dinyatakan diterima 
sebagai pengganti IFC performance standards, EHS guidelines, 
dan persyaratan-persyaratan lain yang tertuang dalam 
prinsip 4, prinsip 5, dan prinsip 6 jika asesmen yang dilakukan 
telah sesuai dengan hukum lokal atau nasional dari negara 
anggota OECD yang berkategori high income. Namun, untuk 
prinsip 1 dan prinsip 2, EP Adopter tetap wajib melakukan 
review dan kategorisasi proyek yang akan dibiayai.

4. Action plan and management system 
Bagi proyek dengan kategori A dan kategori B, baik yang 
berlokasi atau tidak berlokasi di negara OECD dan tidak 
dinyatakan sebagai high income (seperti prinsip 3), klien 
atau debitur harus mempersiapkan action plan (rencana 
aksi) yang memuat temuan-temuan yang relevan dan 
menarik kesimpulan dari asesmen yang dilakukan dalam 
butir. Rencana aksi menjelaskan prioritas-prioritas apa saja 
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yang dilakukan dalam mitigasi risiko (yang dapat diukur), 
tindakan koreksi (corrective action), dan monitoring yang 
diperlukan untuk mengelola dampak-dampak dan risiko 
yang terindentifikasi dalam asesmen (butir 3). Klien atau 
debitur wajib membuat dan memantau sistem manajemen 
lingkungan dan sosial (social and environmental managemet 
system) yang mengakomodasi pengelolaan dampak-
dampak, risiko-risiko, dan tindakan korektif yang diperlukan 
agar dapat patuh (comply) dengan hukum dan regulasi 
lingkungan dan sosial yang berlaku di negara tempat proyek 
beroperasi serta untuk memenuhi persyaratan dari IFC 
performance standars dan EHS guidelines sebagaimana yang 
diuraikan dalam action plan tersebut. Contoh action plan 
adalah dokumen yang memuat tindakan relokasi penduduk 
asli, kesiapan dan respon terhadap keadaan darurat serta 
rencana penonaktifan fasilitas proyek (decommissioning). 
Sementara itu, social and environmental management system 
berisi elemen-elemen, seperti environmental assessment, 
management program, organizational capacity, training, 
community engagement, monitoring, dan reporting.

5. Consultation and disclosure
Bagi proyek dengan kategori A dan kategori B, baik 
yang berlokasi atau tidak berlokasi di negara OECD dan 
tidak dinyatakan sebagai high income (seperti prinsip 3), 
pemerintah, debitur/klien atau pihak ketiga harus telah 
melakukan konsultasi dengan penduduk atau komunitas 
yang terkena dampak proyek dengan mekanisme yang 
benar. Untuk proyek dengan dampak yang sangat signifikan 
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mempengaruhi suatu penduduk atau komunitas, proses 
konsultasi harus menjamin “kebebasan” dan informasi 
yang akurat tentang dampak dari proyek tersebut serta 
memfasilitasi mereka untuk berpartisipasi dalam dialog/
konsultasi termasuk menyelenggarakan konsultasi publik. 
Kebebasan yang dimaksud adalah masyarakat/penduduk 
asli/komunitas yang terdampak bebas dari manupulasi, 
rekayasa, intervensi, dan intimidasi. Mereka juga patut 
mendapatkan akses kepada informasi secara terbuka tentang 
rencana proyek tersebut.

6. Grievance mechanism
Bagi proyek dengan kategori A dan kategori B, baik yang 
berlokasi atau tidak berlokasi di negara OECD dan tidak 
dinyatakan sebagai high income (seperti prinsip 3) agar 
mampu menjamin konsultasi, keterbukaan, dan keterlibatan 
komunitas selama konstruksi atau operasional proyek 
berjalan. Klien atau debitur wajib mendirikan mekanisme 
penyaluran keluhan dengan mempertimbangkan besarnya 
dampak proyek sebagai bagian dari sistem manajemen 
debitur. Hal ini termasuk menyediakan resolusi/penyelesaian 
atas keluhan masyarakat terhadap keberlangsungan 
proyek yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial 
mereka. Klien atau debitur wajib menginformasikan dan 
menyosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat yang 
terdampak mengenai tata-cara penyaluran keluhan dan 
menjamin bahwa keluhannya akan ditindaklanjuti secara 
transparan dengan tetap menghargai kearifan lokal dari 
masyarakat tersebut.
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7. Independent review 
Proyek dengan kategori A atau kategori B perlu dilakukan 
review independen terhadap asesmen yang telah dilakukan 
debitur atau klien. Review independen ini dilakukan oleh para 
ahli yang tidak berkaitan langsung dengan pemilik proyek. 
Review independen akan mencakup pengujian terhadap 
asesmen, action plan, dokumentasi proses konsultasi publik, 
serta menilai kepatuahn (compliance) terhadap penerapan 
equatorial principles.

8. Covenants
Yang tidak kalah penting adalah perjanjian yang mencakup 
hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap 
regulasi dan hukum. Baik proyek dengan kategori A dan 
kategori B, klien atau debitur akan mengadakan perjanjian 
yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Untuk patuh (comply) terhadap regulasi dan hukum di 

negara tempat proyek beroperasi.
b. Untuk comply (patuh) terhadap action plan selama 

konstruksi dan operasional proyek dengan aspek-aspek 
yang material.

c. Menyediakan laporan periodik dengan format yang 
disetujui oleh EP Adopter, misalnya:
•	 Laporan	mengenai	kerugian	yang	ditimbulkan	oleh	

proyek.
•	 Laporan	yang	dipersyaratkan	oleh	regulasi	negara	

tersebut.
•	 Laporan	dimaksud	dapat	dibuat	oleh	staf	klien	atau	ahli	

dari pihak ketiga.
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d. Penonaktifan fasilitas diberlakukan dengan tepat sesuai 
dengan yang dinyatakan dalam rencana penonaktifan 
dimaksud.

e. Ketika klien atau debitur tidak patuh dengan perjanjian 
lingkungan dan sosial ini, EP Adopter sepatutnya bekerja 
bersama klien sedemikian rupa untuk mengembalikan 
ketidakpatuhan ini menjadi tetap patuh (complied). 
Apabila klien atau debitur gagal untuk patuh terhadap 
perjanjian ini, EP Adopter dalam grace period yang 
ditentukan di perjanjian ini memiliki hak untuk segera 
melakukan perbaikan-perbaikan.

9. Independent monitoring and reporting 
Untuk menjamin proses monitoring dan reporting berjalan 
dengan baik selama masa pinjaman/kredit itu, EP Adopter, 
baik itu proyek dengan kategori A atau kategori B, meminta 
dilakukannya review dengan memanggil konsultan atau ahli 
lingkungan dan sosial yang independen. Hal ini dilakukan 
agar klien atau debitur tetap dapat mempertahankan 
kualitas ahli-ahli yang dimilikinya untuk dapat memverifikasi 
informasi yang dibagi bersama dengan EP Adopter.

10. Equatorial Principles Financial Institutions reporting 
(EPFI reporting)

Setiap anggota EP Adopter yang mengadopsi prinsip-prinsip 
equatorial ini berkomitmen untuk melaporkan kepada pubik 
minimal setahun sekali tentang implementasi prinsip-prinsip 
ini dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian yang 
berlaku.
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Sebagai penutup dari prinsip-prinsip equatorial ini, 
bank atau institusi keuangan nonbank yang mengadopsi 
EP harus memandang bahwa sepuluh prinsip tersebut 
merupakan benchmark industri jasa keuangan  yang dibuat 
bagi anggota-anggotanya untuk mengembangkan praktik-
praktik keberlanjutan di internal perusahaan masing-
masing termasuk prosedur, kebijakan, dan penilaian risiko 
lingkungan dan sosial. Untuk itu, mereka menyadari bahwa 
pelaksanaan kesepuluh prinsip ini dilaksanakan secara 
sukarela dan independen tanpa harus menggantungkan 
kepada sumber-sumber IFC atau Bank Dunia (World Bank).
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Pembiayaan di
Sektor Ramah
Lingkungan Hidup5
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A. Environmental Services
Sebelum membahas lebih dalam pembiayaan di sektor ini, 
penulis ingin mengajak pembaca untuk mengenal tentang 
pentingnya jasa lingkungan (environmental services) atau 
khalayak ramai mengatakan sebagai imbal jasa lingkungan 
(payment for environmental services = PES). PES merupakan 
mekanisme pembayaran dengan perusahaan atau individu 
perlu membayar sejumlah uang atau investasi hijau atas 
jasa lingkungan yang menyediakan air bersih, udara bersih, 
dan lingkungan yang asri untuk kehidupan warga maupun 
industri atau perusahaan. 

Siapa yang mengatur hal ini? Pemerintah dapat 
mengenakan bea tertentu kepada perusahaan dan 
individu. Perusahaan juga dapat membayar sejumlah uang 
kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar 
operasional perusahaan agar tetap lestari. Hal ini dipacu 
oleh kenyataan bahwa eksternalitas atau lingkungan luar 
perlu diperhitungkan oleh perusahaan, individu, bahkan 
negara. Kongkritnya, pembangkit listrik di dataran tinggi 
membutuhkan tutupan lahan (vegetasi rapat) untuk menjaga 
debit air tetap stabil ketika musim kemarau. Siapa yang 
menjaga atau merawat hutan tersebut? Jelas, masyarakat 
yang tinggal di sekitar hutan atau operator pembangkit itu 
sendiri. Caranya? Dengan membuat mekanisme tarif atau 
investasi pohon kepada masyarakat di sekitar hutan atau 
perusahaan itu sendiri melakukan investasi pohon agar 
tegakan pohon tetap ada untuk menjamin water catchment 
area di sekitar pembangkit listrik. 
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Contoh lain adalah pemprov DKI perlu 
menginventasikan uang kepada pemkab Bogor agar kawasan 
hulu di Puncak tetap lestari sehingga tidak membawa 
erosi dan banjir ke wilayah Jakarta. Uangnya digunakan 
untuk membuat penghijauan, mendirikan waduk untuk 
penampungan air, atau merevitalisasi pemukiman/villa di 
hulu menjadi ruang terbuka hijau. Dengan demikian, siklus 
hidrologis yang normal dapat tercipta kembali di kawasan 
Jakarta Bopuncur (Bogor Puncak Cianjur) sehingga risiko 
kebanjiran dan sedimentasi Sungai Ciliwung dan Cisadane 
bisa diatasi dengan mekanisme ini.

Jadi, imbal jasa lingkungan atau perhatian pada 
eksternalitas merupakan salah satu cara kolaboratif 
dalam pembangunan berkelanjutan. Maksudnya adalah 
kepentingan lingkungan yang sama/satu (common 
environmental interest) seyogyanya menjadi perekat 
hubungan antara private sector, antara negara dan private 
sector, antara pemerintah pusat dan daerah, antara private 
sector dengan masyarakat binaannya.

B. Pembangunan Infrastruktur
Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, dalam program 
Nawacitanya berjanji untuk membawa Indonesia melambung 
tinggi melalui agresivitas pembangunan nasional dan 
memperkuat karakter bangsa (revolusi mental). Dari 
sembilan agenda prioritas Nawacita, terdapat dua program 
infrastruktur yang menjadi lokomotif ekonomi, yakni:
a) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan.
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b) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Seluruh agenda program Nawacita dibungkus dengan 
tema Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera. Untuk itu, 
sektor infrastruktur menjadi tulang punggung perekonomian 
bangsa untuk mencetak jutaan lapangan kerja dan 
turunannya. Dalam draf Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 yang disusun 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, 
kebutuhan investasi prioritas di sektor infrastruktur mencapai 
Rp5.452 triliun selama 5 tahun pemerintahannya. Namun, 
tahun 2015 porsi pendanaan infrastruktur dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 
Rp196 triliun. Sementara itu, dalam APBN–Perubahan 2015 
anggaran belanja infrastruktur ditingkatkan menjadi Rp282,4 
triliun. Investasi tersebut diharapkan menjadi lokomotif 
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sekitar 6—8%. 

Kebutuhan investasi prioritas disaring dari tiga skenario 
pendanaan untuk infrastruktur 2015—2019. Skenario 
pertama, jika target investasi dilaksanakan keseluruhan 
(100%), dibutuhkan dana Rp6.541 triliun. Skenario kedua, 
apabila investasi dilaksanakan 75%, kebutuhan dananya 
sebesar Rp4.781 triliun. Skenario ketiga, jika pelaksanaan 
investasi hanya 50%, dana yang diperlukan Rp3.561 triliun 
(www.beritasatu.com, kamis 09 April 2015). Ketiga skenario 
tersebut tetap membutuhkan ribuan triliun yang hampir bisa 
dipastikan bahwa APBN tidak akan mampu menggenjotnya. 
Rata-rata APBN per tahun di bawah Rp2.000 triliun dengan 
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lebih dari 50% habis untuk belanja pegawai (gaji, fasilitas, 
pengeluaran rutin PNS, dan lain-lain). Tentu Pemerintah 
membutuhkan bantuan pihak swasta, baik lembaga 
perbankan maupun institusi keuangan nonbank. 

Jika aset bank-bank BUKU IV (bank dengan kategori 
usaha dengan modal inti di atas Rp30 triliun) digabung 
maka tetap saja tidak akan cukup membiayai pembiayaan 
infrastruktur. Total aset 10 bank di Indonesia per Desember 
2014, paling banter hanya Rp3.516 triliun atau sebanyak-
banyaknya Rp4.000 triliun. Aset (modal + liabilities) tidak 
semuanya digelontorkan untuk ekspansi kredit (harus ada 
pencadangan, beban operasional, gaji, dan lain-lain). Jadi 
sekali lagi, memang butuh usaha sangat serius dari seluruh 
komponen bangsa untuk bergotong-royong bersama 
pemerintah membangun infrastruktur secara lebih baik dan 
berkeadilan.

Menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman 
D. Hadad, total aset yang dimiliki oleh Institusi Keuangan 
Non-Bank (IKNB) mencapai Rp 1.530 triliun atau mengalami 
peningkatan sebesar 14,6% dibandingkan 2013 berdasarkan 
data statistik OJK hingga Desember 2014 (www.ojk.go.id 
20 Februari 2015). Namun demikian, total aset IKNB masih 
tergolong rendah jika dibandingkan dengan total aset 
industri perbankan yang mencapai Rp5.615 triliun per 
Desember 2014 dan kapitalisasi serta dana kelolaan industri 
pasar modal yang mencapai Rp6.609 triliun per Desember 
2014.

Tentu data-data aset bank maupun lembaga keuangan 
nonbank masih belum dapat mengimbangi dana investasi 
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besar-besaran untuk membiayai infrastruktur Indonesia 
setidaknya selama pemerintahan Jokowi 2015—2019. 
Namun, bukan berarti semua lembaga keuangan pasif. 
Bahkan, atas nama patriotisme dan kemajuan generasi 
bangsa Indonesia di masa depan, semua pihak harus urun 
rembug dan melakukan yang terbaik, termasuk membantu 
pembiayaan di sektor ini. Berbeda dengan lembaga 
perbankan yang banyak mengelola dana-dana jangka 
pendek (simpanan, deposito, dan kredit), lembaga asuransi, 
dan dana pensiun kebalikannya. Mereka menghimpun dana 
untuk investasi premi dan iuran secara jangka panjang 
meskipun praktiknya perusahaan asuransi dan dana pensiun 
mayoritas menginvestasikan dananya di saham, obligasi, dan 
deposito.

Dari sekian banyak jenis infrastruktur, seperti pelabuhan, 
jalan raya, jembatan, waduk, pembangkit listrik, dan 
lapangan terbang, kebutuhan listrik menjadi kebutuhan 
utama untuk agar ekonomi dapat bertumbuh. Di tengah 
situasi ekonomi yang sulit ini (nilai rupiah jatuh sekitar 
Rp13.200 per USD pada tahun 2015 dan suku bunga 
acuan BI masih tinggi 7,5%) target pertumbuhan ekonomi 
RI 2015 diperkirakan tumbuh sebesar 5—6%. Di lain sisi, 
pertumbuhan listrik nasional sudah mencapai rata-rata 8% 
per tahun sehingga ada defisit pertumbuhan listrik sebesar 
2—3%. Oleh karena itu, pembangkitan listrik menjadi suatu 
keharusan jika pemerintah dan swasta ingin menciptakan 
sentra-sentra ekonomi terutama di daerah-daerah. Berikut 
gambaran sebaran pembangunan infrastruktur umum 
2015—2019.
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Pembangunan infrastruktur  pemer intahan Jokowi 
2015—2019   

 
I nfrastruktur  Energi  Yang Dibangun 2015–2019 

Sumber: Bappenas

 (Sumber: Bappenas, detik.com) 

Sementara itu, sebaran pembangunan infrastruktur 
energi yang harus dibangun sebagai berikut.
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Secara khusus di sektor energi, Presiden Jokowi telah 
menetapkan target pemenuhan daya listrik sebesar 35.000 
MW selama 5 tahun pemerintahannya (total 109 proyek 
tersebar di 210 lokasi) dengan rincian sebagai berikut.
a) PLN membangun jatah 10.000 MW (35 proyek)
b) Pihak swasta mengambil jatah 20.000 MW (74 proyek)

Dari proyek sebesar 35.000 MW, rincian jenis energinya 
sebagai berikut.
a) 20.000 MW berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

(57%)
b) 13.000 MW berupa tenaga gas (37%)
c) 2.000 MW berupa energi baru dan terbarukan (6%)

Peluncuran program 35.00 MW tersebut dilakukan oleh 
Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2015 di Bantul DIY 
sekaligus peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Samas 
Bantul berkapasitas 50 MW. 

Berdasarkan data tersebut, apabila diambil rata-rata 
investasi listrik sebesar USD 2 juta per 1 MW, dibutuhkan 
sekitar USD 77 miliar atau setara dengan Rp1.001 trilun lebih. 
Sementara itu, perhitungan pemerintah dibutuhkan total 
investasi sebesar Rp1.100 triliun. Jelas proyek energi ini harus 
bersifat keroyokan karena menyangkut bisnis yang besar, 
mulai pengadaan trafo, jaringan distribusi dan transmisi, 
hingga pengadaan tanah/lahan.

 Investasi di sektor pembangkitan listrik atau 
infrastruktur di Indonesia umumnya ditemukan 4 (empat) 
kendala klasik sebagai berikut (4 P).
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a) Pengadaan lahan. Masalah ini cukup klasik mengingat 
proyek seperti jalan tol sering berhadapan dengan 
rumitnya pengadaan lahan dan banyaknya mafia tanah 
yang semakin memperkeruh suasana.

b) Proses perizinan. Perizinan di sektor pembangkitan listrik 
juga sering terkendala dengan lamanya birokrasi, baik di 
tingkat kepala daerah hingga ke pusat. Untuk sektor mini 
hidro saja, proses perizinan secara total bisa memakan 
waktu hingga 24 bulan (2 tahun), belum termasuk 
commisioning pembangkit.

c) Pendanaan. Perbankan khususnya pembiayaan energi 
baru dan terbarukan. Misalnya, mini hidro, sektor ini cukup 
high risk karena pengalaman developer yang masih minim 
dan lemahnya faktor-faktor teknis, seperti feasibility study 
(FS), data hidrologi, dan civil engineering. 60% risiko yang 
terjadi di pembangkit listrik berbasis air ini adalah risiko 
konstruksi.

d. Profesionalisme. Indonesia saat ini sedang menghadapi 
kendali kurangnya tenaga insinyur di bidang rekayasa 
sipil. Hal ini dibuktikan dengan kualitas FS yang masih 
buruk pada beberapa rencana pembangunan listrik 
mini hidro sehingga konsultan asing akhirnya masuk 
(dengan tarif yang mahal tentunya). Selain itu, kadang-
kadang pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan) dan izin lingkungan juga dibuat seadanya 
tanpa profesionalisme yang benar sehingga hasilnya akan 
mempengaruhi kualitas proyek yang dikerjakan di masa 
depan.



89

C. Pembiayaan Proyek Energi Baru dan   
 Terbarukan
Indonesia kini dihadapkan pada menurunnya persediaan 
bahan bakar fosil yang diperkirakan hanya mampu menutup 
kebutuhan energi nasional selama 11 tahun ke depan. Badan 
Pusat Statistik mencatat konsumsi minyak meningkat dari 
99 juta SBM (setara barrel minyak) pada tahun 1992 menjadi 
600 juta SBM pada tahun 2009. Sebagian besar konsumsi 
energi nasional tersedot untuk kebutuhan transportasi dan 
industri. Hal ini tentu memberatkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2014 dengan 
pemerintah menyediakan anggaran subsidi bahan bakar 
minyak (BBM) sebesar Rp350 triliun—Rp400 triliun. Bahkan, 
besaran subsidi untuk solar bahkan mencapai Rp7.000,- per 
liter dan premium Rp5.500,- per liter (Kompas, 06 Agustus 
2014).

Dengan menipisnya bahan bakar fosil tersebut dan 
adanya isu perubahan iklim, Indonesia mulai mengalihkan 
kebijakan energi nasional untuk lebih fokus pada energi 
terbarukan (renewable energy). Meskipun Indonesia sudah 
menjadi net importir minyak (produksi/lifting sekitar 850 
ribu barrel per hari, kebutuhan sekitar 1,3—1,4 juta barrel 
per hari), negeri ini masih memiliki kelimpahan sumber 
daya energi terbarukan yang dapat menjadi solusi dalam 
penyediaan energi biru atau energi bersih untuk seluruh 
masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada 
energi “kotor” atau fosil, khususnya batubara dan minyak 
bumi.  
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Tahun 2006 Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Indonesia menetapkan blue print 
pemanfaatan energi baru dan terbarukan hingga tahun 2025 
atau dikenal dengan visi 25/25 sebagai berikut.

Tabel 9. Potensi dan Utilisasi Energi Baru dan Terbarukan
Renewable Energy Potential Utilization % Utilization

Hydropower 75.000 MW 6.848,46 MW 9,13%

Geothermal 29.164 MW 1.341 MW 4,6 %

Biomass 49.810 MW 1.644,1 MW 3,3%

Solar 4,80 kWh/m2/day 27,23 MW -

Wind 3 – 6 m/s 1,4 MW -

Ocean 49 GW ***) 0,01 MW ****) 0%

Uranium 3.000 MW *) 30 MW **) 0%

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
**) Sebagai pusat penelitian, non-energi
***) Sumber Dewan Energi Nasional
****) Prototype BPPT

Visi 2025 adalah pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan sebesar 25% dan fosil berkurang menjadi 75%. 
Berdasarkan Tabel 10, secara lebih spesifik energi air (hydro) 
yang kapasitasnya di bawah 10 MW maka potensinya 
mencapai 500 MW,dengan utilisasi mencapai 86,1 MW 
(17,22%). Namun, pembangkit listrik skala besar (PLTA) dan 
panas bumi (geothermal) tidak akan dibahas secara detail 
karena hanya fokus pada sumber energi listrik terbarukan 
dengan kapasitas 1—10 MW. 

Di sektor pembangkit listrik tenaga air skala menengah 
ke bawah atau biasa disebut mini hidro, pemanfaatannya 
masih rendah. Hal ini disebabkan sebagai berikut.
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a) Biaya modal masih relatih mahal sekitar USD 2 juta per            
1 MW.

b) Adanya risiko konstruksi karena pembangkit listrik 
biasanya berdiri di area yang secara geologis berisiko 
(land slide, deforestasi) yang mengakibatkan cost overrun 
(pelampauan biaya secara tidak terduga) pada proyek 
tersebut.

c) Perbankan masih hati-hati untuk membiayai proyek mini 
hidro karena mitigasi risiko cukup rumit.

d) Kompentensi teknis perlu ditingkatkan, baik dari sisi 
perbankan maupun developer sehingga proyek dapat 
berhasil diimplementasikan.

Sementara jenis energi lain, seperti surya, angin, dan 
energi gelombang laut kurang terutilisasi dengan baik, 
bahkan tidak mencapai 1% dari potensi yang ada. Padahal, 
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah 
Kanada. Namun, untuk pembangkit listrik biomassa, 
Indonesia yang kaya akan kebun kelapa sawit (kernel, tandan 
buah segar, cangkang) sudah menunjukkan perkembangan 
yang baik dengan pemanfaatannya sudah mencapai 3,3%.

Berdasarkan data PLN per Agustus 2013, pemanfaatan 
pembangkit RE yang dilakukan oleh IPP (Independent Power 
Producer) sebagai berikut.
a) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro)–data 

akumulatif per Agustus 2013
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Tabel 10. Data Akumulatif Pengembangan IPP PLTMH
Jenis Jumlah Perusahaan Kapasitas (Kw)

Total Operation 34 68.005

Total Construction 70 240.583 

Total Financing 125 527.143

Total PPA Process 190 828.453

Total Proposal 268 1.212.624

b) Solar PV
1. Pulau-pulau tujuan wisata 6 lokasi, sudah terpasang 0,92 

MWp
2. Pulau penyangga/terluar 8 lokasi, sudah terpasang 1,34 

MWp
3. Target selanjutnya sebanyak 1.000 pulau di 861 lokasi

c) Biomass
 Kapasitas PLTBiomass yg sudah beroperasi dan terkoneksi 

ke grid PLN sebesar 86,5 MW.

1. Insentif pemerintah (feed in tariff)
Untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan dari pelaku usaha swasta, pemerintah telah 
menerbitkan aturan mengenai Power Purchase Agreeement 
(PPA) yang bertujuan untuk merangsang investor/developer 
swasta berinvestasi di bidang kelistrikan. Untuk itu, 
pemerintah memberikan insentif kepada developer melalui 
Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.31/2009 tentang 
harga pembelian tenaga listrik oleh PLN dari pembangkit 
listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil 
dan menengah atau kelebihan tenaga listrik dengan harga/
insentif sebagai berikut.
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•	 Rp656 /kWh  x F     apabila dikoneksi ke voltase menengah 
•	 Rp1.004 /kWh  x F     apabila dikoneksi ke voltase rendah

F = faktor tergantung lokasi yakni: 
•	F	=	1,0		untuk	Jawa	dan	Bali
•	F	=	1,2		untuk	Sumatera	dan	Sulawesi
•	F	=	1,3		untuk	Kalimantan,	NTB	&	NTT
•	F	=	1,5		untuk	Maluku	dan	Papua	

Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM No.4 
tahun 2012 dan No.19 tahun 2013 tentang feed in tariff 
untuk tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik 
bioenergi sebagai berikut.

Tabel 12. Feed in Tariff Pembangkit Listrik Bioenergi
No. Energy Capacity Electricity Tariff Note 

Medium Voltage 

1. Biomass until 10 MW Rp. 1.150,- / kWh  X  F Permen ESDM 
No 27 / 2014

2. Biogas until 10 MW Rp. 1.050,- / kWh  X  F 

3. Municipal Solid Waste 
(MSW) 

until 10 MW Rp. 1.450,- / kWh Zero waste *)

4. Municipal Solid Waste 
(MSW) 

until 10 MW Rp. 1.250,- / kWh Landfill  *) 

Low Voltage 

1. Biomassa until 10 MW Rp. 1.500,- / kWh  X  F Permen ESDM 
No 27 / 2014

2 Biogas until 10 MW Rp. 1.400,- / kWh  X  F 

3 Municipal Solid Waste 
(MSW) 

until 10 MW Rp. 1.798,- / kWh Zero waste *) 

4 Municipal Solid Waste 
(MSW) 

until 10 MW Rp. 1.598,- / kWh Landfill  *) 

*)   Berdasarkan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
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F = faktor tergantung lokasi yakni: 
•	 Pulau	Jawa	:	F	=	1
•	 Pulau	Sumatera	:	F	=	1,15
•	 Pulau	Sulawesi	:	F	=	1,25
•	 Pulau	Kalimantan	:	F	=	1,30
•	 Pulau	Bali,	Pulau	Bangka	Belitung	dan	Lombok	:	F	=	1,50
•	 Kepulauan	Riau,	Pulau	Papua	dan	Pulau	lainnya	:	F	=	1,60

2 Isu-isu seputar stakeholder di proyek mini hidro
Untuk memahami industri energi terbarukan mini hidro, 
perlu disampaikan beberapa permasalahan dan isu-isu terkait 
stakeholder dari sisi:

a. Developer, investor (top 8 issues)
1) Besarnya subsidi BBM dan energi fosil mengalami deplesi 

merupakan jalan bagi investor untuk beralih ke energi 
yang bersih dan berkelanjutan.

2) Industri renewable energy perlu investasi yang besar 
daripada investasi di energi yang non-renewable.

3) Perlunya penambahan/perbaikan infrastruktur (jalan, tiang 
transmisi), khususnya di area terpencil (off grid).

4) Para pelaku usaha dan tenaga ahli di Indonesia masih 
terbatas sehingga dibutuhkan pendampingan dari luar 
negeri.

5) Ketersediaan alat-alat yang bersifat mekanik dan elektrik 
yang diperoleh melalui impor dari luar negeri.

6) Due dilligence dan pembuatan feasibility study (FS) yang 
komprehensif sehingga memerlukan biaya yang relatif 
tinggi (USD 100.000—USD 500.000).
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7) Proses perizinan yang cukup panjang, baik dari tingkat 
lokal pemerintahan sampai dengan pemerintah pusat. 

8) Bisnis RE khususnya mini hidro adalah bisnis jangka 
panjang dengan pay back period bisa mencapai 5—7 
tahun.

b. PLN 
1) Putusnya koneksi ke jalur transmisi PLN sangat mungkin 

dihadapi oleh developer di mini hidro. 
2) Developer sangat tergantung pada PLN dalam 

menentukan lokasi pembangkit listrik sehingga dapat 
mempengaruhi kepastian bisnis investor.

3) Perlunya FS yang lengkap karena menjadi pertimbangan 
PLN dalam menentukan proyek tersebut layak atau tidak 
dari sisi teknis terutama apakah lokasi pembangkit dekat 
dengan jaringan transmisi PLN atau tidak.

c. Regulasi pemerintah
1) Subsidi pemerintah untuk BBM dan listrik sangat 

memberatkan APBN dan sensitif secara politis.
2) Banyaknya regulasi yang melibatkan stakeholder, baik di 

kementerian dan pemerintah daerah sehingga berpotensi 
menghambat bisnis RE.

3) Dimungkinan berubahnya tarif FIT dalam PPA dalam 
Peraturan Menteri ESDM sehingga investor/developer akan 
menunggu dan membuat proyek menjadi tertunda.

4) Konsumsi dan utilisasi energi di Indonesia tidak dilakukan 
secara efisien.

5) Indonesia negara kepulauan sehingga diperlukan jenis 
pembangkitan energi yang sesuai dengan karakter 
wilayah/pulau.  
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d. Perbankan, investment fund, kreditur
1) Pembiayaan di sektor RE merupakan hal yang baru di 

Indonesia.
2) Adanya risiko-risiko yang perlu dimitigasi oleh kreditur/

perbankan, baik dari sisi finansial, teknis, legal, lingkungan, 
dan sosial.

3) Konsistensi perbankan/kreditur dalam melakukan due 
dilligence sehingga bisa mengantisipasi risiko-risiko yang 
akan terjadi.

4) Ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas, 
baik dari sisi perbankan maupun developer.

5) Di Indonesia tidak mungkin perbankan membiayai 
feasibility study untuk pembangkit listrik energi terbarukan.

6) Perbankan Indonesia bersifat konservatif (prudential) 
dengan menetapkan adanya fixed asset collateral 100% 
hingga 120%. Sementara itu, bank akan membiayai 70% 
dari nilai proyek dan 30% adalah self financing dari sisi 
developer.

7) Kelaziman praktik perbankan Indonesia adalah 
pembiayaan yang bersifat corporate finance, bukan project 
finance.

3. Mitigasi risiko dalam proyek mini hidro
Komitmen Pemerintah RI di hadapan komunitas global dalam 
menurunkan emisi karbon pada tahun 2020 adalah 26% 
dari patokan tahun 1990. Hal ini perlu disambut oleh private 
sector, khususnya perbankan untuk berkontribusi dalam 
penurunan emisi karbon. Selain menambah portfolio bank 
secara internal, proyek energi terbarukan juga memperkuat/
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mempromosikan penggunaan energi bersih atau energi biru 
di Indonesia. 

Bank tidak perlu khawatir dengan risiko kredit karena 
sudah ada tools untuk melakukan due diligence, yakni check 
list yang dapat dipakai oleh staf kredit perbankan. Secara 
umum untuk menilai proyek-proyek energi bersih dan atau 
energi baru terbarukan, ada tiga hal yang dipertimbangkan 
secara garis besar sebagai berikut.
•	 Analisis	kelayakan	teknis	(technical feasibility). Hal ini 

menyangkut kualitas pembangkit, mesin, peralatan, dan 
data-data supporting untuk mendukung proyek tersebut 
bisa dijalankan secara berkelanjutan (data hidrologi, feed 
stock/bahan baku pembangkit, seperti debit air, biomass, 
dan biogas) 

•	 Analisis	kelayakan	finansial	(financial feasibility). Kelayakan 
finansial ini meliputi kemampuan debitur, baik dari sisi IRR 
(internal rate of return), NPV (net present value), dan cash 
flow.

•	 Analisis	kelayakan	legalitas	(legality feasibility). Aspek 
ini menyangkut ketetapan debitur mendapatkan PPA 
(Purchase Power Agreement) dengan PLN selaku off-taker 
satu-satunya yang mewakili negara. Selain itu, perlu 
dilengkapi dengan izin-izin yang lain yang harus dipenuhi 
oleh IPP (independent power producer) atau debitur 
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, bank wajib melakukan 
pendalaman proposal debitur dengan memperhatikan item-
item pertimbangan sebagai berikut.
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Tabel 12. Aspek-aspek Pendalaman Proposal Debitur Energi Baru 
Terbarukan

No. Aspek Keterangan

1. Lakukan analisis rincian biaya 
proyek (termasuk rincian kontrak 
EPC dan biaya kontijensi).

Konsultan independen harus meninjau apakah 
rincian biaya proyek telah diperkirakan secara akurat, 
memastikan bahwa lingkup kerja kontraktor dan 
pemasok tertera secara lengkap tanpa kekurangan 
atau kontinjensi yang tidak sesuai. Perlu ada jaminan 
penyelesaian dari semua kontraktor.

2. Lakukan analisis potensi 
pembengkakan biaya (baik 
skenario optimis maupun pesimis 
yang disediakan bersama dengan 
skenario dasar dan apakah ada 
analisis sensitivitas? Apa rencana 
mitigasinya?

Selain anggaran kontijensi dalam total biaya proyek, 
bank dapat meminta sponsor untuk memberikan 
kontijensi modal yang siap dicairkan/ diberikan atas 
permintaan bank.

3. Lakukan rencana pembiayaan: 
syarat untuk membeli saham oleh 
pemegang saham lainnya, syarat 
usulan pembiayaan jembatan 
(jika ada) ,dan usulan syarat 
pembiayaan senior debt.

Bank, sebagai penyedia senior debt, perlu memastikan 
bahwa bank memiliki keamanan pemberi pinjaman 
yang terkuat dalam syarat pembiayaan.

4. Perhatikan asumsi yang 
diterapkan: asumsi ekonomi makro 
dan referensi untuk asumsi yang 
digunakan.

Asumsi harus realistis, tidak terlalu jauh dari kondisi 
saat ini. Asumsi referensi harus berasal dari sumber 
terpercaya, misalnya APBN, Bank Indonesia, BPS.

5. Asumsi keuangan: suku bunga, 
biaya keuangan, IDC (interest 
during construction), ROR (rate of 
return) yang diminta

Baik suku bunga dan biaya keuangan harus 
dikonfirmasi dengan sumber pendanaan. Praktik 
proyek umum adalah memasukkan IDC ke dalam 
biaya investasi. ROR juga harus realistis.

6. Perhatikan model-model 
keuangan yang dipakai:
- Asumsi Investasi dan operasional
- Energi yang dijual dan 

pendapatan; pendapatan lain, 
jika ada (misalnya, kredit karbon, 
uap, kompos)

- Biaya operasional, biaya 
administrasi (gaji), biaya O&M, 
pembayaran sewa, dll.

- Pajak
- Penyusutan dan amortisasi aset
- Bunga selama konstruksi
- Asuransi
- Biaya yang harus dibayar kepada 

pemerintah, jika ada
- Asumsi yang terkait dengan 

aktiva lancar dan kewajiban 
lancar

- Pembayaran dividen
- Pengeluaran modal
- Jadwal pencairan.

Periksa apakah asumsi model keuangan, biaya, dan 
pendapatan wajar dan realistis (misalnya, harga CER/
kredit karbon). Perbandingan dapat dibuat dengan 
investasi proyek lain, praktik terbaik, atau sesuai 
dengan standar akuntansi. Bank harus meminta 
masukan dari ahli tentang output proyek dan arus kas 
proyek.
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No. Aspek Keterangan

7. Lakukan analisis biaya modal, 
peralatan utama, pekerjaan sipil, 
kerja mekanik serta instalasi, dan 
jalur transmisi.

Pemasok teknologi yang berbeda dapat menyebabkan 
perbedaan dalam biaya modal (misalnya, teknologi 
Cina biasanya memiliki biaya investasi yang lebih 
rendah daripada teknologi Eropa). Oleh karena itu, 
membandingkan usulan teknologi dan biaya adalah 
penting.

8. Kaji profitabilitas proyek dan 
kapasitas pembayaran utang 
(rasio, sensitivitas serta analisis 
skenario, dan rasio laba sebelum 
bunga dan pajak).

Tentukan apakah proyek tersebut memiliki arus kas 
yang cukup untuk membayar biaya operasional, utang 
(bunga dan pokok), pajak, dan dividen.

9. Kaji tarif PPA yang berlaku (lihat 
apakah ada kenaikan harga dari 
waktu ke waktu, pembengkakan 
harga bahan baku, dll).

- Bank harus memastikan bahwa tarif PPA akan 
mampu menutupi biaya proyek dan memberikan 
tingkat pengembalian hasil kepada sponsor proyek 
selama jangka waktu PPA.

- Tarif PPA harus dapat menutupi biaya operasional 
dan pemeliharaan, yang dipengaruhi oleh inflasi.

-  Untuk proyek biomassa, risiko pasokan bahan baku 
(feed stock), termasuk harga, juga harus tercermin 
dalam tarif PPA.

Sumber: OJK, Buku Pedoman Energi Bersih untuk Lembaga Keuangan, 2014

Berdasarkan tabel tersebut, analisis risiko bank perlu dibekali 
dengan kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko dari proyek 
energi terbarukan, khususnya mini hidro.

Tabel 13. Risiko dan Mitigasi Proyek Pembangkit Listrik Mini Hidro
Risiko Mitigasi

Risiko Konstruksi (high risk) --> 
Rendahnya kemampuan Calon debitur: 
- Belum berpengalaman dalam bisnis 

PLTMH. 
- Kemampuan finansial rendah, modal 

disetor hanya Rp3 M (tidak signifikan).

- Developer/calon debitur wajib menggunakan 
konsultan dan kontraktor atau investor yang 
berpengalaman.

- Sponsor wajib mempunyai permodalan yang kuat 
untuk pembiayaan porsi self financing, sunk cost, dan 
kemungkinan cost over-run.

- EPC Contract harus in-line dengan PPA 

Risko Legal --> Perizinan : 
- Perizinan umum (SIUPP) tidak sesuai 

usaha, yaitu perdagangan usaha. 
- UKL/UPL belum mencantumkan RKL/

RPL. 

- Developer wajib mempunyai seluruh perizinan yang 
dipersyaratkan.

- Legal review oleh law firm independen

Lanjutan Tabel 12. 
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Risiko Mitigasi

Risiko Finansial
- Tidak ada rincian proyeksi keuangan dan 

porsi pembiayaan dari bank dan calon 
debitur. 

- Belum memasukkan risiko proyek yang 
akan dibiayai. 

- Analisis hidrologi kurang memadai 
karena menggunakan data sekunder. 

- Tidak ada data drilling untuk 
memperkirakan keberhasilan 
pembuatan pondasi. 

- RAB belum mencantumkan: IDC, biaya 
jaringan listrik ke GRID PLN, biaya trafo 
(6,3 kV ke 20 kV) 

- Tenor asumsi analisis keuangan 30 
tahun, sedangkan tenor PPA 20 tahun. 

- FS wajib dibuat oleh konsultan independen yang 
berpengalaman.

- FS dilengkapi dengan data primer atau Q optimal 
untuk perencanaan kapasitas seharusnya tidak 
terlalu agresif (>24%).

- FS harus in-line dengan PPA.
- FS harus lengkap dan komprehensif termasuk, tetapi 

tidak terbatas pada analisis sensitivitas.

Risiko Sengketa Lahan --> Lahan dan 
lokasi : 
- Pembebasan lahan akan sulit karena 

lahan untuk PLTM milik masyarakat yang 
digunakan untuk kebun. 

- Potensi longsor karena kemiringan yang 
tinggi yaitu 45—80%. 

- Potensi banjir pada power house. 
- Dekat dengan fault zone sehingga 

berpotensi gempa. 

- Sosialisasi ke masyarakat dan memberikan ganti rugi 
yang wajar.

- Lahan telah dibebaskan dan telah bersertifikat 
- Harus ada perencanaan yang baik untuk 

menghindari banjir dan gempa. 
- Vegetasi di area tebing. 
- Menggunakan jenis vertikal untuk mesin 

pembangkit listrik.
- Wajib telah mendapatkan izin pinjam pakai jika 

melewati hutan lindung. 

Risiko Ketersedian Air --> Bahan Baku Air : 
- Ketersediaan air tergantung pada iklim 
- Kualitas air yang buruk (banyak sampah, 

pasir, lumpur) dapat merusak turbin. 
- Kandungan lumpur pada air akan 

membuat sedimentasi sehingga 
menambah biaya operasi. 

 

- Wajib melalukan studi hidrologi dan di-review oleh 
konsultan yang berpengalaman. 

- Membina masyarakat untuk menjaga daerah 
tangkapan air. 

- Dibuatkan kolam penampungan, penyaringan, dan 
pengendapan. 

- Review catchmet area di sekitar hulu dan cek kualitas 
air secara berkala. 

Risiko Distribusi Aliran Listrik --> 
Operasional : 
- Potensi loss listrik saat penyaluran ke 

jaringan transmisi PLN 
- Mesin tidak beroperasi karena ada 

gangguan pada turbin atau mesin 
lainnya. 

- Metering point tidak boleh terlalu jauh dari site 
PLTMH 

- Harus menggunakan mesin turbin yang berkualitas 
dan di-cover oleh supplier/pabrikan.  

- Monitoring dan perawatan mesin secara berkala. 
- Defisit kegiatan operasi harus ditutupi oleh 

pemegang saham/sponsor. 

Lanjutan Tabel 13. 
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Risiko Mitigasi

Risiko Pembayaran (Repayment Risk) 
--> Kapasitas Pembayaran (Repayment 
Capacity): 
- Biaya produksi listrik tinggi, yaitu 

sebesar  Rp732/kW, sedangkan harga 
jual ke PLN sebesar Rp 787,2/kWh 
(contoh: Proyek di Sumatera). 

- Calon debitur sangat sensivitif terhadap 
kenaikan biaya produksi. 

- IRR maksimal hanya 14,54% sehingga 
sangat sensitif terhadap kenaikan suku 
bunga (asumsi yg digunakan 12%). 

- Pendapatan dipengaruhi musim (hujan 
dan kemarau). 

- Pada masa tertentu ada biaya yang 
besar untuk overhaul. 

- Seluruh pendapatan PLTMH wajib disalurkan melalui 
rekening escrow di bank (sarana cash water fall --> 
after COD) dengan tahapan sebagai berikut.

- Rekening pendapatan 
- Rekening operasional 
- Rekening cadangan overhaul
- Rekening DSRA (Debt Service Reserve Account) 

minimal 1x pokok dan 3x bunga 
- Rekening excess cash yang digunakan untuk 

mandatory prepayment 
- Defisit cash flow yang timbul selama masa 

pembiayaan wajib di-cover oleh pemegang saham. 

Risiko Operasional --> Masa konstruksi : 
- Kontraktor dan term & condition-nya 

belum jelas.
- Mesin rusak.
- Bencana alam.
- Hura-hara.

- Wajib menggunakan mesin yang telah teruji dan 
produsen yang telah berpengalaman.

- Mesin wajib mempunyai warranty output dari EPC 
kontraktor/vendor.

- Warranty output wajib inline dengan PPA.
- PLTMH wajib ditutup asuransi yang menutup risiko, 

tetapi tidak terbatas pada property all risk, business 
interruption, third party liability, riot, flood  dan yang 
lainnya.

- Penutupan asuransi menggunakan jasa broker 
asuransi/konsultan

4. Pembiayaan alternatif lembaga multilateral di 
Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga donor 
internasional/multilateral untuk mendorong proyek-
proyek ramah lingkungan termasuk mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Keberadaan lembaga-lembaga ini dapat 
menjadi jawaban untuk percepatan proyek-proyek energi 
bersih di Indonesia dan mendorong sektor swasta termasuk 
komunitas masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat 
menurunkan emisi karbon.

Lanjutan Tabel 13. 
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 Tabel 14. Lembaga Donor Internasional di Indonesia
Organisasi Asal Organisasi Program Ruang Lingkup Kerja 

Sama

ICCTF (Indonesia 
Climate Change Trust 
Fund)

Indonesia ICCTF Program Bappenas dan 
dana dikelola UNDP. 
Pembiayaan energi 
efisiensi, pengelolaan 
lahan gambut, dan 
program awareness 
tentang perubahan iklim.

IGIF (Indonesia Green 
Investment Fund 
– Pusat Investasi 
Pemerintah/PIP)

Indonesia IGIF Donor untuk proyek RE, 
equity, dan financing.

IIF (Indonesia 
Infrastructure Fund)

Indonesia IIF Pembiayaan Infrastruktur, 
dalam bentuk equity 
capital, mezzanine loans, 
dan senior debt untuk 
mendukung proyek 
infrastruktur di Indonesia.

MCAI (Milllennium 
Challenge Account 
Indonesia)

AS Green Prosperity Project Implementasi proyek 
RE, capacity building, 
pengelolaan sumber daya 
alam secara berkelanjutan.

USAID (United 
States Agency 
for International 
Development)

AS ICED (Indonesian Clean 
Energy Development)

Capacity building, second 
opinion proyek RE, dan 
hibah untuk proyek RE 
skala mikro.

GIZ (Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit)

Jerman Micro Hidro Power Plant 
(MHPP) skala kecil dan 
solar PV

Capacity building, edukasi, 
pembuatan guidelines 
proyek RE untuk kalangan 
perbankan.

AFD (Agence 
Francaise de 
Development)

Perancis Renewable energy dan 
energy efficiency

Bank financing, capacity 
building, quasi-equity (satu 
paket).

KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau)

Jerman Energy efficiency dan 
renewable energy, ERI

Bank financing, capacity 
building, grant.

DFID (Department 
for International 
Development)

Inggris UK Climate Change Unit Climate change/energy
policy, RE promotion, 
capacity building.

IFC (International 
Finance Corporation)

Anggota bank 
dunia

Loan programs Mempromosikan bisnis 
yang bersifat low-carbon, 
pembiayan infrastruktur.
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Organisasi Asal Organisasi Program Ruang Lingkup Kerja 
Sama

GCF (Green Climate 
Fund)

Multilateral Climate change
programs via DNPI

Pendanaan (pinjaman, 
hibah) untuk aksi
perubahan iklim.

Adaptation fund Multilateral Adaptation for climate 
change via DNPI

Pendanaan negara 
berkembang untuk
adaptasi perubahan iklim 
di bawah protokol Kyoto.

Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas, KLH, DNPI (diolah penulis)

5. Sekilas kontribusi BNI dalam pembiayaan proyek 
energi bersih

Tahun 2009 BNI membiayai proyek pembangkit listrik panas 
bumi Wayang Windu di Jawa Barat dengan kapasistas 2 x 
110 MW senilai USD 90,712 juta dan hydro power plant di 
Sawangan Minahasa Utara berkapasitas 7 MW, senilai USD 4,9 
juta. Bahkan, tahun 2011, BNI membiayai PLTG Senipah (clean 
energy) di Kalimantan Timur berkapasitas 2 x 41 MW yang 
dikelola oleh PT Kertanegara Energi Perkasa dengan kredit 
maksimum yang dikucurkan BNI adalah USD 104 juta. 

Secara sekilas beberapa portfolio lending BNI di sektor 
energi terbarukan sebagai berikut.

Tabel 15. Pembiayaan BNI pada Proyek Energi Terbarukan Per 2013
No Jenis Energi Power Capacity (MW) Project

1 Mini Hydro 10,9 MW 5

2 Large Hydro 195 MW 1

3 Geothermal 286,3 MW 3

4 Biogas 5,31 MW 5

Lanjutan Tabel 14. 
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Selain menggunakan skema kredit komersial, BNI juga 
berpartisipasi melalui program CCR (Corporate Community 
Responsibility) untuk mengimplementasikan program energi 
terbarukan komunitas masyarakat di area terpencil dengan 
proyek sebagai berikut.
a) Micro Hydro di Sumba NTT, Subang-Garut Jabar, Gunung 

Mas Kalimantan Tengah.
b) Biogas di Sumba NTT, Bolaang Mongondow Sulut, Balige 

Sumut, Pasuruan Jatim, Pulau Buru Maluku.
c) Pico Hydro di Cianjur Jabar, Bolaang Mongondow Sulut.
d) Biomass Gasifikasi di Buleleng Bali.
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Analisis Risiko
Lingkungan dan

Sosial 6
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Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab 
terdahulu, bank sebagai lembaga pembiayaan yang prudent 
perlu melakukan evaluasi atau analisis risiko lingkungan dan 
sosial dalam proses persetujuan kredit. Untuk analisis risiko 
(nonlingkungan dan sosial), bank secara standar melakukan 
tiga tahap proses analisis kredit (analisis kelayakan kredit, 
persetujuan kredit, dan pemantauan/monitoring kredit). 

Ketiga tahap tersebut dilakukan untuk memastikan 
bahwa kredit diberikan kepada proyek sesuai prosedur 
penilaian risiko secara memadai. Definisi risiko adalah suatu 
kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) 
maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang 
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan 
bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/
PBI/2003 dan perubahannya PBI No PBI/11/25/PBI/ 2009, 
terdapat delapan jenis risiko yang harus dikelola bank 
sebagai berikut. 
1. Risiko kredit adalah risiko risiko akibat kegagalan pihak 

lawan (counter party) memenuhi kewajiban kepada 
bank. Risiko kredit mencakup risiko kegagalan debitur, 
counterparty, dan settlement. Risiko kredit dapat bersumber 
dari berbagai aktivitas, seperti perkreditan (pembiayaan), 
aktivitas treasuri, investasi, pembiayaan perdagangan 
(trade finance),  baik yang tercatat dalam banking book 
maupun trading book. Risiko ini juga bisa mengarah ke 
risiko konsentrasi kredit yang biasanya timbul akibat 
penyaluran kredit bank yang terkonsentrasi di provinsi/
kota tertentu, sektor industri tertentu, dan lain-lain.

2. Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada 
posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk 
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transaksi derivatif, sebagai akibat dari perubahan faktor 
pasar termasuk perubahan harga option. Faktor pasar 
meliputi nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga 
komoditas.

3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan 
bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 
dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan anak. 
Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas perkreditan 
(penyediaan dana), treasuri dan investasi dan kegiatan 
hubungan koresponden dengan bank lain.

4. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan 
dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 
bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian 
keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan 
menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk 
memperoleh keuntungan. 

5. Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang 
dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis dalam 
menghadapi tuntutan hukum pihak lain. Penyebab risiko 
hukum antara lain peraturan perundang-undangan 
yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat 
keabsahan kontrak tidak kuat, dan pengikatan agunan 
tidak sempurna.

6. Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian menimbulkan 
persepsi negatif terhadap bank yang mengakibatkan 
tingkat kepercayaan stakeholder menurun.
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7. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam 
pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strata 
serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan 
bisnis.

8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi 
dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dari kedelapan risiko, Bank Indonesia atau Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) belum menetapkan tambahan jenis risiko 
baru, seperti risiko lingkungan dan sosial. Namun, hal ini tidak 
mengurangi makna kehati-hatian bank dalam menganalisis 
dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh 
kegiatan atau operasional debitur.

Sambil menunggu berlakunya peraturan OJK tentang 
“Sustainable Finance” (Keuangan Berkelanjutan) bagi bank 
dan lembaga keuangan non bank maka dapat disampaikan 
bahwa tahapan analisis risiko lingkungan dan sosial dapat 
dimulai dari proses penilaian kredit exsiting saat ini yang 
berlaku di perbankan seperti berikut ini:
1. Tahap 1 (analisis kelayakan kredit): verifikasi dokumen, 

pre-assessment study, financial condition analysis, collateral 
analysis.

2. Tahap 2 (persetujuan kredit): persetujuan kredit, 
persyaratan dan ketentuan kredit, perjanjian kredit.

3. Tahap 3 (monitoring kredit): monitoring terhadap 
kepatuhan dan perjanjian kredit, pemantauan kolektibilitas 
kredit.
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A. ESRA (Environmental and Social Risk 
Analysis)

ESRA atau Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial merupakan 
salah satu tools atau metodologi yang dibuat oleh UNEP-FI 
dan Edgar Rojas (Ecobanking Project) untuk mengidentifikasi, 
mengukur dan melakukan tindakan dalam rangka mitigasi 
risiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh kegiatan 
debitur yang berdampak negatif baik bagi debitur itu 
sendiri, lingkungan dan masyarakat serta financier (bank 
dan lembaga pembiyaan lain). Oleh UNEP-FI, dampak 
lingkungan didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan 
yang menghasilkan perubahan yang menguntungkan atau 
merugikan di suatu entitas lingkungan atau komponen-
komponen yang membentuk lingkungan. Dampak 
lingkungan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan isu-
isu di sekitarnya termasuk hal-hal berikut.
a) Variasi-variasi yang mempengaruhi kualitas lingkungan 

baik positif atau pun negatif.
b) Intensitas dan tingkat kerusakan lingkungan.
c) Ruang lingkup kerusakan atau perubahan kualitas 

lingkungan
d) Kejadian saat terjadinya kerusakan dan atau perubahan 

kualitas lingkungan baik bersifat dalam jangka pendek, 
menengah, panjang termasuk kerusakan yang bersifat 
temporer atau permanen.

e) Kapasitas untuk pemulihan diri dan adanya hubungan 
sebab-akibat yang berlangsung baik secara terus-menerus 
atau sementara.

f) Tindakan korektif yang dibutuhkan.
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 Tujuan utama dibuatnya ESRA adalah :
•	 Membantu mengenal lebih dalam potensi risiko lingkungan 

dan sosial yang dihadapi oleh debitur. ESRA dapat dipakai 
untuk menganalisis lingkungan hidup dimana debitur 
beroperasi sehingga analis kredit  analis risiko dapat 
mendeteksi risiko lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh 
debitur dalam aktivitas mereka.

•	 Meningkatkan prosedur manajemen risiko saat ini serta 
mampu mengidentifikasi peluang pasar (potensi bisnis) 
sebagai hasil analisis risiko lingkungan dan sosial dimaksud.

Perbankan atau lembaga keuangan non-bank dapat 
memperhatikan ESRA atau tools sejenis lain karena mereka 
akan berhadapan dengan risiko lingkungan dan sosial 
dalam portfolio mereka baik secara langsung maupun tidak 
langsung.

Sektor jasa keuangan mudah terkena risiko lingkungan 
dan sosial karena eksposur jasa keuangan banyak masuk ke 
investasi di sumber daya alam dan manufaktur termasuk 
sektor produktif yang semuanya berkaitan erat dengan 
keberlanjutan lingkungan termasuk dampak negatif yang 
ditimbulkan. Sementara intu kesadaran publik tentang 
pentingnya perlindungan lingkungan dan hak-hak 
masyarakat lokal/adat semakin menonjol baik di media massa 
maupun lembaga-lembaga yang relevan. Hal ini membuat 
dibutuhkannya regulasi yang kuat untuk mengatur agar hak-
hak mereka termasuk suara masyarakat luas agar lingkungan 
hidup lebih dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. 
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Oleh karena itu, industri jasa keuangan baik bank 
maunpun non-bank akan menghadapi hal-hal ini baik secara 
langsung dan tidak langsung termasuk berhadapan dengan 
2 (dua) jenis risiko lingkungan yakni sebagai berikut.

1. Risiko terkait cash flow yang dihadapi debitur
Debitur atau klien dari bank menghadapi tantangan 
lingkungan yang semakin kompleks. Ketika operasional 
mereka tidak comply atau tidak patuh terhadap standar lokal 
dan regulasi pemerintah, mereka akan berhadapan dengan 
risiko penutupan operasional baik permanen maupun 
temporer.  Kegiatan perusahaan yang mengorbankan 
kepentingan lingkungan dalam masyarakat berisiko 
menghadapi “balasan langsung” dari masyarakat itu sendiri 
(seperti adanya pemogokan/boycott buruh, pemblokiran 
akses jalan ke pabrik atau lokasi operasi, perusakan hingga 
penghancuran pabrik dan bangunan). 

Efek tidak langsung juga bisa timbul dari pengaruh 
supply chain atau user dari debitur itu sendiri, yakni 
penghentian demand dari supplier debitur, baik di tingkat 
nasional atau internasional (contoh: kampanye negatif 
Greenpeace Indonesia tahun 2010 ketika memprotes 
Sinar Mas mengakibatkan Unilever dan Nestle Indonesia 
menghentikan sementara permintaan CPO dari the biggest 
producer sawit Indonesia itu).

Perlu juga diingat bahwa apabila perusahaan yang 
dibiayai oleh bank memiliki jaringan atau operasional di 
suatu kawasan tentunya ketika perusahaan itu melakukan 
kelalaian lingkungan atau bahkan kejahatan lingkungan yang 
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tidak sesuai dengan regulasi atau persyaratan pasar (misalnya 
produk perusahaan mengandung racun, seperti formalin, 
produk perusahaan belum memiliki sertifikasi industri, 
dan lain-lain) maka cepat atau lambat produk perusahaan 
tersebut akan “dihukum” oleh pasar atau konsumen di 
kawasan tersebut sehingga risiko-risiko seperti ini harus 
diantisipasi oleh bank ketika menilai atau menguji proposal 
dimaksud.

2. Risiko karena adanya jaminan dari lembaga 
keuangan

Sektor jasa keuangan di mana pun berada merupakan sektor 
yang bekerja dengan menggunakan sistem jaminan (garans/ 
guarantee) untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul dari 
pinjaman yang disalurkan kepada debitur atau klien. Jaminan 
dimaksud bisa berupa properti, tanah, dan peralatan/
mesin yang berfungsi sebagai kolateral. Risiko terjadi ketika 
perusahaan yang dibiayai mengalami kebangkrutan, gagal 
beroperasi, atau berhenti total sehingga bank mengambil 
alih kepemilikan dari kolateral tersebut. Yang perlu 
diperhatikan adalah hampir di seluruh negara di dunia ini, si 
pemilik tanah atau kolateral itu yang memegang tanggung 
jawab untuk membersihkan areal yang terdampak (misalnya 
ketika perusahaan/debitur melakukan pencemaran tanah). 
Di kasus ini berarti banklah yang memiliki kewajiban untuk 
mengambil alih tanggung jawab dimaksud ketika bank atau 
financier melakukan sita jaminan aset dari debitur. Bukan 
tidak mungkin, biaya untuk melakukan rehabilitasi atau 
pemulihan lingkungan akan melampaui dari nilai aset yang 
telah disita oleh bank tersebut.
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Dari gambaran kasus, bank juga dihadapkan dengan 
tuntutan untuk membayar ganti rugi kepada pihak-pihak 
lain yang terkena dampak negatif pencemaran. Ketika 
bank menjual aset yang sudah atau pernah terkontaminasi 
racun atau bahan berbahaya lainnya kepada pihak lain, 
kemungkinan besar nilai aset atau jaminan tersebut sudah 
menurun. Situasi seperti ini pernah terjadi di Eropa dan 
Amerika Serikat serta negara-negara berkembang lainnya 
termasuk tidak tertutup kemungkinan di Indonesia mungkin 
sudah terjadi hal-hal demikian.

Untuk itu, di bawah ini adalah gambaran risiko-risiko 
lingkungan yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan yakni 
sebagai berikut.

Tabel 16. Risiko Lingkungan yang Dihadapi oleh Lembaga 
Keuangan

Tipe Deskripsi

Risiko kredit - Gangguan terhadap solvabilitas debitur karena adanya investasi besar 
yang tidak terduga yang dibutuhkan untuk pembersihan/pemulihan 
lingkungan serta peraturan atau putusan pengadilan.

- Besarnya asuransi untuk menutupi biaya pemukiman/relokasi karena 
adanya kerusakan/pencemaran lingkungan.

- Kerugian karena kehilangan pangsa pasar.
- Kewajiban sipil terkait tuntutan pihak ketiga.

Risiko kolateral - Ketika properti yang digunakan sebagai kolateral telah terkontaminasi.
- Timbul kewajiban lain ketika melakukan lelang pabrik/aset/mesin/ 

bangunan yang telah terkontaminasi. 
- Adanya silang kepemilikan antara debitur dan manajemen mereka.

Risiko reputasi - Timbul karena produk yang dihasilkan debitur bermasalah secara 
lingkungan atau proyeknya tidak ramah lingkungan.

- Terjadi tuntutan class action atau negative campaign dari LSM, media 
massa, atau elemen masyarakat.
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B. Pemakaian ESRA dalam Proses Analisis 
Kredit

ESRA atau pun namanya merupakan metodologi singkat 
untuk membantu petugas atau analis bank (departemen 
kredit korporat/komersial dan risiko) dalam mempermudah 
pemetaan risiko dan sekaligus mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mengelola bisnis debitur yang sensitif 
terhadap lingkungan dan sosial. Penerapan ESRA dapat 
mengacu pada flow analisis kredit sebagai berikut:

 Tabel 17. Risiko Lingkungan yang Dibawa oleh Debitur kepada Lembaga 
Keuangan

Tipe Deskripsi

Risiko jaminan anak perusahaan - Kontaminasi area
- Tumpahan limbah beracun baik sengaja atau tak sengaja
- Emisi gas buang
- Bencana Alam

Risiko karena tuntutan publik - Rotasi dan rekrutmen pegawai
- Blokade akses jalan dan penutupan operasional
- Kompensasi dan permasalahan asuransi
- Pemindahan penduduk asli
- Reputasi

Risiko pasar - Kualitas dan akses ke bahan baku
- Suplai air
- Pemogokan, penutupan, dan sabotase
- Produk pengganti
- Biaya penggantian atau biaya redisain
- Devaluasi pasar

Risiko regulasi - Regulasi nasional dan internasional serta hukum negara
- Standarisasi internasional, seperti IFC, World Bank, IDB, 

Bank Track, WBCSD
- Penutupan operasi perusahaan
- Tidak diperpanjangnya polis asuransi
- Tanggungjawab hukum

Risiko industri - Kontaminasi areal proyek
- Permasalahan sosial dan politis
- Produk yang tidak sesuai standar industri

Sumber: Edgar Rojas, UNEP-FI 2010
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Proses  anal is is  k redit  d i  suatu bank

Untuk risk acceptance criteria, dapat mengakomodir 
beberapa hal berikut.
•	 Perusahaan tidak sedang menghadapi tuntutan hukum 

dari pihak ketiga/pemogokan karyawan/permasalahan 
dengan masyarakat sekitar (permasalahan batas lahan/
isu lingkungan dan lain-lain), yang dapat berdampak 
signifikan kepada operasional/kinerja keuangan 
perusahaan.

•	 Apakah	debitur	atau	klien	memiliki	fasilitas	pengelolaan	
limbah yang memadai dan standard operating procedure 
yang jelas serta tertulis untuk manajemen limbah yang 
dihasilkan. 

•	 Perusahaan	tidak	sedang	berada	dalam	daftar	merah	
atau hitam dari Daftar PROPER (Peringkat Kinerja 
Manajemen Lingkungan Perusahaan) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
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Internal Risk Rating System (IRRS) memang berbeda-beda 
untuk setiap bank. Namun, dapat disampaikan hal-hal yang 
terkandung dalam IRRS antara lain:
•	 Kepatuhan	terhadap	regulasi	pemerintah	(AMDAL,	izin	

lngkungan hidup, dan lain-lain)
•	 Klien	atau	debitur	tidak	dalam	kategori	merah	dan	hitam	

dari proper pemerintah di KLHK.
•	 Ketika	debitur	melakukan	praktik-praktik	yang	mencemari	

lingkungan atau masuk kategori merah/hitam, bisa saja 
rating debitur langsung turun 1 kategori (diterapkan di 
BNI).

C. Tahapan Dalam ESRA
ESRA dapat diklasifikasikan sebagai bentuk due diligence yang 
berguna untuk melakukan identifikasi dan asesmen risiko-
risiko lingkungan dan sosial dalam proses analisis kredit/
pinjaman sehingga risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir 
atau dihindari baik oleh debitur dan atau bank. Dampak 
negatif dari lingkungan dan atau komunitas yang tidak 
dilakukan mitigasi, tidak dilakukan antisipasi atau tidak 
diukur dapat berubah menjadi risiko lingkungan dan sosial 
bagi lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank).

Terdapat 4 (empat) fase dalam melakukan ESRA yakni:
1) Identifikasi risiko lingkungan dan sosial
2) Klasifikasi dari proyek atau kegiatan yang akan didanai
3) Penilaian atau asesmen dari risiko lingkungan dan sosial
4) Penerapan manajemen risiko

Harus diingat bahwa risiko lingkungan dan sosial 
yang timbul atau yang telah terjadi akan berubah menjadi 
kewajiban lingkungan bagi debitur seperti memenuhi 
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tuntutan ganti rugi kepada para pihak, seperti masyarakat, 
pemerintah, atau tindakan pemulihan lingkungan (reklamasi 
dan lain-lain). Oleh karena itu, terciptalah formula yang perlu 
dicamkan yakni:

Environmental Risk = Environmental Liablities

Masih ingat dalam ingatan peristiwa lumpur “maut” 
Sidoarjo tahun 2006 yang memakan banyak biaya dan harta 
benda yang harus diganti oleh PT Lapindo Brantas sehingga 
mengakibatkan perusahaan tersebut kolaps atau ditutup 
operasinya oleh Pemerintah RI. Hingga saat ini Pemerintah 
pusat masih menalangi dana ganti rugi buat masyarakat.  
Begitu pula dengan kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko 
oleh perusahaan British Petroleum (BP) di titik Deepwater 
Horizon tahun 2010 yang mengakibatkan matinya satwa laut 
dan tercemar beratnya kawasan tersebut.

Kewajiban lingkungan jelas-jelas dapat mempengaruhi 
kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran (financial 
capacity) karena akibat dari kemungkinan terjadinya 
tuntutan hukum, boikot, denda, ganti rugi hingga class 
action oleh masyarakat. Kewajiban lingkungan ini bahkan 
dapat menjangkiti financier atau bank apabila tidak dilakukan 
asesmen dari awal secara benar. Hal ini tercermin dari nilai 
kolateral yang bisa menurun (ingat kasus Lapindo) dan 
tanggung jawab hukum kepada para korban atau masyarakat 
serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penerapan ESRA 
dapat dilihat dari flow berikut.
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Proses  a lur  ESRA dalam peni la ian proposal  debitur
(Sumber: Edgar Rojas, UNEP-FI, 2010)
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Identifikasi risiko lingkungan dan sosial dalam ESRA 
menggunakan formulir khusus (formulir ER1) yang 
menerangkan hal-hal berikut.
a. Informasi klien/perusahaan (alamat, PIC, jenis kegiatan dan 

lain-lain).
b. Lokasi kegiatan yang akan dibiayai oleh bank /financier.
c. Deskripsi kegiatan atau proyek yang akan dibiayai oleh 

bank/financier termasuk limbah yang dihasilkan atau 
energi yang dibutuhkan.

d. Deskripsi input atau resources yang dipakai oleh klien/ 
debitur.

Activities and Processes (to be completed by bank) Annex ER1

Branch: Consecutive client: 

Client information (*)

(1) Name or trade name of owner (individual or company): 

(2) Name of establishment, company, or business:

(3) Type of activity and/or project to be financed:
                                                                                                       CIIU code:

                                                                                                       Size: 

(4) Contact person: Position held:

Telephone: Fax: E-mail: 

Location of activity and/or project to be financed

(5) Surface area (m²): (6) Built area (m²): (7) Number of levels:

(8) Physical address of location: 

(9) Neighbourhood, village or town: 

(10) Previous use of land: 

(11) Use of neighbouring land:

(12) Location – type of zone
(indicate with an X):

Residential                 Commercial                 Mixed                 Rural                 Industrial

Name of the zone:

 Tabel 18. Formulir ER1 (Edgar Rojas, UNEP 2010)
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Description of the activity and/or project to be financed 

(13) Description of the process (es): (Annex additional sheets if necessary.)

(14) On management and control measures, indicate the corresponding boxes with an X:
(Annex additional sheets if necessary.)

Issue In place Under
development

Non-
existent

Not
applicable

Solid waste

Liquid waste 

Wastewater 

Gas or particulate emissions 

Noise

Storage of chemicals and toxic
substances

Fire prevention measures

Employee safety measures 

Environmental management
systems

(15) Production capacity:                                       Measurement unit/time period:
Bucnh

(16) Total no. of workers: Men: Women:

(17) No. of shifts: Start time: Stop time: 

Description of inputs (resources) used for the activity and/or project to be financed

(18) Drinking water: 

        
        Yes                        No

Source of 
water
consumed:

River

Drinking water used in
process:

Yes                       No

Source of
water
consumed:

River

(19) Specify type of energy (electric, fossil fuel, mixed, other) used:

(20) List of raw materials: (Annex additional sheets if necessary.)

Lanjutan Tabel 18. 
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Name L Quantity/month Unit of
measurement

Fertilizer

Pesticide

Form designed by: Edgar A. Rojas, Ecobanking Project, CLACDS/INCAE.

Setelah dilakukan identifikasi melalui formulir ER1, bank 
melakukan klasifikasi proyek dengan kategori berikut.
a. Kategori A: proyek dengan risiko tinggi dimana proyek 

memiliki dampak negatif yang tinggi, sensitif terhadap 
lingkungan dan komunitas serta tidak dapat dipulihkan 
(irreversible). Contoh: industri ekstraktif, pabrik skala besar, 
perkebunan skala luas, dan lain-lain.

b. Kategori B: proyek dengan risiko sedang dengan proyek 
memiliki dampak negatif yang potensial merusak 
lingkungan termasuk mengganggu ekosistem baik itu 
kawasan gambut, lahan basah maupun habitat lain yang 
tinggal di sekitar lokasi proyek. Contoh: perumahan real-
estate, kawasan perkantoran, dan lain-lain.

c. Kategori C: proyek dengan risiko rendah dengan proyek 
memiliki dampak negatif yang minimal atau zero. Contoh: 
restoran, warteg, salon, dan lain-lain.

Untuk memudahkan kategorisasi proyek dimaksud, ESRA 
telah menyediakan daftar atau matrix kategori dengan tabel 
tersendiri yang disebut ISIC Codes (International Standard 
Industrial Classification) yang dibuat oleh United Nations 
Statistic Division Third Review sebagai berikut.

Lanjutan Tabel 18. 



122

 
 
Sumber: UN Statistic Divisions 2010

Setelah mengisi formulir ER1, analis bank melanjutkan dengan 
mengisi formulir ER2 yang berisi Environmental Screening and 
Classification sesuai kategori proyek atau kegiatannya yakni:

 Tabel 19. Cukilan ISIC Codes untuk Kategori Proyek
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Environmental Screening and Classification 
(to be completed by bank) Annex ER2

Branch: Consecutive client number:

Name of client:

CATEGORY A

Indicate with an X whether or not there is a relation, effect or impact of the activity or project 
on the following items:

Item Yes No

1. Generation of a significant (irreversible) environmental impact that 
will probably affect third parties (e.g. local community, neighbours)

2. Large-scale industrial plants

3. Construction of dams and reservoirs

4. Impact on virgin forest

5. Involuntary resettlement of communities or families 

6. Production or commercial use of agrochemicals 

7. Impact on heritage property (e.g. religious or archaeological sites)

8. Impact on protected natural habitats or areas with high biological 
diversity (e.g. wetlands, coral reefs, mangroves) 

9. Impact on watersheds through large abstraction or modification
programmes (e.g. flood control), irrigation or drainage

10. Impact on indigenous peoples.

11. Impact on international waterways.

12. Listed under this category in Annex ER003

13. Is it a type of project listed in annex ER003A?

Total:

CATEGORY B

Indicate with an X whether or not there is a relation, affect or impact of the activity or project 
on the following items:

Item Yes No

14. Wastewater production or cause an increase in current output

15. Emission of gases or particulate matter into the air or cause an 
increase in current emissions

16. Production of hazardous or non-hazardous solid waste or cause an 
increase in current production

 Tabel 20. Formulir ER2 (Edgar Rojas, UNEP 2010)
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Environmental Screening and Classification 
(to be completed by bank) Annex ER2

17. Handling and use of toxic substances in the form of liquids, solids 
or gases

18. An increase in the use of water from the area 

19. An increase in the use of energy from the area 

20. The end product becomes a pollutant once it has been used 

21. High noise levels (within the factory and/or within the site limits)

22. The use of ozone depleting substances (e.g. CFCs and chlorinated 
solvents)

23. An impact on heath and security at the workplace 

24. Presentation of environmental permits for project implementation 

25. Contamination of the ground due to use of location

26. Listed under this category in Annex ER003

Total:

CATEGORY C

27. Listed under this category in Annex ER003

Total:

Classification of activity or project to be financed (indicate with an X)

Category A:                                   Category B:                                 Category C:

Name and signature of analyst:

Form designed by: Edgar A. Rojas, Ecobanking Project, CLACDS/INCAE.

                             
Formul i r  ER2 (Edgar  Rojas,  UNEP 2010)

Penulis hanya membatasi pembelajaran ESRA sampai 
dengan formulir ER2 mengingat buku panduan ini hanya berisi 
catatan singkat sehingga siapa pun yang ingin mengembangkan 
pelajaran ESRA sampai tuntas diperlukan studi khusus melalui 
e-learning UNEP-FI. Namun demikian, penulis tetap akan 
menyampaikan studi kasus sehingga pembaca dihadapkan pada 
kasus kongkrit.

Lanjutan Tabel 20. 
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D. Studi Kasus  
PT Sawit Lestari Jaya, SLJ (nama perusahaan fiktif) adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit 
dengan lokasi mills/pabrik kelapa sawit berada di Kecamatan 
Silaen Kabupaten Toba Sumatera Utara dengan waktu 
tempuh sekitar 7 jam dari kota Medan. Luas area yang 
dimiliki SLJ adalah 7.000 hektare dimana 6.500 hektare 
merupakan area yang layak tanam. Kapasitas pabrik 
pengolahan sawit adalah 60 ton tandan buah segar (fresh 
fruit bunch) per jam. Berdasarkan perhitungan sementara:
•	 NPV positif dengan nilai sebesar Rp. 155,5 miliar
•	 Pay Back Period 12,25 tahun
•	 IRR sebesar 18,32% 

SLJ berencana melakukan perluasan pembangunan 
pabrik dengan dana atau kredit yang dibutuhkan sebesar 
Rp250 miliar yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas 
pabrik secara lebih besar. Pembiayaan internal yang 
disiapkan oleh SLJ sebesar Rp100 miliar membutuhkan   
Rp150 miliar dari BNI.

Jaminan untuk kredit yang diajukan ke BNI adalah 
proyek itu sendiri dengan kolateral terdiri dari lahan kebun 
sawit, gedung, peralatan dan alat berat, serta kendaraan 
kantor. Dibutuhkan waktu sekitar 4—5 tahun bagi kelapa 
sawit untuk berproduksi dengan kegiatan utama mill SLJ 
sebagai berikut.
•	 Sterilisasi TBS dengan cara steaming (penguapan) untuk 

mengurangi kandungan asam lemak (free from fatty acids) 
sehingga buah terpisah dari tandan sawitnya.
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•	 Dilakukan	pembersihan	terhadap	buah	sehingga	buah	
menjadi steril.

•	 Dilakukan	proses	pemanasan	terhadap	buah	tadi	sehingga	
kernel nya terlepas, kemudian dilakukan ekstraksi sehingga 
menghasilkan minyak sawit.

•	 Dilanjutkan	dengan	proses	clearing yakni proses 
memisahkan minyak sawit dari air dan serat/fiber.

Total pekerja yang dimiliki mill SLJ adalah 1500 
orang dengan 1.200 orang tenaga kerja laki dan sisanya 
perempuan. Para pegawai bekerja dalam dua shift yakni: 
a. Mill kebun sawit, hanya satu shift: dari pukul 08.00 pagi s.d 

pukul 17.00 sore.
b. Mill Ekstraksi sawit (TBS), ada dua shift yakni:
	 •	 shift	1	dari	pukul	03.00	pagi	s.d	pukul	12.00	siang,
	 •	 shift	2	dari	pukul	12.00	siang	s.d	pukul	19.00	malam.

Lokasi perusahaan yang berlokasi di perkampungan 
dengan jarak yang cukup jauh dari kota. Status tanah adalah 
milik penduduk asli dengan profesi penduduk mayoritas 
sebagai petani ladang yang penghasilannya hanya dapat 
untuk menghidup diri mereka sendiri. Ketika perusahan 
mulai beroperasi, SLJ memanfaatkan lahan petani tersebut 
untuk dijadikan lahan sawit dengan pembagian porsi lahan 
adalah 70% untuk perusahaan dan 30% untuk petani plasma. 

Para petani bekerja sebagai buruh harian di SLJ dengan 
kegiatan untuk melakukan pemupukan dan pengobatan 
tanaman. Perusahaan juga cukup toleran untuk memberikan 
kelonggaran bagi para petani untuk bekerja secara tidak 
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tetap atau melakukan kegiatan adat di lingkungan/desa 
mereka. Namun, empat tahun lalu terjadi protes dari para 
buruh/petani agar perusahaan menaikkan gaji UMR-nya 
karena perusahaan sudah berhasil dan produknya sempat 
diekspor ke Cina dan India.

SLJ tidak memiliki sertifikat kebun sawit yang lestari, 
seperti RSPO dan atau ISPO , tetapi SLJ berkomitmen 
untuk melakukan pengembangan kebun kelapa sawit 
dengan cara-cara yang memperhatikan lingkungan hidup 
termasuk membuat Amdal dan memenuhi regulasi-regulasi 
pemerintah lainnya. Sebagai contoh, ketika membuka lahan, 
SLJ tidak melakukan pembakaran, tetapi menggunakan alat 
mekanik yang sesuai kondisi lapangan. Pohon dipotong-
potong, lalu dibiarkan membusuk sehingga menjadi pupuk 
alamiah. 

Sebagai informasi, produk utama perkebunan sawit 
tandan buah segar (TBS). TBS diolah lebih lanjut untuk 
dapat menghasilkan produk utama berupa CPO dan produk 
perifer dalam bentuk palm kernel (PK dapat dijual dan lalu 
diolah menjadi PKO/palm kernel oil). Tingkat rendemen dari 
TBS menjadi CPO adalah 22%. Sebagai contoh, dari 100 ton 
TBS diperoleh CPO 22 ton dan 5 ton PK dan limbah 73 ton 
dalam bentuk tandan kosong (TKS). EFB (empty fruit brunch) 
memiliki kandungan kalium klorida (KCl) yang dapat diolah 
lebih lanjut untuk menghasilkan pupuk alami. Dengan cara 
ini, penggunaan pupuk kimia bisa ditekan dan limbah dapat 
dihilangkan.

Dalam fase awal pembangunan perkebunan, harus 
memperhatikan penggunaan herbisida dan pestisida untuk 
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mengatasi gulma dan hama yang menyerang tanaman sawit. 
Bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam fase penanaman 
(planting) adalah teknik pemupukan yang bisa menghasilkan 
tanaman sawit yang baik dan cepat panen. Kebutuhan pupuk 
mencapai 620 ton per bulan, sedangkan pestisida sebanyak  
2 ton per bulan.

Proses penyemprotan tanaman menggunakan herbisida 
dan pestisida. Perkebunan kelapa sawit membutuhkan air 
dalam jumlah besar dengan volume air relatif konstan. Jika 
curah hujan tinggi, tanaman dapat tumbuh dengan baik. 
Namun, ketika musim kemarau, penyiraman harus rutin 
dilakukan agar produktivitas kebun tetap terjaga dengan 
baik.

Tugas:
1. Isilah formulir ER1
2. Dari formulir ER1 maka jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut:
a) Jelaskan aktivitas proyek tersebut termasuk tujuan 

pembiayaan (financing) dan jaminan yang tersedia
b) Jelaskan isu-isu lingkungan dan sosial yang ada dalam 

proyek tersebut (termasuk lokasi proyek, kondisi 
masyarakat sekitar, ekosistem, konversi lahan, pemakaian 
bahan kimia dll).

c) Jelaskan standar lingkungan dan manajemen sosial 
yang telah diimplementasikan oleh perusahan tersebut 
(misalnya ISO 14001, OHSAS 18001 dll).

d) Jelaskan hubungan antara pekerja dan pengusaha selama 
perusahaan itu beroperasi (apakah ada pemogokan, 



129

kematian pekerja ketika bertugas, keluhan dari masyarakat 
sekitar dan hal-hal terkait lainnya).

e) Jelaskan 5 dampak lingkungan yang negatif sebagai akibat 
dari kegiatan/operasional perusahaan.

f) Jelaskan 5 dampak sosial negatif yang terjadi bagi para 
pekerja dan atau komunitas sebagai akibat dari kegiatan/
operasional perusahaan.

g) Jelaskan bagaimana dampak-dampak negatif tersebut 
(point e dan f) yang dapat mempengaruhi BNI dalam hal:

  - Jaminan (guarantee)
        - Cash flow
  - Reputasi
3. Isilah formulir ER2
a) Jelaskan proyek dan pilih kategorinya (A, B, atau C).
b) Dari formulir ER2 apabila Saudara menjawab “Yes” maka 

berdasarkan tingkat signifikansinya, jelaskan 3 item utama 
yang menjadi perhatian utama bank dan mengapa?

E.  Jawaban Studi Kasus 

Activities and Processes (to be completed by bank) Annex ER1

Branch: Consecutive client: 

Client information (*)

 (1) Name or trade name of owner (individual or company):  PT Sawit Lestari Jaya

 (2) Name of establishment, company, or business: Kebun Sawit 

 (3) Type of activity and/or project to be financed:
                                                                                              CIIU code:             
                                                                                              
                                                                                             Size: 

 (4) Contact person: Michael Wijaya Position held: Kepala Keuangan

Telephone: Fax: E-mail: 

0 1 1 2

 Tabel 21. Formulir ER1 (Jawaban Studi Kasus)



130

Location of activity and/or project to be financed

 (5) Surface area (m²): 
70.000.000

(6) Built area (m²):
200.000

(7) Number of levels: 
      2

 (8) Physical address of location: 
Silaen Kabupaten Tobasa Sumut

 (9) Neighbourhood, village or town: 
Porsea Kabupaten Tobasa Sumut

(10) Previous use of land: 
Kebun Ladang

(11) Use of neighbouring land:
Kebun Sawit

(12) Location – type of zone (indicate with an X):

Residential                 Commercial                   Mixed                   Rural                  Industrial

Name of the zone:
Silaen Sumut

Description of the activity and/or project to be financed 

(13) Description of the process (es): (Annex additional sheets if necessary.)
Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun bagi kelapa sawit untuk berproduksi dimana kegiatan 
utama mill SLJ adalah

•	 Sterilisasi TBS dengan cara steaming (penguapan) untuk mengurangi kandungan 
asam lemak (free from fatty acids) sehingga buah terpisah dari tandan sawitnya.

•	 Dilakukan pembersihan terhadap buah sehingga buah menjadi steril.
•	 Dilakukan proses pemanasan terhadap buah tadi sehingga kernel-nya terlepas dan 

kemudian dilakukan ekstraksi sehingga menghasilkan minyak sawit.
•	 Dilanjutkan dengan proses clearing yakni proses memisahkan minyak sawit dari air 

dan serat/fiber.

(14) On management and control measures, indicate the corresponding boxes with an X:
(Annex additional sheets if necessary.)

Issue In place Under
development Non-existent Not

applicable

Solid waste X

Liquid waste X

Wastewater X

Gas or particulate 
emissions X

Noise X

Storage of chemicals 
and toxic substances X

X

Lanjutan Tabel 21. 
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Fire prevention
measures X

Employee safety 
measures X

Environmental
management systems X

(15) Production capacity:                                                 Measurement unit/time period:
                              60 ton Fresh Fruit Bunch                                                               hour

(16) Total no. of workers:
1.500

Men: 
1.200

Women:
300

(17) No. of shifts:
- Kebun Sawit, 1 shift
- Ekstraksi Kelapa Sawit, 2 shift

Start time: 
08.00 am
03.00 am
12.00 pm

Stop time: 
17.00 pm
12.00 pm
07.00 pm

Description of inputs (resources) used for the activity and/or project to be financed

(18) Drinking water: 

Yes                No

Source of water
consumed:

River

Drinking water 
used in process:

Yes              No

Source of water used in 
process:

River

(19) Specify type of energy (electric, fossil fuel, mixed, other) used:
- Listrik untuk base camp dan storage (penyimpanan) 
- Bahan bakar fosil untuk generator, peralatan berat, dan kendaraan

(20) List of raw materials: (Annex additional sheets if necessary.)

Name Quantity/month Unit of measurement

Fertilizer 620 ton

Pesticide 2 ton

Form designed by: Edgar A. Rojas, Ecobanking Project, CLACDS/INCAE.

1.  Project description, destination of financing, and description 
of guarantee. 

 Proyek: mengembangkan lahan ladang menjadi area 
perkebunan kelapa sawit.

 Area proyek meliputi 7.000 ha dengan area tanam seluas 
6.500 ha.

 Kapasitas ekstrasi pabrik kelapa sawit mencapai 60 ton FFB 
(fresh fruit bunch)/jam.

Lanjutan Tabel 21. 
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2.  Description of environmental and social context (description 
of the location of the client, neighboring areas, rural or urban 
sector, description of adjacent ecosystem, previous use of 
client's land and current use of neighboring lands, etc.).

•	 Perusahaan	terletak	di	area	rural	(pedesaan)	dengan	jarak	
yang cukup jauh dari ibu kota provinsi. Penduduk di sekitar 
proyek kebanyakan bekerja sebagai petani atau peladang 
dengan hasil ladang kebanyakan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.

•	 Pada	awal	perusahaan	beroperasi,	peladang	menyerahkan	
tanah mereka kepada perusahaan dan perusahaan akan 
memberikan penggantian lahan yang sama dengan porsi 
mereka. Pembagian lahan adalah 70% perusahaan dan 
30% petani plasma. 

•	 Selama	periode	pembangunan	kebun,	petani	plasma	
dapat bekerja sebagai buruh harian seperti melakukan 
treatment dan pemupukan lahan.

•	 Biasanya,	petani	tidak	menyerahkan	seluruh	lahannya	
kepada perusahaan (hanya sebagian saja). Oleh sebab itu, 
petani masih memiliki alternatif pekerjaan apakah mereka 
akan turut mengolah lahan sawit perusahaan atau mereka 
langsung bekerja untuk perusahaan.

•	 Perusahaan	memberikan	keleluasaan	dan	toleransi	
bagi buruh (petani plasma) khususnya ketika mereka 
menyelenggarakan acara adat atau memanen hasil 
pertaniannya sendiri.

3.  Description of environmental and social management and 
control measures being implemented, or in process of being 
implemented by client. e.g. ISO 14001; OSHAS 18001, or 
client's own measures. 
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•	 Perusahaan	tidak	memiliki	sertifikasi	internasional	seperti	
RSPO, tetapi dalam pembangunan areal kebunnya, 
perusahaan menerapkan standar lingkungan, seperti 
Amdal dan regulasi pemerintah lainnya.

•	 Penerapan	standar	lingkungan	tersebut	misalnya	
perusahaan menggunakan cara mekanis melalu alat-alat 
berat. Penebangan dan pemotongan pohon dilakukan 
secara satu demi satu sehingga pohon tersebut menjadi 
busuk dan akhirnya menjadi pupuk alami (kompos).

•	 Perusahaan	tidak	melakukan	pembakaran	untuk	
membuka areal kebun sawitnya.

4.  Description of client's history regarding worker-related 
accidents and/or sicknesses, and/or among external 
community; boycotts, strikes, fines or complaints by the 
community or authorities due to environmental impacts, etc. 

 Tidak ada masalah dalam pembangunan areal kebun 
sawit yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan 
masalah sosial terkait. Penduduk lokal sangat antusias 
untuk bergabung menjadi petani plasma. Hal ini dipicu 
oleh kesuksesan petani plasma di wilayah lain sehingga 
menjadi inspirasi bagi penduduk lokal di Kecamatan 
Silaen.

5.  Description of the five (5) main negative environmental 
impacts as a result of client's activities. 

•	 Perubahan tata guna lahan dari pertanian / ladang menjadi 
monokultur kebun sawit.

•	 Penggunaan zat-zat kimia untuk meningkatkan kualitas 
hasil panenan sawit.
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•	 Terjadinya degradasi varietas pertanian/ladang termasuk 
keanekaragaman hayati karena kebun sawit merupakan 
kebun monokultur dalam skala besar.

•	 Penggunaan pupuk kimia mengakibatkan kesuburan lahan 
mengalami penurunan.

•	 Pemakaian pupuk kimia mengakibatkan terpaparnya 
partikel-partikel racun di tanah dan ketika hujan bisa 
terbawa ke sungai di sekitar kebun (berbahaya buat 
masyarakat lain sekitar sungai).

•	 Pemakaian air dalam volume besar untuk kebun kelapa 
sawit.

6.  Description of the four (4) or five (5) main negative impacts 
among employees and/or the community, as a result of 
client's activities. 

•	 Gaya hidup masyarakat berubah dari petani ladang menjadi 
petani sawit karena pendapatan yang meningkat.

•	 Petani plasma lebih konsumtif dan ditemukan banyaknya 
petani yang mengonsumsi alkohol dan merokok.

•	 Petani plasma meninggalkan pola kearifan lokal dalam 
pertanian setempat.

•	 Keguyuban atau sifat gotong-royong menjadi sedikit 
terkikis (individualis) karena secara ekonomis mereka sudah 
mulai mapan.

7.  Explain how the impacts described under points 5 and 6 can 
affect your financial institution regarding:

 Bisnis perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak 
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positif bagi devisa negara dan penciptaan lapangan 
pekerjaan khususnya kegiatan ekspor dan terciptanya 
produk derifatif dari CPO (crude palm oil).

-   Guarantee. Kondisi lingkungan dan sosial dari penduduk 
lokal (petani plasma) tidak mempengaruhi secara 
signifikan pada jaminan. Para petani plasma benar-benar 
memiliki keterikatan positif dengan perusahaan karena 
mereka adalah mitra kerja. Satu-satunya risiko tinggi yang 
“mengancam” jaminan dari alam berupa musim kering 
yang panjang atau terjadinya kebakaran hutan. Untuk 
mengatasi risiko kebakaran ini, asuransi kebakaran sangat 
dibutuhkan perusahaan dan hal ini perlu diatur dalam 
covenant bank kepada debitur.

- Cash flow. Kebun sawit ini menghasilkan fresh fruit 
bunch (tandan buah segar  TBS) yang diekstrak dari CPO. 
Pendapatan petani plasma dan perusahaan cukup stabil 
dan mereka dapat membayar bunga dan cicilan kepada 
bank.

-   Reputation. Reputasi bank terkait dengan proses 
pembanguan kebun kelapa sawit. Perusahaan ini 
melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan 
lingkungan dan regulasi yang lain, seperti Amdal, izin-izin 
terkait sawit serta menjaga kewajibannya kepada petani 
plasma secara professional. Bahkan, standar kehidupan 
petani plasma turut meningkat seperti adanya perumahan 
yang layak dan mereka mampu membeli motor atau 
mobil.
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Environmental Screening and Classification 
(to be completed by bank) Annex ER2

Branch:
Divisi Kredit Korporat

Consecutive client number:

Name of client:
Perkebunan Sawit

CATEGORY A

Indicate with an X whether or not there is a relation, effect or impact of the activity or 
project on the following items:

Item Yes No

1. Generation of a significant (irreversible) environmental 
impact that will probably affect third parties (e.g. local com-
munity, neighbours)

X

2. Large-scale industrial plants X

3. Construction of dams and reservoirs X

4. Impact on virgin forest X

5. Involuntary resettlement of communities or families X

6. Production or commercial use of agrochemicals X

7. Impact on heritage property
(e.g. religious or archaeological sites) X

8. Impact on protected natural habitats or areas with high
biological diversity (e.g. wetlands, coral reefs, mangroves) X

9. Impact on watersheds through large abstraction or
modification programmes (e.g. flood control), irrigation or 
drainage

X

10. Impact on indigenous peoples. X

11. Impact on international waterways. X

12. Listed under this category in Annex ER003 X

13. Is it a type of project listed in annex ER003A? X

Total: 7 6

CATEGORY B

Indicate with an X whether or not there is a relation, affect or impact of the activity or 
project on the following items:

 Tabel 22. Formulir ER2 (Jawaban Studi Kasus)
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Item Yes No

14. Wastewater production or cause an increase in current 
output X

15. Emission of gases or particulate matter into the air or cause 
an increase in current emissions X

16. Production of hazardous or non-hazardous solid waste or 
cause an increase in current production X

17. Handling and use of toxic substances in the form of liquids, 
solids or gases X

18. An increase in the use of water from the area X

19. An increase in the use of energy from the area X

20. The end product becomes a pollutant once it has been 
used X 

21. High noise levels (within the factory and/or within the site 
limits) X

22. The use of ozone depleting substances
(e.g. CFCs and chlorinated solvents) X

23. An impact on heath and security at the workplace X

24. Presentation of environmental permits for project
implementation X

25. Contamination of the ground due to use of location X

26. Listed under this category in Annex ER003 X

Total: 8 5

CATEGORY C

27. Listed under this category in Annex ER003 X

Total: 1

Classification of activity or project to be financed (indicate with an X)

Category A:                                   Category B:                               Category C:

Name and signature of analyst: Si Polan

Form designed by: Edgar A. Rojas, Ecobanking Project, CLACDS/INCAE.

Lanjutan Tabel 22. 
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1.  Project name and category
- Kebun kelapa sawit dan pabrik ekstraksi minyak sawit.
- Area perusahaan: 7.000 ha.
- Area tanam: 6.500 ha.
- Kapasitas pabrik: 60 ton fresh fruit bunch (FFB)/jam.
- Project cost sebesar Rp250 miliar yang ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas pabrik secara lebih besar. 
Pembiayaan internal (self financing) yang disiapkan oleh 
SLJ sebesar Rp 100 miliar, bank financing sebesar Rp150 
miliar.

- Kategori proyek A (high risk).

2.  Of the items identified with a ‘Yes’ in the ER2 form indicate, in 
order of importance, the three main items that might become 
a matter of concern for your financial institution, and why. 

- Production of hazardous or non-hazardous solid waste or 
cause an increase in current production

 Produk utama perkebunan sawit adalah tandan 
buah segar (TBS). TBS diolah lebih lanjut untuk dapat 
menghasilkan produk utama berupa CPO dan produk 
perifer dalam bentuk palm kernel (PK dapat dijual dan lalu 
diolah menjadi PKO/palm kernel oil). Tingkat rendemen dari 
TBS menjadi CPO adalah 22%. Sebagai contoh, dari 100 
ton TBS diperoleh CPO 22 ton dan 5 ton PK dan limbah 73 
ton dalam bentuk tandan kosong (TKS). EFB (empty fruit 
brunch) memiliki kandungan kalium klorida (KCl) yang 
dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan pupuk alami. 
Dengan cara ini, penggunaan pupuk kimia bisa ditekan 
dan limbah dapat dihilangkan.
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-   Handling and use of toxic substances in the form of liquids, 
solids, or gases

 Dalam fase awal pembangunan perkebunan harus 
memperhatikan penggunaan herbisida dan pestisida 
untuk mengatasi gulma dan hama yang menyerang 
tanaman sawit. Bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam 
fase penanaman (planting) adalah teknik pemupukan yang 
bisa menghasilkan tanaman sawit yang baik dan cepat 
panen. Kebutuhan pupuk mencapai 620 ton per bulan, 
sedangkan pestisida sebanyak 2 ton per bulan. Selain itu, 
proses penyemprotan tanaman menggunakan herbisida 
dan pestisida. 

- An increase in the use of water from the area
 Perkebunan kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah 

besar dengan volume air relatif konstan. Jika curah hujan 
tinggi, tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, 
ketika musim kemarau, penyiraman harus rutin dilakukan 
agar produktivitas kebun tetap terjaga dengan baik.

 Selain itu, air sangat dibutuhkan untuk proses sterilisasi di 
pabrik ekstraksi minyak sawit. Kebutuhan air ini mencapai 
jumlah yang sangat besar setiap hari. Oleh karena itu, 
keberadaan kebun kelapa sawit biasanya di lokasi yang 
curah hujannya tinggi. 

Sebenarnya total formulir yang dipakai di ESRA sampai 
dengan formulir ER10 (hingga formulir tindakan korektif dan 
public disclosure debitur/klien). Namun, yang dimuat dalam 
buku ini cukup 2 formulir saja, yakni ER1 dan ER2.  Hal ini 
dikarenakan ESRA belum menjadi kewajiban bagi bank atau 
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menjadi ketentuan yang ditetapkan OJK untuk perbankan. 
Penjabaran secara lengkap ESRA pun akan membuat buku ini 
menjadi lebih tebal dan panduan ini menjadi “tidak singkat”. 
Namun demikian, pemaparan formulir ER1 dan ER2 di atas 
merupakan dasar/fondasi yang cukup untuk mengenal secara 
lebih mendalam analisis risiko lingkungan dan sosial bagi 
bank untuk memulai penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan 
dalam internal bank.

Harap diingat, penilaian risiko lingkungan dan sosial 
dalam ESRA tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek 
energi bersih. Namun, dapat diberlakukan untuk semua 
jenis proyek yang akan dibiayai oleh bank atau financier. 
Penerapan ESRA dikembalikan kepada kebutuhan bank 
saat ini dan masa mendatang sekaligus berharap OJK juga 
mendorong analisis risiko lingkungan dan sosial menjadi 
salah satu jenis risiko baru yang dikenal dalam ilmu 
manajemen risiko bank, selain delapan risiko yang sudah 
exisiting.
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Kesimpulan 7



Keberlanjutan atau sustainability merupakan keniscayaan 
bagi bank atau lembaga keuangan nonbank. Mengapa 
demikian? Karena sustainable bank atau sustainable 
finance secara roh adalah lembaga jasa keuangan yang 
menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam 
bisnis mereka. Seperti yang telah diulas sebelumnya, inti dari 
lingkungan adalah hutan. Karenanya, manusia (disadari atau 
tidak) tetap membutuhkan hutan untuk kehidupan. Setali 
tiga uang, inti dari bisnis bank adalah manajemen risiko yang 
membutuhkan penguatan dari sisi analisis risiko lingkungan 
dan sosial mengingat bank adalah satu-satunya lembaga 
keuangan di dunia yang mengelola begitu banyak portfolio 
bisnis, mulai dari bisnis sederhana (UMKM) hingga yang 
kompleks dan sensitif terhadap kualitas lingkungan hidup. 

Oleh karena itu, sekali lagi disampaikan bahwa integrasi 
keberlanjutan (sustainability) dalam bank segera dimulai 
dari titik analisis kredit yang mempertimbangkan risiko-
risiko lingkungan dan sosial. Manfaat mempertimbangkan 
keberlanjutan dalam analisis kredit tidak lepas dari unsur:
•	 Membantu melakukan mitigasi risiko yang lebih baik, 

khususnya dalam menilai proposal kredit.
•	 Keberlanjutan sebagai navigasi bank dalam pengambilan 

keputusan kredit berdasarkan analisis yang objektif.
•	 Meningkatkan sistem manajemen risiko sebagai bagian dari 

prudential banking system.
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•	 Membantu debitur/klien dalam meningkatkan kapasitas 
mereka tentang risiko lingkungan dan sosial untuk 
mencegah dampak negatif dari kegiatan/operasional 
mereka.

•	 Membantu bank untuk menjadi go green dengan 
menyediakan produk dan layanan perbankan yang ramah 
lingkungan.
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