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01.  KEUANGAN BERKELANJUTAN
- AN OVERVIEW -
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CLIMATE CHANGE
Menghadapi ancaman perubahan iklim, 
dimana dampaknya sudah kita rasakan

sebagai akibat illegal logging, deforestasi, 
kebakaran lahan gambut, tata-kota

semrawut tanpa daya dukung lingkungan, 
dan sebagainya maka LJK tidak bisa

tinggal diam.
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Kebakaran Hutan dan 
Lahan

ü Organisasi World Resources Institute
(WRI) melaporkan posisi Indonesia saat
ini sebagai pencemar karbon dioksida
atau CO2 terbesar keempat di dunia.

ü Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi
bulan September – November 2015
menghasilkan gas rumah kaca lebih
besar dari emisi rata-rata harian dari
seluruh kegiatan ekonomi Amerika
Serikat.

Sumber: http://international.sindonews.com/read/1057478/40/wri-sebut-indonesia-
ranking-4-pencemar-co2-terbesar-dunia-1446185413
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Sustainable/Green Insurance
Sustainable Insurance aims to reduce risk, develop
innovative solutions, improve business performance, and
contribute to environmental, social and economic
sustainability. (UNEP-FI)

Green Insurance (also often referred to as eco-friendly
insurance) can be defined as insurance that not only covers
people in case of injury or damage, but also contributes to
protecting our environment.
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OJK Roadmap to Sustainable Finance
1. OJK telah mempublikasikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) dan POJK No.51 tahun 2017
2. 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
3. Tujuan Keuangan Berkelanjutan adalah meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan

sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
4. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan

dengan kemampuan Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan yang ramah
lingkungan.

5. OJK telah membuat jangka waktu pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan secara bertahap yakni:
ü Jangka Menengah (2015 - 2019), yakni: kegiatan penguatan keuangan berkelanjutan

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

ü Jangka panjang (2020 - 2024), kegiatan difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata
kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan dan pembangunan sistem
informasi terpadu keuangan berkelanjutan.
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OJK Roadmap to Sustainable Finance (SF)

Landasan Penerapan SF:
1. Kebijakan Prinsip SF

2. Kebijakan Peningkatan
Porsi SF

3. Kebijakan Pengawasan
SF

Insentif Kerjasama
dengan Instansi lain

1. Insentif Fiskal
2. Insentif NonFiskal

Insentif
(dalam kontrol OJK):
1. Insentif Prudensial

2. Information Hub
3. SF Award
4. Kebijakan

Penguatan Ketahanan : 
Penguatan Manajemen
Risiko dan GCG terkait
lingkungan dan sosial

2015

01

2016

02

2017-2018

03 2019-2024

04

2015-2019 :
Kampanye, Training Analis LH, Pengembangan green products, Green Insurances, Green 
Bond dan Green Index, akses LJK terhadap Global Public Funds, Koordinasi kebijakan SF
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JADWAL PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE
Bank Buku 3 dan Bank Buku 4 per 01 Januari 2019 dengan rincian :

1. Penyampaian RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) pertama kali adalah sesuai
waktu penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 dan dilanjutkan setiap tahun.

2. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk periode 01 Januari – 31 Desember 2019
dipublikasikan April 2020 dan dilanjutkan setiap tahun.

Bank Buku 1 dan Bank Buku 2, serta Lembaga Keuangan Non Bank, dengan rincian :

1. Penyampaian RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) pertama kali adalah sesuai
waktu penyampaian Rencana Bisnis Lembaga Keuangan (RBLK) 2020 dan dilanjutkan setiap
tahun.

2. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk periode 01 Januari – 31 Desember 2020
dipublikasikan paling lambat pada April 2021 dan dilanjutkan setiap tahun.
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Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana
kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima
tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan,
termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target
dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian
dan penerapan manajemen risiko

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 
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Apakah itu Sustainability / 
Keberlanjutan?

ENVIRONMENT
SOCIETY
ECONOMY

Keseimbangan kinerja
lingkungan, 
sosial dan ekonomi

Sustainable Insurance, 
Sustainable Finance
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Peranan Lembaga 
Keuangan dalam
Sustainability KUSTOMER

Sebagai Insentif bagi Pembiayaan
Bisnis atau Investasi yang ramah
lingkungan

KOMUNITAS
Lingkungan dan Sosial sebagai
Pilar CSR

KONTROL
Melaksanakan

Environmental & Social
Due Diligence

KOLABORATOR
Pelibatan Pemangku

Kepentingan

LEMBAGA KEUANGAN 
(BANK, ASURANSI, DSB)
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Konsep Sustainable Development di Asuransi

Environmental Protection
Planet

Economic Prosperity Profit

BNI Life dapat menggunakan konsep
Triple Bottom Line 

Social Empowerment
People

PT BNI Life Insurance

Sustainble Insurance adalah
Perusahan Asuransi Yang 

Menempatkan Sustainability / 
Keberlanjutan sebagai prioritas

utama bisnis / operasional asuransi
tersebut

Contoh:
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Tantangan Global Dalam Sustainable Insurance
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Insurance Risk Management Value Chain

Insurance Risk Management Value Chain
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1. Melengkapi/Membuat Dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (syarat formal) à
wajib sesuai POJK No.51 tahun 2017

2. Pelatihan penilaian aspek ESG (Environment, Social & Governance) dan integrasinya ke
dalam Manajemen Risiko LJK yang diterapkan pada saat proses Analisa Pinjaman atau
Pertimbangan Investasi. à wajib sesuai POJK No.51 tahun 2017 Pasal 2 ayat 2.

3. Berpartisipasi aktif dalam forum Sustainability yang diselenggarakan oleh stakeholder
(OJK, KESDM, KLHK dan lembaga-lembaga lainnya).à wajib namun tidak tertera dalam
POJK No.51 tahun 2017

4. Pembuatan Sustainability Report sesuai GRI &OJK. à wajib sesuai POJK No.51 tahun 2017

5. Pembuatan modul e-learning sustainable insurance di android dan apple store. à nice to
have

6. Menjadi anggota UNEP-FI - PSI, IBCSD à nice to have

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI 
SUSTAINABLE FINANCE ?
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Sustainable Finance Strategy Matrix

BusinessNon Business

In
te

rn
al

Ex
te

rn
al

Capacity 
Building

Networking

Green 
attitude

CSR

Green 
Investment/
financing

Green 
product

PKBL

Product 
development

Branding/ 
sponsorship Cross 

selling

SOP
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DELAPAN PRINSIP KEUANGAN 
BERKELANJUTAN

19

1. Prinsip investasi bertanggung jawab; 
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; 
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup; 
4. Prinsip tata kelola; 
5. Prinsip komunikasi yang informatif; 
6. Prinsip inklusif; 
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan 
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.



PRAKTEK SUSTAINABLE INSURANCE DI DUNIA
PSI as a global sustainability framework for
the insurance industry

PSI part of insurance industry criteria of
sustainability indices of Dow Jones
Sustainability Indices, FTSE4Good (Financial
Times Stock Exchange), and Brazil’s
BM&FBOVESPA Corporate Sustainability
Index
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PERUSAHAAN ASURANSI KELAS DUNIA DALAM 
SUSTAINABLE INSURANCE

2016 DJSI: Swiss Re remains insurance industry leader in 
sustainability Swiss Re remains the insurance industry 

sector leader in the DJSI for the third consecutive year, and 
the tenth time since 2004.

2017 DJSI: AXA’s sustainability performance improves again AXA 
moves from fifth position to second-best player in the insurance 
industry –the Group’s best performance ever 

01

02

2017 DJSI: Allianz ranked No.1 insurer 03
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SUSTAINABLE PRINCIPLES DI 
DUNIA INTERNASIONAL
Telah banyak juga regulasi skala internasional yang memuat
praktik-praktik bisnis Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan/Investasi yang ramah lingkungan, di antaranya UN
Global compact, Equatorial Principle (Project Finance), Principles
for Responsible Investment (UN-PRI), Banking Environment
Initiative (BEI), Principles for Sustainable Insurance (PSI) dan
Global Reporting Initiative (GRI).
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ke segenap stakeholder 
asuransi bahwa

KEUANGAN 
BERKELANJUTAN 

merupakan peluang bisnis
ketimbang risiko yang 

perlu ditakuti

MANFAAT LANGSUNG KEUANGAN BERELANJUTAN

dialog dengan stakeholder 
tentang pentingnya

KEUANGAN BERKELANJUTAN 
bukan hanya bagi lembaga
keuangan, tetapi juga bagi

masyarakat dan 
investor/nasabah/debitur/pe

megang polis dan-lain-lain.

peluang bisnis dan 
memperkaya khasanah

lembaga keuangan untuk
penciptaan produk dan 

layanan yang rendah
karbon, bersih dan ramah

lingkungan

01 02 03
Dialog MenciptakanKomunikasikan
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TANTANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN: 
WUJUDKAN PROYEK HIJAU

Proyek Hijau atau Green Project bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian
lokal dengan fokus utama mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Bank Dunia membagi proyek hijau ke dalam dua kriteria, yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi
perubahan iklim.

Proyek-proyek hijau yang masuk ke dalam kelompok mitigasi perubahan iklim adalah pembangkit listrik tenaga
air dan angin, penggunaan teknologi baru yang mengurangi emisi karbon, peningkatan efisiensi dalam sektor
transportasi, manajemen limbah dan bangunan-bangunan hijau, serta pengurangan karbon melalui reboisasi
dan menghindari penggundulan hutan.

Proyek-proyek hijau yang masuk ke dalam kelompok adaptasi perubahan iklim adalah pencegahan banjir,
ketahanan pangan dan penguatan sistem agrikultur, manajemen hutan berkelanjutan dan menghindari
penggundulan hutan.
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PRIORITAS 
KEUANGAN BERKELANJUTAN02.
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Pengembangan Produk dan/atau Jasa
Keuangan Berkelanjutan

1. Peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen
keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan

2. Penerapan tersebut harus sesuai dengan kriteria dan kategori produk dan/atau
jasa Keuangan Berkelanjutan (Pedoman Teknis OJK SF)

3. Proyek/kegiatan/produk/jasa tersebut mendapatkan penanaman modal/
pendanaan/pembiayaan/kredit dari LJK apabila di dalam proses bisnisnya
mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam
secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan
lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan
ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang
menghadapi dampak perubahan iklim
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CONTOH PEMBIAYAAN 
GREEN PROJECTS 
(RENEWABLE ENERGY)

Sumber: Laporan Keberlanjutan BNI 2019
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PRODUK KEUANGAN SEKTOR 
ASURANSI

Green Insurance Carbon Insurance

Produk keuangan hijau pada sektor asuransi yang telah
dikembangkan adalah : 
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GREEN INSURANCE
Jenis asuransi ini umumnya melingkupi dua area produk : 

1. Produk asuransi yang membedakan besarnya premi berdasarkan
karakteristik terkait lingkungan

2. Asuransi yang secara spesifik dirancang untuk aktivitas pengurangan emisi
dan teknologi bersih. 

3. Contoh produk green insurance:

a. Asuransi mobil ramah lingkungan dimana preminya dihubungkan
dengan penggunaan kendaraan (yang meninggalkan “jejak” 
lingkungan)

b. Asuransi rumah ramah lingkungan dimana tingkat premi khusus
diberikan kepada bangunan yang menerapkan efisiensi energi. 
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CONTOH PRODUK & KEGIATAN GREEN LIFE INSURANCE
1. Integrasi analisa risiko ESG (Environment, Social & Governance) dalam pengambilan keputusan investasi

perusahaan asuransi jiwa pada sektor usaha dan surat berharga.

2. Investasi perusahaan asuransi jiwa pada sektor industri yang bersih dan ramah lingkungan termasuk
pada green bond.

3. Produk asuransi jiwa/kesehatan untuk mendukung kualitas hidup di masa depan seperti: produk
asuransi untuk kaum disabled, mahasiswa dan lain-lain.

4. Penyediaan produk asuransi jiwa kredit untuk KPR, Kredit Mobil dan lain-lain.

5. Menyalurkan dana CSR untuk mendukung kegiatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk
pencegahan penyakit degeneratif (diabetes, jantung dan lain-lain).

6. Penutupan premi asuransi (new book) kepada klien dengan memberikan gimmick seperti bibit pohon,
benih pohon dan sejenisnya.

7. Mengadvokasi untuk kebijakan publik terkait penguatan sistem perlindungan kesehatan, sistem
pensiun dan asuransi untuk kepentingan masyarakat luas.

8. Penurunan carbon footprint atau pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasional kantor dan
perjalanan dinas pegawai.

30



GREEN INVESTMENT FUNDS
1. Dana investasi berkelanjutan telah berkembang melalui tiga fase, dimana

tingkat kompleksitas dalam menilai kelayakan investasi pada masing-masing
generasi semakin meningkat.

2. Pada fase pertama, dana investasi cukup disalurkan pada proyek-proyek
yang tidak melanggar kriteria (exclusionary criteria) lingkungan dan sosial
tertentu.

3. Pada fase kedua, dana investasi baru dapat disalurkan setelah proyek
memenuhi kriteria (positive criteria) lingkungan dan sosial tertentu.

4. Sedangkan pada fase ketiga, penilaian dan pemilihan proyek investasi
potensial dilakukan dengan melihat seluruh kriteria lingkungan dan sosial,
baik yang bersifat exclusionary maupun positive criteria.

5. Sebagai tambahan, investor atau pengelola dana investasi juga melakukan
penilaian kinerja relatif untuk masing-masing sektor usaha terhadap
pemenuhan kriteria lingkungan dan sosial yang ditetapkan.
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GREEN BOND (OBLIGASI HIJAU)
Pada 2019, BNI turut berpartisipasi dalam investasi hijau melalui
pembelian green bond yang diterbitkan oleh BRI sejumlah USD
5.000.000 (Lima Juta). Pembelian green bond ini menunjukkan
dukungan positif BNI terhadap pelestarian lingkungan

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) BV, anak usaha PT Barito Pacific
Tbk (BRPT), menerbitkan surat utang berwawasan lingkungan (green
bond) senilai US$ 1,11 miliar. Penawaran green bond ini mengalami
kelebihan permintaan (oversubscribed) yang tinggi dengan pesanan yang
masuk mencapai US$ 2,8 miliar dari 106 akun.

Sumber: 8 Oktober 2020 , https://investor.id/market-and-corporate/green-bond-star-
energy-us-11-miliar-kebanjiran-pesanan
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IMPLEMENTASI
KEUANGAN 

BERKELANJUTAN

33
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HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
1. Dalam pengembangan internal lembaga jasa keuangan (LJK), hal utama yang dilakukan adalah

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip
Keuangan Berkelanjutan.

2. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mendorong adanya inovasi/pengembangan berbagai produk
dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan LJK terhadap
nasabah atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

3. Jika LJK telah memiliki produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, LJK harus meningkatkan
kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud.

4. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis,
dan pelayanan konsumen.

5. LJK harus mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum
waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus LJK dan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan.

6. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk
seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan
seluruh pegawai.
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PENYESUAIAN ORGANISASI SELARAS KEUANGAN 
BERKELANJUTAN

1. Penyesuaian organisasi dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dilakukan antara lain terhadap
visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai
implementasi Keuangan Berkelanjutan.

2. Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan prioritas LJK. Penyesuaian struktur organisasi dapat
dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah
unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.

3. Salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan adalah penerapan tata kelola. Dalam hal diperlukan LJK
melakukan penyesuaian terhadap tata kelola yang sudah ada sehingga mampu mendukung pencapaian
tujuan Keuangan Berkelanjutan.

4. Penyesuaian dimaksud membutuhkan sosialisasi yang disertai dengan program pengembangan kapasitas
SDM LJK agar tata kelola dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
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VALUE CHAIN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI LJK

Business 
Opportunity

Long Term Branding/Corporate IdentityValue

Managing Risk & 
Governance

Sustainable Products 
(Investment, Policy/Polis Product 

& Services) 

SUSTAINABLE 
FINANCE

Sustainable Value Chain
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WORK PROCESS IN LIFE INSURANCE COMPANY
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RENCANA AKSI KEUANGAN 
BERKELANJUTAN (RAKB)04
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RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 
(RAKB)

01

02

05

04

Ringkasan Eksekutif

Faktor penentu rencana
aksi keuangan
berkelanjutan

penyusunan rencana aksi keuangan
berkelanjutan

Prioritas dan uraian
rencana aksi keuangan
berkelanjutan03

Tindak lanjut aksi
keuangan berkelanjutan
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Diisi dengan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling banyak 3 (tiga) halaman
yang paling sedikit memuat :

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
2. Visi dan misi;
3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk

target waktu (timeline) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu
5 (lima) tahun. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berjangka waktu sampai
dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;

5. Alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan

6. Pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF
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Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diisi dengan pernyataan paling
sedikit mengenai keterlibatan pihak dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan dan rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA 
AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
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Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan paling sedikit : 

1. Rencana strategis bisnis; 
2. Kapasitas organisasi; 
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis; 
4. Kerjasama dengan pihak eksternal; 
5. Strategi komunikasi; 
6. Sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi; dan 
7. Kebijakan pemerintah.

3. FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI 
KEUANGAN BERKELANJUTAN
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4. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA 
AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN - 1 

1. sumber dana; 
2. sumber daya manusia; dan
3. mitra kerja sama. 43



4. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA 
AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN - 2 
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Dalam bagian ini, LJK menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan.

Sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi :

1. Pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan
evaluasi;

2. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
3. Tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
4. Mitigasi risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan

dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

5. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN 
BERKELANJUTAN
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INTEGRASI ENVIRONMENT, SOCIAL 
AND GOVERNANCE

05
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INTEGRASI ENVIRONMENT, SOCIAL  AND 
GOVERNANCE DALAM INDUSTRI ASURANSI

47

1. POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan (Pasal 1 butir 10: Produk dan/atau Jasa Keuangan
Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan
Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya)

2. POJK No. 01/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang
terdiri dari:

a. Risiko Kepengurusan
b. Risiko Tata Kelola
c. Risiko Strategi
d. Risiko Operasional
e. Risiko Aset & Liabilitas (Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB)
f. Risiko Asuransi
g. Risiko Dukungan Dana

3. POJK No. 27/POJK.05/2018 Tentang Perubahan POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Khusus Pasal 11 tentang Pembatasan atas Aset yang
Diperkenankan dalam bentuk investasi)



KONSEP ENVIRONMENT, SOCIAL  AND 
GOVERNANCE (LINGKUNGAN, SOSIAL DAN 
TATA KELOLA)

Unit pengelola Sustainable Finance di LJK menjadi Driver / Penggerak / Pendorong
untuk penerapan aspek ESG baik untuk business & investasi, risk maupun supporting
unit termasuk stakeholder lainnya

• ESG adalah konsep / terminologi yang pertama kali diungkapkan oleh UN Global
Compact tahun 2004 agar investor dan analis dapat fokus pada isu-isu lingkungan,
sosial dan tata kelola (Environment, Social and Governance).

• ESG adalah indikator penting dari manajemen perusahaan dalam memperkuat
kinerja lingkungan, sosial, tatakelola untuk mengoptimalisasi stakeholder value
dalam jangka panjang.
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CONTOH ASPEK ESG ATAU LST

Terlihat dalam Sustainability Report (Laporan Keberlanjutan) dan Annual 
Report (Laporan Tahunan) suatu LJK

• Environmental: Emisi CO2, keanekaragaman hayati, polusi dan kontaminasi,
perubahan tata guna lahan, pembakaran lahan, pemanfaatan energi baru
terbarukan, efisiensi energi dan lain-lain

• Social: Hubungan ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), Kesehatan dan
keselamatan kerja, keterlibatan komunitas masyarakat , inklusi keuangan,
CSR, dan lain-lain

• Governance: Korupsi, suap, legalitas dan Manajemen yang efektif dan
reputasi baik.
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INTEGRASI ESG DALAM PERTIMBANGAN INVESTASI 
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

1. Dari aspek Pricing à

q Dengan mendefinisikan harga produk asuransi sedemikian rupa sehingga memberikan
insentif kepada klien/pemegang polis untuk menginvestasikan modalnya dalam aset
hijau/green asset (misalnya, alokasi modal dalam obligasi yang diterbitkan oleh
produsen energi berkelanjutan (green & clean energy) dapat menghasilkan biaya
manajemen yang lebih murah daripada alokasi modal dalam obligasi yang diterbitkan
oleh produsen kelapa sawit atau batu bara)

2. Dari aspek Risk Management à

q Dengan mengintegrasikan faktor ESG dalam penghitungan tingkat solvabilitas keuangan
(risiko obligasi serta risiko penerbit/issuer dapat dipertimbangkan/dianalisa dengan
memasukkan faktor ESG masing-masing)
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INTEGRASI ESG DALAM PERTIMBANGAN INVESTASI 
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

3. Dari aspek Governance/Tata Kelola à

q Dengan memasukkan faktor ESG dalam pemilihan manajer aset mereka (yaitu dengan
berkolaborasi dengan manajer aset yang melarang investasi di sektor tertentu seperti
senjata terlarang, bisnis berbasis energi kotor seperti batubara, atau obligasi pemerintah
yang ditawarkan oleh negara-negara dengan pelanggaran HAM berat yang
terdokumentasi atau dengan bekerja sama dengan PRI (Prinsiples for Responsible
Investments) yang memiliki kebijakan ESG)
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SUSTAINABILITY REPORT
06
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POJK 51 MEWAJIBKAN 
SUSTAINABILITY REPORT

Sustainability Report (SR) adalah
Laporan Keberlanjutan yang memuat
kinerja Ekonomi/Finance, Lingkungan, 
Sosial dan Tatakelola
(Financial/Economy + ESG). Laporan SR 
bukanlah laporan CSR. Meskipun CSR 
adalah bagian dari kegiatan
Sustainability.
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DUA (2) HAL PALING PENTING DALAM 
SUSTAINABILITY REPORT 

Standar yang dipakai GRI dan POJK No.51 (Lampiran tentang Laporan Keberlanjutan)

Report Content

• Stakeholder Inclusiveness
• Sustainability Context
• Materiality
• Completeness

Report Quality

• Reliability
• Clarity
• Timeliness
• Accuracy
• Comparability
• Balance
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EMPAT (4) LANGKAH DALAM 
PENYUSUNAN ISI LAPORAN

Merujuk pada GRI, penyusunan SR menggunakan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi
Laporan, yaitu :

1. Identifikasi : Perusahaan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang material/ penting dan
menetapkan batasan (boundary). Untuk keperluan identifikasi dan menjaring aspek-aspek yang
material, perusahaan melakukan survei dengan menyebarkan angket berisi aspek-aspek yang
menyangkut kinerja keberlanjutan Perusahaan, meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
(termasuk tata kelola). Selanjutnya, kepada para pemangku kepentingan yang menerima angket
tersebut diminta untuk menilai aspek-aspek mana yang material.

2. Prioritas : Perusahaan menentukan prioritas berdasarkan aspek-aspek material yang telah
diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan melalui pengisian angket, seperti disebutkan dalam
langkah sebelumnya.
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EMPAT (4) LANGKAH DALAM 
PENYUSUNAN ISI LAPORAN

3. Validasi : Perusahaan melakukan validasi atas aspek-aspek yang dinilai material tersebut dengan
melengkapi data-data dan mewawancarai personel yang relevan dengan aspek yang akan
disampaikan dalam Laporan ini.

4. Review : Perusahaan melakukan review atas isi, data dan analisis Laporan setelah diterbitkan guna
meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya.

Penetapan isi laporan didasarkan pada prinsip stakeholders inclusiveness (pelibatan pemangku
kepentingan), materiality (materialitas), sustainability context (konteks keberlanjutan) dan completeness
(kelengkapan). Ke-empat prinsip ini sesuai dengan pedoman penulisan laporan keberlanjutan GRI
(termasuk POJK).
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik. THE END!

Do you have any questions?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

