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Jasa keuangan dan aktivitas 

perdagangan berdampak 

besar pada masyarakat 

dan lingkungan. Kelompok 

masyarakat sipil tidak hanya 

tertarik untuk memastikan 

bahwa bank tidak menyalahi 

prinsip “do no harm” 

dalam operasi mereka, 

tetapi juga untuk semakin 

meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas bank, dan 

meningkatkan tanggung 

jawab sosial mereka  agar 

berkontribusi terhadap tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

dan pengurangan kemiskinan. 

ResponsiBank 

Indonesia
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Melalui investasi dan kegiatan 
keuangan di seluruh dunia, industri 
perbankan adalah aktor utama yang 

menentukan parameter yang signifikan bagi 
pembangunan berkelanjutan, pengurangan 
kemiskinan dan hak asasi manusia. Bank 
mendanai dan memiliki banyak perusahaan, 
proyek dan kegiatan. Jasa keuangan dan 
aktivitas perdagangan berdampak besar 
pada masyarakat dan lingkungan. Kelompok 
masyarakat sipil tidak hanya tertarik untuk 
memastikan bahwa bank tidak menyalahi 
prinsip “do no harm” dalam operasi mereka, 
tetapi juga untuk semakin meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas bank, dan 
meningkatkan tanggung jawab sosial 
mereka  agar berkontribusi terhadap 
tujuan pembangunan berkelanjutan dan 
pengurangan kemiskinan. Agar hal ini 
terjadi,  masyarakat perlu menerima informasi 
mengenai kebijakan dan praktek perbankan 
yang diteliti dengan baik untuk  membantu 
masyarakat menilai tanggung jawab bank 
dan juga mendorong mereka menjadi warga 
negara yang bertanggung jawab.

Latar belakang
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Perangkat ini adalah sarana untuk 
menilai apakah bank/lembaga keuangan 
telah mempertimbangkan aspek sosial, 
hak asasi manusia dan lingkungan 
hidup dalam core business mereka, 
yaitu dalam kebijakan investasi mereka, 
sehingga bukan hanya unsur profit yang 
menjadi tujuan satu-satunya keberadaan 
lembaga keuangan, namun unsur-
unsur people, planet, profit senantiasa 
dipertimbangkan.   

Mendorong bank-bank/lembaga 
keuangan yang beroperasi di Indonesia 
agar berkompetisi menjadi yang terbaik 
atau melakukan ‘race to the top’ dalam 
hal meningkatkan sensitifitas kebijakan 
mereka terhadap aspek-aspek sosial, hak 
asasi dan lingkungan hidup.  

Perangkat ini menilai kebijakan investasi 
bank/lembaga keuangan dalam 
beberapa tema terkait isu sosial dan 
hak asasi manusia, serta lingkungan 
hidup yang dianggap penting untuk 
diperhatikan oleh bank. Secara 
keseluruhan, tahun ini ada beberapa 
tema dan sektor yang dinilai, yaitu:

Isu/Tema:

1. Perubahan iklim (climate change)
2. Hak asasi manusia (human rights)
3. Hak-hak pekerja (labour rights)
4. Remunisasi (remuneration)
5. Perpajakan dan korupsi (tax and 

corruption)
6. Transparansi dan akuntabilitas 

(transparency and accountability)
7. Keanekaragaman hayati (nature)

Apa itu 
perangkat 

assessment 
ResponsiBank?

Apa tujuan 
dilakukannya 

assessment 
terhadap 

kebijakan 
investasi bank? 

Hal-hal apa 
yang dinilai 

oleh perangkat 
(tool) ini?
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Sektor:

1. Persenjataan (arms)
2. Pangan (food)
3. Kehutanan (forestry)
4. Pertambangan (mining)
5. Minyak bumi dan gas (oil and gas)
6. Pembangkit listrik (power generation)

Karena keterbatasan kapasitas lembaga peneliti dalam 
melakukan assessment, tahun ini tema terkait Hak-hak 
Konsumen dan Inklusi Keuangan (Financial Inclusion) dan/
atau Ekonomi Riil (Real Economy) belum dapat dilakukan 
pada tahun pertama ini. Namun perangkat untuk assessment 
kedua tema ini sudah dalam tahap penyelesaian untuk 
digunakan pada assessment bank tahun kedua. Untuk sektor 
persenjataan (arms), walaupun untuk saat ini mungkin 
kurang relevan untuk situasi Indonesia, namun karena 
dirasakan relevan untuk masyarakat internasional, tetap 
dilakukan penilaian.  

ResponsiBank melakukan penilaian atas 
dokumen yang dapat diakses secara publik. 
ResponsiBank mengharapkan kebijakan 
lembaga keuangan, atau setidaknya 
ringkasannya, dapat diakses oleh publik, 
misalnya melalui website mereka atau 
dalam laporan tahunan. Nama atau 
topik dokumen kebijakan tidak relevan, 
misalnya elemen pada hak-hak buruh dapat 
dimasukkan dalam kebijakan HAM dari 
lembaga keuangan. Untuk penilaian yang 
dilakukan pada tahun 2014 misalnya, Laporan 
yang dinilai adalah Laporan Tahunan Tahun 
2013 atau Laporan Keberlanjutan Tahun 
2013. Perangkat ResponsiBank TIDAK menilai 
praktik-praktik yang dilakukan oleh bank/
lembaga keuangan. Untuk menanggapi 
perbedaan antara kebijakan dan praktik, kami 
mencoba melakukan studi kasus, paling tidak 
sekali setahun untuk tema-tema terpilih. 

Materi apa yang 
menjadi bahan 
penilaian oleh 

perangkat (tool) 
ini?
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Sebagai dasar, ada beberapa kesepakatan 
internasional yang dirujuk dalam penyusunan 
perangkat ini, antara lain:
1. Prinsip-prinsip Ekuator (The Equator Principles)
2. Kode Etik Uni Eropa tentang Ekspor Senjata (EU 

Code of Conduct for Arms Exports)
3. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive 

Industries Transparency Initiative/EITI)
4. Panduan IFC tentang Lingkungan, Kesehatan 

dan Keselamatan (IFC Environmental, Health, and 
Safety Guidelines)

5. Standar Kinerja IFC (IFC Performance Standards)
6. Dewan Tambang dan Logam Internasional 

(International Council on Mining and Metals/
ICMM)

7. Pedoman OECD tentang Penyelidikan atas 
Risiko dan Tingkat Kepercayaan terhadap Rantai 
Pasokan Mineral yang Bertanggungjawab dari 
Wilayah Konflik dan Berisiko Tinggi (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas)

8. Panduan OECD tentang Perusahaan 
Multinasional (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises)

9. Deklarasi Rio (Rio Declaration)
10. UN Global Compact
11. Prinsip-prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis 

dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on 
Business & Human Rights)

12. Standar Emas WWF (WWF Gold Standard)*

* disesuaikan dengan kesepakatan koalisi dimasing-masing 
negara

Selain itu, perangkat ini juga mengacu pada 
beberapa banyak prinsip dan kesepakatan 
internasional lainnya, seperti standar-standar 
industri tertentu dan keberlanjutan serta 
sertifikasi-sertifikasi yang telah banyak 
diterapkan di industri tertentu. 

Apa basis 
penentuan 

elemen yang 
dirujuk oleh 

perangkat 
ResponsiBank 

ini?
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ResponsiBank memilih jenis investasi 
berikut yang dianggap relevan dengan 
model skoring review kebijakan: 

•	 Kredit korporasi (bukan kredit konsumsi 
dan hipotek pribadi) Pembiayaan Proyek 
(project finance)

•	 Investasi lembaga keuangan itu sendiri 
(pada neraca keuangan) 

•	 Manajemen aset (seperti dalam investasi 
untuk kepentingan klien) 

Untuk setiap dokumen kebijakan peneliti 
mem-verifikasi apakah kebijakan investasi 
yang dinilai berlaku untuk tiap kategori. 
Untuk setiap elemen penilaian yang 
ditemukan dalam dokumen kebijakan 
lembaga keuangan, skor dasar akan 
diberikan poin plus tambahan poin untuk 
setiap kategori kebijakan berlaku.

Skor ditentukan dengan cara membagi 
jumlah elemen assessment. Skor tersebut 
dihitung dengan membagi jumlah elemen 
assessment dengan total jumlah elemen 
yang dinilai. Hasilnya dikalikan dengan 10 
dan kemudian dibulatkan ke angka antara 
1 dan 10. Jika skor lebih rendah dari 1, 
maka dibulatkan menjadi 1.
Formulanya adalah sebagai berikut:

Cakupan 
(scope) 

kebijakan 
yang dinilai?

Bagaimana 
proses scoring 

dilakukan 
(metodologi) 

Skor =
Jumlah elemen dalam kebijakan lembaga keuangan* 10
total jumlah elemen yang disebutkan

Contoh: jika untuk tema tertentu terdapat 16 elemen penilaian 
dan lembaga keuangan A memiliki 9 diantaranya dalam 
kebijakannya, maka skor lembaga tersebut adalah 9 dikalikan 10 
dan dibagi 16 = 5.625. Skor ini dibulatkan menjadi 6. Sehingga tiap 
lembaga keuangan mendapatkan angka bulat sebagai skor bagi 
kebijakannya dalam tiap tema/isu maupun sektor, minimal 1 
dan maksimal 10. 
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Assessment dengan menggunakan 
perangkat ini juga dilakukan oleh 
beberapa negara lain yang memiliki 
keprihatinan yang sama. Tahun 
ini ada 7 negara yang tergabung 
dalam koalisi internasional bernama 
“Fair Finance International” yang 
melakukan assessment seperti ini, 
yaitu negara-negara berikut:

1. Belanda
2. Belgia 
3. Brazil
4. Indonesia
5. Jepang
6. Prancis
7. Swedia

Ada 11 bank yang dinilai di Indonesia 
untuk tahun ini. Bank-bank tersebut 
adalah:

1. BCA
2. BRI
3. Mandiri
4. BNI
5. CIMB-Niaga
6. Danamon
7. Panin
8. OCBC-NISP
9. HSBC
10. Citibank
11. UFJ-Mitsubishi

Menurut klasifikasi perbankan di 
Indonesia, keempat bank pertama 
(BCA, BRI, Mandiri dan BNI) adalah 
bank-bank umum/komersil nasional 
terbesar yang masuk dalam kategori 
bank BUKU 4 (modal inti mulai dari 
Rp 30 triliun keatas). Sedangkan 
keempat bank berikut (CIMB-Niaga, 
Danamon, Panin dan OCBC-NISP) 
adalah 4 bank terbesar dalam 

Di mana saja 
dilakukan 

assessment 
seperti ini?

Di Indonesia, 
bank-bank 
mana saja 

yang dinilai?

Apa alasan 
memilih ke-

11 bank ini?
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kategori BUKU 3 (modal inti Rp 5 triliun - Rp 
30 triliun). Kami memutuskan untuk tidak 
melakukan assessment terhadap bank-
bank dalam kategori BUKU 2 dan BUKU 1 
atau bank-bank berbasis syariah maupun 
bank-bank pembangunan daerah karena 
keterbatasan kapasitas.  

Mengapa ada bank asing 
yang juga ikut dinilai?

Dari hasil trial assessment yang dilakukan, 
skor bank-bank nasional cukup rendah 
sehingga kami memutuskan untuk 
mengikutkan beberapa bank asing 
terbesar di Indonesia (HSBC, Citibank 
dan UFJ-Mitsubishi) untuk menjadi 
perbandingan bagi bank-bank nasional 
yang berencana untuk mempublikasikan 
kebijakan-kebijakan social dan lingkungan 
hidup mereka. 

YA. Setelah penilaian dilakukan, peneliti 
mengirimkan hasil penilaian kepada bank/
lembaga keuangan dan memberikan 
kesempatan lembaga yang bersangkutan 
untuk memberikan masukan/sanggahan 
atas hasil penilaian.

Apakah bank 
yang dinilai 

diberikan 
kesempatan 

untuk 
memberikan 

feedback 
atas hasil 

penilaian?

ResponsiBank melakukan penilaian atas 
dokumen yang dapat diakses secara publik. 
ResponsiBank mengharapkan kebijakan 
lembaga keuangan, atau setidaknya 
ringkasannya, dapat diakses oleh publik
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b
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nk1. Perkumpulan Prakarsa

2. ICW (Indonesia Corruption Watch)
3. INFID (International NGO Forum on 

Indonesian Development) 
4. PWYP (Publish What You Pay) 

Indonesia
5. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)
6. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia)

Untuk melihat ranking bank, kunjungi 
website kami di:

Organisasi 
masyarakat 

sipil mana saja 
yang tergabung 

dalam Koalisi 
Responsibank 

untuk lembaga 
keuangan yang 

bertanggung 
jawab?

Untuk mengetahui lebih lanjut 
tentang ResponsiBank, hubungi 

kami di:

Koalisi ResponsiBank Indonesia
                Jln. Rawa Bambu 1 Blok A No.8-E

                RT 010/RW 06 Kel / Kec. Pasar Minggu
                Jakarta Selatan 12520 - INDONESIA

                Ph. +62- 21 7811-798
                Fax.+62- 21 7811 -897

email: informasi@responsibank.id

www.responsibank.id

Facebook : Responsibank Indonesia
Twitter : @Responsibank_ID
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Perkumpulan Prakarsa (atau Prakarsa) - Inisiatif kesejahteraan untuk masyarakat yang 
lebih baik  merupakan think tank Indonesia  yang berkembang dan  didirikan pada bulan Agustus 2004 dan berbasis di 
Jakarta, Indonesia. Prakarsa bekerja untuk menumbuhkan dan mengembangkan ide-ide seputar masalah kesejahteraan 
melalui penelitian independen dan teliti serta keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan dalam mencapai 
keadilan sosial dan masyarakat yang sejahtera. Prakarsa melakukan penelitian di topik-topik  yang berkaitan dengan 
kesejahteraan, yang meliputi empat bidang fokus utama seperti kebijakan kesejahteraan sosial, kemiskinan dan 
kesenjangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa menggabungkan penelitian dengan analisis 
kebijakan, keterlibatan dan komunikasi untuk mengubah ide menjadi aksi. Untuk melakukannya, Prakarsa membangun 
dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah pusat/daerah dan parlemen, universitas dan lembaga penelitian di 
Indonesia dan di luar negeri, organisasi masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional),  kedutaan luar negeri, sektor swasta, 
organisasi pembangunan internasional, organisasi advokasi dan kampanye, dan media massa. Kami menyadari bahwa untuk 
memulai percakapan kebijakan publik tentang inisiatif dan ide-ide alternatif, jaringan memainkan peran penting.

ICW adalah lembaga nirlaba yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi 
yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. Visi ICW terbagi atas visi 
eksternal dan visi internal. Visi eksternal yaitu menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisasi untuk mengontrol 
negara dan turut serta dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, 
bebas dari korupsi,berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Visi internalnya yaitu untuk menjadi pusat pengetahuan 
dan pembelajaran anti korupsi di Indonesia. Sama halnya dengan visi, misi ICW pun terbagi dua yaitu misi eksternal 
untuk melakukan pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan 
kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi; mendorong 
pembaruan kebijakan dan upaya penegakan hukum agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, 
hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial serta gender; melakukan 
pendidikan rakyat mengenai korupsi dan nilai-nilai antikorupsi, sehingga tercipta kesadaran kritis untuk tidak korupsi, 
melawan korupsi, dan menjadi bagian dari gerakan antikorupsi; serta memperkuat dan memperluas jaringan anti 
korupsi  di daerah maupun lintas isu untuk membangun gerakan anti korupsi. Sementara misi internalnya yaitu 
membentuk individu anti korupsi yang berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan sosial dan gender serta membangun 
ICW menjadi lembaga anti korupsi dengan SDM yang berkualitas, otonom, dan berintegritas dengan tata kelola yang 
baik dan demokratis.

INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) sudah berusia 26 tahun (berdiri tahun 1985). Visi 
Infid adalah  mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak 
Asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.  INFID kini memiliki status sebagai lembaga yang 
diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN Special Consultation Status with the Economic 
and Social Council sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (International Forum for national NGO Platform) 
berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh 
dunia (http://www.ong-ngo.org/en) sejak 2009. INFID juga merupakan bagian dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org). 
Beyond2015 merupakan jaringan CSO mutinasional yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan Paska 2015.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk 
transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam. Berdiri 
sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi 
Sumberdaya Ekstraktif. PWYP Indonesia didirikan bertujuan untuk kemajuan tata kelola sumberdaya ekstraktif yang 
akuntabel dan transparan di Indonesia dan di tingkat global, melakukan agregasi kepentingan publik dari sudut 
pandang organisasi masyarakat sipil, serta melakukan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk memainkan peran 
yang kuat dan keterlibatan aktif dalam reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif untuk tatanan pembangunan yang 
adil dan berkelanjutan. Publish What You Pay Indonesia terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat 
global yang terbentuk pada 2002 dengan tujuan awal untuk menagih perusahaan ekstraktif agar mempublikasikan 
pembayaran-pembayarannya kepada Pemerintah. Koalisi ini mendorong lahirnya inisiatif global EITI (Extractive 
Industries Transparency Initiative) di berbagai negara-negara kaya sumberdaya alam. Setelah melewati satu dekade, 
koalisi ini bersama anggota-anggotanya memperlebar cakupan ruang lingkup advokasinya yang tidak saja di rantai 
pendapatan melainkan juga di sepanjang rantai nilai industri ekstraktif, termasuk terlibat dalam isu responsi bank yang 
mendorong transparansi sektor keuangan, perbankan dan pembiayaan.  

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non 
profit dan terbesar di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1980. Saat ini WALHI ada di 28 provinsi di Indonesia dengan 
total 479 anggota organisasi dan 156 anggota individu (terhitung per Desember 2011). Anggota ini aktif berkampanye 
di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of 
the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 
2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. WALHI fokus bekerja pada sejumlah bidang penting seperti 
lingkungan, manajemen sumberdaya alam dan tata kelola ( pangan, air, energi, hutan dan tambang), tata ruang dan 
jaminan wilayah kelola masyarakat untuk sumber-sumber kehidupan, manajemen bencana dan isu-isu terkait pesisir, 
laut dan pulau-pulau kecil.

Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didasari pada perhatian atas kelangkaan produk 
nasional yang berkualitas dan kecenderungan memilih dan berbelanja produk impor di era tahun 70an, serta perhatian 
terhadap perlunya pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. Kelembagaannya disahkan melalui Akte Notaris 
Loemban Tobing,S.H pada tanggal 11 Mei 1973. Visinya adalah menjadikan tatanan masyarakat yang adil dan konsumen 
berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok. Misinya antara lain melakukan pengawasan 
dan bertindak sebagai pembela konsumen, memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen, mendorong 
keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik, mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada 
konsumen. Berbeda dengan gerakan konsumen di negara-negara maju, gerakan konsumen di Indonesia tidak hanya 
berfokus pada kepentingan konsumen semata. Sebagai suatu negara berkembang, dimana produsen juga dianggap 
masih berada pada tahap pertumbuhan, diperlukan sudut pandang yang seimbang untuk menilai kepentingan 
konsumen dan produsen.
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