


Koalisi Responsibank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat 
sipil di Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap peranan industri 
keuangan di Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan 
dan pengurangan kemiskinan. Koalisi ini percaya bahwa industri keuangan, 

khususnya perbankan, memiliki peran intermediari dalam proses pembangunan. 
Sebagai pihak yang menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan investasi 
publik serta menyalurkannya melalui pinjaman dan investasi, perbankan perlu 
melakukan usahanya secara bertanggung jawab demi meningkatkan taraf hidup 
masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan. Sebagai 
bagian dari industri keuangan, perbankan tidak bisa hanya memperhatikan aspek 
finansial (profit) saja, melainkan juga perlu memperhatikan aspek manusia dan 
lingkungan (people dan planet). Lebih jauh, tanggungjawab sosial dan lingkungan 
harus diperhatikan dalam kebijakan pemberian pinjaman dan investasi, bukan 
hanya melalui kegiatan filantropi semata. 

Pemeringkatan bank berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini 
dilakukan oleh peneliti dari Koalisi Responsibank Indonesia, yang terdiri dari tujuh 
organisasi masyarakat sipil yaitu:

•	 Perkumpulan Prakarsa. www.theprakarsa.org

•	 INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). www.infid.org

•	 ICW (Indonesia Corruption Watch). www.antikorupsi.org

•	 PWYP (Publish What You Pay) Indonesia. www.pwyp-indonesia.org

•	 Walhi (Wahana Lingkungan Hidup). www.walhi.or.id

•	 YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). www.ylki.or.id

•	 TuK Indonesia (Transformasi untuk Keadilan). www.tuk.or.id



Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
mainstream di tataran global. Bahkan, Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB) pada September 2015 mensahkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/ SDGs) sebagai panduan pembangunan dunia untuk 
periode 2016-2030. Keberlanjutan pembangunan lingkungan 

dan sumber daya alam sama pentingnya dengan keberlanjutan 
perdamaian, inklusifitas, kualitas hidup, pembiayaan pembangunan dan 
lainnya. Singkatnya, keberlanjutan di semua aspek kehidupan manusia.

Permasalahan sosial dan lingkungan hidup masih belum mendapatkan 
perhatian yang memadai dari pelaku bisnis khususnya industri sektor 
finansial. Agar keberlanjutan juga menjadi konsennya industri keuangan, 
maka perlu ada upaya yang komprehensif dan berlanjut. Bersama jaringan 
Fair Finance Guide Internasional, Perkumpulan Prakarsa menginisiasi 
lahirnya Koalisi Responsibank Indonesia sejak 2013. Koalisi ResponsiBank 
Indonesia merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil di Indonesia 
yang memiliki perhatian terhadap peran industri keuangan. Koalisi terdiri 
dari Perkumpulan Prakarsa, INFID, ICW, PWYP, Walhi, YLKI, dan TuK.

Bagi Koalisi ResponsiBank, industri perbankan mempunyai peranan 
yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan 
kemiskinan. Sehingga, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perlu 
mendapatkan perhatian dari konsumen dan publik secara luas. Atas dasar 
itu, Koalisi ResponsiBank melakukan studi penilaian terhadap kebijakan 
kredit dan investasi 11 bank yang beroperasi di Indonesia dalam aspek 
tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

Dari penilaian tersebut, kami melakukan pemeringkatan bank 
berdasarkan tema perubahan iklim, sosial, keanekaragaman hayati, 
hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas, pajak dan korupsi. 
Sementara berdasarkan sektor bisnisnya, kami memilih di beberapa 
sektor antara lain: kehutanan, pertambangan, pangan, dan migas. Tahun 
2015 ini adalah tahun kedua kami meluncurkan Laporan Pemeringkatan 
Bank di Indonesia.

Dibandingkan dengan tahun lalu, dari 11 bank yang dinilai terdapat 
6 bank yang mengalami penurunan nilai, sementara 5 bank lainnya 
mengalami kenaikan. Meski demikian, secara rerata, hasilnya masih 
relatif sama dengan tahun lalu dan jauh dari yang diharapkan. Bank-bank 
nasional masih mendapatkan nilai yang relatif rendah, yakni nilai 1 dalam 
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skala 1-10, sementara ketiga bank asing yang turut dinilai mendapat nilai 2-4 dalam skala 1-10. 
Laporan dapat diakses melalui laman www.responsibank.id.

Di tengah berbagai bencana sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis yang 
eksploitatif, terutama di sektor kehutanan, pertambangan, dan migas, hampir seluruh bank nasional 
tidak memiliki atau tidak mempublikasikan kebijakan kredit dan investasi mereka di sektor-sektor 
tersebut di atas. Padahal, perbankan sebagai institusi yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi 
dapat mengambil peran aktif dalam membuat aturan dan kebijakan penyaluran kredit dan investasi 
yang lebih bertangungjawab terhadap aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup agar kegiatan bisnis 
berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan penciptaan kesejahteraan.

Kami berharap Laporan Pemeringkatan Bank 2015 ini dapat menjadi acuan bagi bank-bank di 
Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan 
kredit dan investasinya. Kami juga berharap bahwa pemeringkatan ini dapat menggugah publik —
khususnya nasabah bank — untuk membantu melakukan pengawasan terhadap bank yang mereka 
pilih agar menerapkan kebijakan kredit dan investasi yang lebih bertanggung jawab. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Peneliti, anggota Koalisi Responsibank 
Indonesia dan semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami juga 
menyampaikan terimakasih kepada Oxfam-Novib, SIDA dan Fair Finance Guide International yang 
telah memberikan dukungan, inspirasi, serta kerjasama yang solid dalam melakukan kegiatan ini. Kami 
berharap instrumen penilaian ini akan mendorong bank-bank yang beroperasi di indonesia untuk 
mengupayakan perbaikan kebijakan pemberian kredit dan investasi yang lebih bertanggungjawab. 
Selamat membaca!

Atas nama Koalisi Responsibank Indonesia,

Ah Maftuchan

Direktur Esekutif – Perkumpulan Prakarsa



Daftar Isi

Kata Pengantar          ii
Daftar Isi           iv
Daftar Tabel           v
Daftar Grafik           v
Daftar Singkatan          vi
Ringkasan Eksekutif          vii

01
Pendahuluan

03
Tujuan

04
Metodologi
Pemilihan bank
Metode penilaian

17
Hasil penilaian
Peringkat bank secara umum
Penjelasan perolehan nilai per tema dan sektor
Profil	bank	dan	penjelasan	perolehan	nilai	per	bank

47
Kesimpulan

48
Rekomendasi



Laporan pemeringkatan Bank 2015 v

Daftar Tabel
Tabel 1.  Contoh Penilaian Lembaga Keuangan dalam Tema “Hak-hak Pekerja” 15

Tabel 2.  Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor   18

Daftar Grafik
Grafik  1.  Nilai Konsolidasi dan Peringkat Bank Secara Umum   17

Grafik  2.  Peringkat Bank pada Tema Perubahan Iklim    19

Grafik  3. Peringkat Bank pada Tema Kesehatan     20

Grafik  4.  Peringkat Bank pada Tema Hak Asasi Manusia    21

Grafik  5.  Peringkat Bank pada Tema Hak-Hak Pekerja    22

Grafik  6. Peringkat Bank pada Tema Keanekaragaman Hayati   23

Grafik  7.  Peringkat Bank pada Tema Perpajakan dan Korupsi   24

Grafik  8.  Peringkat Bank pada Tema Persenjataan     25

Grafik  9.  Peringkat Bank pada Tema Perikanan     26

Grafik  10.  Peringkat Bank pada Sektor Pangan     27

Grafik  11.  Peringkat Bank pada Sektor Kehutanan     28

Grafik  12.  Peringkat Bank pada Sektor Industri Manufaktur    29

Grafik  13.  Peringkat Bank pada Sektor Pertambangan    30

Grafik  14.  Peringkat Bank pada Sektor Minyak Bumi dan Gas   31

Grafik  15.  Peringkat Bank pada Sektor Pembangkit Listrik    32

Grafik  16.  Peringkat Bank pada Tema Remunerasi     33

Grafik  17.  Peringkat Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas  34

Grafik  18.  Nilai BCA pada Semua Tema dan Sektor Tahun 2014   35

Grafik  19.  Nilai BNI pada Semua Tema dan Sektor 2014    36

Grafik  20.  Nilai BRI pada Semua Tema dan Sektor 2014    37

Grafik  21.  Nilai Bank Mandiri pada Semua Tema dan Sektor 2014   38

Grafik  22.  Nilai Bank Danamon pada Semua Tema dan Sektor 2014   40

Grafik  23.  Nilai CIMB-Niaga pada Semua Tema dan Sektor 2014   41

Grafik  24.  Nilai OCBC-NISP pada Semua Tema dan Sektor 2014   42

Grafik  25.  Nilai Bank Panin pada Semua Tema dan Sektor 2014   43

Grafik  26.  Nilai HSBC pada Semua Tema dan Sektor    44

Grafik  27.  Nilai Citibank pada Semua Tema dan Sektor 2014   45

Grafik  28.  Nilai Mitsubishi-UFJ pada Semua Tema dan Sektor   46



Laporan pemeringkatan Bank 2015vi

Daftar Singkatan
AMDAL : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

BCA : Bank Central Asia

BNI : Bank Negara Indonesia

BPD : Bank Pembangunan Daerah

BPR : Bank Perkreditan Rakyat

BRI : Bank Rakyat Indonesia

CIMB : Commerce International Merchant Bankers

EITI : Extractive Industry Transparency Initiative

ESRM : Environmental and Social Risk Management 

EU : European Union

FPIC : Free Prior and Informed Consent

GCG : Good Corporate Governance

GRI : Global Reporting Initiative

HAM : Hak Asasi Manusia

HSBC : Hongkong Shanghai Banking Corporation

ICBC : Industrial and Commercial Bank of China

ICMM : International Council for Metal and Mining 

ICW : Indonesia Corruption Watch

IFC : International Finance Corporation

ILO : International Labor Organization

Infid : International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian 
Development

ISPO : Indonesian Sustainable Palm Oil System

K3 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja

OCBC-NISP : Overseas Chinese Banking Corporation - Nederlandsch Indische Spaar En 
Deposito

OECD : Organization for Economic Cooperation and Development

PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

PWYP : Publish What You Pay

RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan

RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil

UFJ : United Financial of Japan

UKM : Usaha Kecil dan Menengah

UN : United Nations

Walhi : Wahana Lingkungan Hidup

WCD : World Commission on Dams

YLKI : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



Ringkasan Eksekutif

InDustrI keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian 
sebuah negara yang bersifat krusial karena berperan dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan. Prinsip Triple Bottom Line yakni People, Planet dan 
Profit menjadi pilar utama yang telah diadopsi oleh dunia usaha di tataran global maupun di tanah 
air untuk masalah pembangunan berkelanjutan. Namun selama ini tanggung jawab sosial dunia 
bisnis di Indonesia masih lebih banyak dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropis/
karitatif, masih sedikit sekali bahkan belum menyentuh “jantung” atau core business dunia usaha, 
yaitu penyaluran kredit. Padahal fungsi intermediasi industri keuangan, khususnya bank, adalah 
untuk pengurangan kemiskinan dan sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang 
Perbankan Indonesia. 

Sebagai bagian dari upaya global untuk menuntut industri keuangan yang bertanggungjawab, 
Fair Finance Guide International atau Panduan Sektor Keuangan yang Adil yang merupakan jaringan 
masyarakat sipil di 10 negara yaitu Belanda, Belgia, Brazil, Indonesia, Jepang, Jerman, Prancis, 
Norwegia, Denmark, dan Swedia mengembangkan panduan pemeringkatan bank berdasarkan 
kebijakan penyaluran kredit dan investasi. Di Indonesia sendiri jaringan ini bernama Responsibank 
Indonesia yang terdiri dari tujuh organisasi masyarakat sipil dari berbagai latar belakang yaitu 
Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), ICW 
(Indonesia Corruption Watch), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup/ Friends of the Earth Indonesia), 
YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), PWYP (Publish What You Pay) Indonesia dan TuK 
(Transformasi untuk Keadilan). 

Tujuan dilakukannya pemeringkatan ini di Indonesia ialah untuk mendorong industri keuangan 
agar berkompetisi menjadi yang terbaik atau melakukan ‘race to the top’ dalam hal meningkatkan 
sensitivitas kebijakan pemberian pinjaman atau investasi mereka terhadap aspek-aspek sosial, 
hak asasi dan lingkungan hidup. Perangkat pemeringkatan ini juga bertujuan menjadi sarana bagi 
konsumen untuk menilai sejauh mana bank mereka telah mempertimbangkan aspek sosial, hak 
asasi manusia dan lingkungan hidup dalam core business mereka, yaitu dalam kebijakan pemberian 
pinjaman dan atau investasi. Pemeringkatan dengan perangkat Responsibank ini menawarkan 
alternatif baru bagi konsumen bank, investor yang peduli, dan publik pada umumnya untuk 
mengevaluasi bank mereka. Selama ini konsumen telah mengenal berbagai macam pemeringkatan 
bank berdasarkan ‘kesehatan’ keuangannya yaitu berdasarkan indikator-indikator seperti CAR 
(Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Debt Ratio), NIM (Net Interest Margin), NPL (Non Performing 
Loans) dan lainnya; berdasarkan aspek-aspek good corporate governance; atau berdasarkan 
kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). 

Hasil yang diperoleh dari pemeringkatan berdasar tanggung jawab sosial dan lingkungan ini 
menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia masih jauh ketinggalan dari cabang bank asing yang 
beroperasi di Indonesia dalam hal kebijakan pemberian kredit. Ketiga bank asing yang ikut dinilai 
untuk perbandingan terhadap bank nasional, mendapatkan skor paling tinggi yaitu masing-masing 
HSBC 37,83 persen, Citibank 36,08 persen dan Mitsubishi-UFJ mendapatkan skor 19,81 persen, dari 
skala 0 – 100 persen. Sedangkan dari antara bank-bank nasional, skor paling tinggi diperoleh Danamon 
dengan skor 10,98 persen. Dibawahnya berturut-turut dengan skor yang relatif kecil terdapat BNI 
yakni 6,37 persen. Panin, BRI dan Mandiri masing-masing dengan skor 2,95 persen, 3,09 persen, 
3,46 persen. Lalu disusul BCA dan CIMB-Niaga dengan skor 1,74 persen dan 1,52 persen. Sementara  
OCBC-NISP di posisi terbawah dengan skor 1,13 persen.
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Bank-bank asing juga masih memegang skor tertinggi di setiap tema dan sektornya. Sektor 
pangan salah satunya. Pada sektor ini, HSBC memperoleh skor tertinggi yakni 47,16 persen 
dilanjutkan dengan Citibank di angka 44,89 persen; lalu Mitsubishi-UFJ sebesar 25,57 persen. Bank-
bank nasional juga turut mendapatkan nilai untuk sektor ini,  walaupun hanya didapatkan oleh tiga 
bank saja yaitu Danamon di angka 10,87 persen; BNI 6,82 persen dan BRI 2,48 persen. Keenam 
bank ini mendapatkan skor karena mencantumkan berbagai collective policy terkait kebijakan 
investasi di sektor pangan. Skor tertinggi didapatkan oleh HSBC karena telah menerapkan beberapa 
kebijakan investasi yang dipandu oleh prinsip-prinsip internasional IFC Performance Standard on 
Environmental and Social Sustainability, World Heritage Sites and Ramsar Wetlands Policy dan juga 
Equator Principles di laporan tahunan mereka. Untuk bank nasional, Danamon, BRI dan BNI telah 
mencantumkan kebijakan terkait pangan di laporan keberlanjutan (sustainability report) tahun 2014 
khususnya mengenai RSPO (Roundatable on Sustainable Palm Oil) sebagai acuan bagi mereka dalam 
memberikan pinjaman. 

Sektor lainnya yang paling mencuri perhatian adalah sektor transparansi dan akuntabilitas. Setiap 
bank memperoleh skor di sektor ini, walaupun dengan nilai yang tidak begitu memuaskan. Citibank 
berada di peringkat pertama dengan skor 46,53 persen dan disusul oleh BNI dengan perbedaan yang 
cukup tipis yakni 42,36 persen. 

Hal yang cukup menarik bahwa salah satu bank nasional yakni BNI mampu mengalahkan dua 
bank asing lainnya Mitsubishi-UFJ dan HSBC, yang hampir selalu di posisi top three di setiap tema 
maupun sektor dalam pemeringkatan ini. 

Dibandingkan dengan hasil pemeringkatan tahun lalu, pada 2015 ini terjadi pergantian peringkat 
antara Bank BNI dan Bank Danamon, masing-masing di urutan keempat dan kelima. Bank Danamon 
mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BNI secara agregat karena 
ada perbedaan metodologi assessment dan juga banyaknya informasi yang dipublikasikan dalam 
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan masing-masing bank. 

Tahun ini, dua bank campuran modal asing yang berkantor pusat di negara-negara ASEAN merosot 
ke peringkat ke- 10 dan 11 atau peringkat paling buncit. Dua bank tersebut, yaitu OCBC-NISP dan 
CIMB-Niaga, tidak banyak mendapatkan skor karena minimnya informasi mengenai kebijakan terkait 
isu sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan kredit dan investasi yang dipublikasikan perusahaan 
induk mereka di Singapura dan Malaysia. Pada penilaian tahun sebelumnya, karena menggunakan 
data dari laporan tahunan entitas Indonesia, skor kedua bank tersebut relatif lebih tinggi. 

Bank-bank nasional sendiri masih sangat minim mempublikasikan cara mereka menerapkan 
prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tema-tema cross-cutting penting terkait sosial dan lingkungan 
hidup seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, serta hak pekerja. 

Secara umum, bank-bank nasional hanya mendapatkan skor dari dari tema-tema operasional 
atau good corporate governance, yang umumnya memang ditekankan oleh regulator industri 
keuangan. Kegiatan-kegiatan filantropis dan community development masih cenderung menjadi 
highlight dalam Laporan Keberlanjutan bank-bank komersial yang dinilai. 

Berdasarkan hasil penilaian ini, kami merekomendasikan agar bank perlu secara tegas 
menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam mendanai perusahaan-perusahaan pelanggar 
hak asasi manusia dan perusak lingkungan. Lebih jauh, bank juga perlumemberikan perhatian lebih 
besar pada isu keberlanjutan dan pembiayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tren ekonomi 
hijau dan pembangunan berkelanjutan di tataran global. Selain itu, bank juga perlu mendukung 
pembangunan sektor-sektor prioritas pemerintah, menaikkan standar safeguard dan due diligence 
sosial dan lingkungan hidup dalam pemberian kredit dan investasi. 

Di sisi lain, pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) perlu mempercepat implementasi 
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan untuk mendorong transformasi industri keuangan ke arah 
ekonomi hijau serta menetapkan regulasi dan standar keberlanjutan yang lebih tinggi bagi cabang 
dan afiliasi bank asing di Indonesia agar dapat menjadi nilai tambah dan stimulan bagi bank-bank 
nasional dalam menyusun dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan kredit dan investasi yang lebih 
bertanggungjawab. 



Pendahuluan

DIAwAlI oleh kebijakan investasi industri keuangan yang tidak 
bertanggungjawab di Amerika Serikat pada tahun 2008, dunia akhirnya terseret ke dalam krisis 
ekonomi keuangan global (global financial crisis) yang berkepanjangan dan belum pulih sepenuhnya 
hingga saat sekarang ini. Krisis global ini memberikan pembelajaran yang berharga bagi seluruh 
negara bahwa sistem industri keuangan yang lebih bijaksana dan memperhatikan prinsip–prinsip 
etika bisnis yang baik sangat diperlukan. 

Indonesia sendiri memiliki sejarah kelam dalam tata kelola industri keuangan. Pada periode 1997-
1998, industri keuangan di Indonesia dihantam krisis maha dahsyat yang berimbas pada kolapsnya 
sistem moneter dan membawa dampak besar terhadap tatanan ekonomi nasional. Praktek buruk 
industri keuangan, khususnya perbankan, menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik 
terutama bagi investor baik domestik maupun asing. Ditambah lagi, buruknya pengelolaan regulasi 
di saat krisis menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) meningkat sehingga sektor 
keuangan mengalami kekeringan likuiditas. Ini kemudian berdampak pada pelemahan nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. 

Walaupun bukan pihak yang secara langsung menyebabkan kerusakan, industri keuangan 
berperan dalam pembiayaan proyek-proyek dan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan 
deforestasi. pemindahan paksa masyarakat lokal, polusi, pencemaran, serta kerusakan sosial dan 
lingkungan lainnya yang pada akhirnya menghancurkan tempat masyarakat mencari nafkah sehingga 
memicu proses pemiskinan.

Oleh karena itu, masyarakat sipil global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, 
memandang bahwa industri keuangan tidak dapat lepas sama sekali dari tanggung jawab dalam 
aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup. Walaupun memiliki peranan tidak langsung, dalam fungsi 
intermediasinya sebagai lembaga yang membiayai berbagai sektor ekonomi, industri keuangan tidak 
terisolasi dari sistem ekonomi yang saling kait mengait. 

Relasi antara industri keuangan dan masyarakat juga dapat dilihat dalam kerangka relasi dengan 
konsumen. Konsumen sebagai pemangku kepentingan yang krusial perlu dibekali dengan sarana 
yang dapat membantu mereka untuk menilai, apakah industri keuangan yang mereka pilih telah 
menjalankan bisnis secara bertanggungjawab.

Perangkat ini adalah sarana bagi konsumen untuk menilai apakah bank sebagai bagian penting 
dari industri keuangan telah mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan 
hidup dalam core business mereka, yaitu pemberian pinjaman dan atau investasi. Harapannya, 
bank tidak hanya memperhatikan unsur profit  dalam menjalankan bisnis, namun juga senantiasa 
memperhatikan namun unsur people dan planet.

Pemeringkatan dengan menggunakan perangkat Responsibank ini juga dilakukan di beberapa 
negara yang memiliki kepedulian yang sama. Jaringan organisasi masyarakat sipil di sepuluh negara 
bergabung dalam koalisi masyarakat sipil internasional bernama Fair Finance Guide International. 
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Inisiatif ini sudah berjalan sejak tahun 2009 di Belanda; 2010 di Brazil; 2014 di Belgia, Indonesia, 
Jepang, Prancis dan Swedia; kemudian meluas ke Jerman, Denmark, dan Norwegia pada tahun 2015. 

Pada awalnya, pemeringkatan ini hanya dilakukan untuk sektor perbankan, namun di negara 
lain dimana penilaian sudah berlangsung cukup lama, juga dilakukan ekspansi dengan melakukan 
pemeringkatan pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Untuk Indonesia 
sendiri, insiatif ini dimulai dengan sektor perbankan. 

Tujuan dari dilakukannya pemeringkatan ini ialah untuk mendorong industri keuangan yang 
beroperasi	di	 Indonesia	agar	berkompetisi	menjadi	yang	terbaik	atau	melakukan	 ‘race to 
the top’	dalam	meningkatkan	sensitivitas	kebijakan	pemberian	pinjaman	dan	atau	investasi	
mereka terhadap aspek-aspek sosial, hak asasi dan lingkungan hidup.

tujuan





Metodologi

Pemilihan Bank
Terdapat 11 bank yang beroperasi di Indonesia yang dinilai pada tahun ini. Masing-masing mewakili 
kelompok bank umum/ komersial terbesar di Indonesia, baik berdasarkan jumlah aset maupun 
besaran	modal	 inti	 yang	 dimiliki.	 Sebelas	 bank	 ini	 dipilih	 sesuai	 dengan	 data	 keuangan	 industri	
perbankan pada akhir tahun 2014. Bank-bank tersebut adalah:

1. BCA

2. BnI

3. BrI

4. Mandiri

5. CIMB-niaga

6. Danamon

7. OCBC-nIsP

8. Panin

9. HsBC

10. Citibank

11. Mitsubishi-uFJ

Menurut klasifikasi perbankan di Indonesia, empat 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 ke atas). Sedangkan keempat bank berikut (CIMB-Niaga, Danamon, Panin 
dan OCBC-NISP) adalah 4 bank terbesar dalam kategori BUKU 3 (modal inti Rp 5 triliun - Rp 30 triliun). 
Total share 11 bank yang menjadi ‘sampel’ dalam pemeringkatan ini adalah 61% dari seluruh aset 
perbankan di Indonesia dan 82% dari seluruh modal inti perbankan di Indonesia.

Penilaian hanya dilakukan terhadap bank-bank umum di kelompok ini, dan tidak dilakukan 
terhadap 11 bank lain dalam BUKU 3, bank-bank dalam kategori BUKU 2 dan BUKU 1, bank-bank 
berbasis syariah, maupun Bank-bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) karena keterbatasan kapasitas. Walaupun pada awalnya hanya bank-bank nasional yang akan 
didorong untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan lingkungan hidup, dari hasil 
trial assessment yang dilakukan oleh peneliti, skor bank-bank nasional tergolong rendah sehingga 
diputuskan untuk juga mengikutkan beberapa bank asing terbesar di Indonesia (HSBC, Citibank dan 
Mitsubishi-UFJ) sebagai perbandingan bagi bank-bank nasional.   

Untuk tahun ini, terdapat perbedaan dalam metodologi penilaian bagi bank-bank campuran 
modal asing. Bank dengan induk perusahaan (holding) yang juga bergerak dalam sektor perbankan 
dinilai berdasarkan publikasi data dari perusahaan holding. OCBC-NISP yang merupakan subsidiary 
dari kelompok bisnis OCBC yang berbasis di Singapura dan CIMB-Niaga yang merupakan subsidiary 
dari kelompok bisnis CIMB yang berbasis di Malaysia dinilai berdasarkan publikasi data di laman web 
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perusahaan induk mereka di Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk bank campuran seperti Bank 
Danamon, yang mayoritas kepemilikannya adalah Asia Financial Group, yang adalah perusahaan 
keuangan non-perbankan dan berbasis di Singapura, penilaian dilakukan atas publikasi dalam laman 
web Bank Danamon sendiri.

Metode penilaian
Perangkat ini1 menilai kebijakan pemberian kredit/pinjaman atau investasi lembaga keuangan, 
khususnya bank dalam beberapa tema terkait isu sosial, hak asasi manusia, serta lingkungan hidup 
yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh lembaga keuangan seperti bank. Namun dengan 
pertimbangan aspek tanggungjawab lembaga keuangan terhadap keadilan ekonomi pada umumnya, 
aspek kebijakan internal/operasional bank juga turut dinilai. Tema-tema tersebut misalnya tema 
remunerasi, perpajakan dan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas. 

Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia atau dokumen yang dapat diakses 
secara publik. Oleh karena itu, Responsibank mengharapkan agar kebijakan-kebijakan lembaga 
keuangan, atau setidaknya ringkasannya, dapat diakses oleh publik melalui website, Laporan 
Tahunan, maupun Laporan Keberlanjutan. Nama atau topik dokumen kebijakan tidak dianggap 
relevan, misalnya elemen pada hak-hak pekerja bisa saja dimasukkan dalam kebijakan lembaga 
keuangan mengenai hak asasi manusia secara umum. 

Untuk penilaian yang dilakukan pada tahun 2015, yang dinilai adalah Laporan Tahunan tahun 2014 
atau Laporan Keberlanjutan tahun 2014. Perangkat penilaian Responsibank ini tidak menilai praktik-
praktik yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan karena pertimbangan metodologis. Untuk 
menanggapi perbedaan antara kebijakan bank dan praktik yang mereka lakukan, akan dilakukan 
studi kasus, paling tidak satu kali dalam setahun untuk tema-tema atau sektor-sektor terpilih. 

Tema yang dipilih adalah isu-isu yang menjadi keprihatinan/concern dari masyarakat internasional, 
yang merupakan isu overarching. Tahun ini ada 16 tema dan sektor yang dinilai, yaitu:

Isu/Tema:

1. Perubahan iklim (climate change)
Diskusi tentang perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari upaya 
penurunan emisi karbon. Oleh karena itu sangat penting untuk 
menargetkan tujuan pengurangan emisi yang ketat sehingga dunia usaha 
terdorong untuk mengurangi emisi CO2. Sebagai pemberi dana utama 
untuk proyek-proyek energi, lembaga keuangan dapat memainkan peranan 
penting dengan mulai mengarahkan investasi mereka ke arah ekonomi 
rendah karbon. Dalam tema ini, lembaga keuangan diharapkan dapat 
menerapkan standar pengurangan CO2 yang sejalan dengan tujuan-tujuan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengurangi pemanasan global. 
Lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen-elemen terkait kebijakan 
operasional internal dan kebijakan investasi lembaga keuangan dalam 
mempertimbangkan entitas/perusahaan yang mereka berikan pinjaman. 

1 Metodologi ini dikembangkan oleh Profundo, lembaga riset yang berbasis di Amsterdam, Belanda (www.profundo.nl), dengan masu-
kan dari anggota jaringan Fair Finance Internasional.
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2. Kesehatan (health)
Kesehatan yang baik merupakan nilai yang berharga. Secara global, biaya 
perawatan kesehatan meningkat pesat. Di banyak negara berkembang, 
biaya kesehatan bahkan sangat sulit ditanggung. Secara umum, masalah 
kesehatan dapat berimbas pada turunnya produktivitas kerja, yang sekaligus 
menghambat kontribusi seseorang dalam pembangunan masyarakat di 
mana mereka tinggal. Oleh karena itu, kesehatan menjadi agenda sosial dan 
ekonomi yang penting diberlakukan oleh perusahaan dalam menjalankan 
bisnis mereka. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan merupakan 
hak asasi yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hak untuk 
sehat lebih luas daripada akses untuk perawatan kesehatan dan termasuk 
di dalamnya mengkonsumsi air bersih, sanitasi layak, makanan bergizi, 
perumahan, kondisi kerja yang sehat, informasi dan edukasi kesehatan, serta 
kesetaraan gender. 

3. Hak asasi manusia (human rights)
Walaupun lembaga keuangan pada umumnya tidak terlibat langsung dalam 
pelanggaran HAM, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana 
perusahaan di mana mereka berinvestasi melanggar HAM. Tanggungjawab 
untuk menghormati HAM mengisyaratkan bahwa aktivitas perusahaan tidak 
boleh menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran 
HAM, selain juga harus mencoba mencegah/ memitigasi terjadinya dampak 
negatif terhadap HAM karena relasi bisnis mereka jika itu terkait dengan 
operasional, produk atau layanan mereka, walaupun tidak secara langsung 
berkontribusi pada dampak tersebut. Dalam rangka menghindari agar debitur 
yang didanai tidak terlibat dalam pelanggaran HAM, lembaga keuangan 
memerlukan kebijakan HAM dengan standar dan garis kebijakan yang jelas. 
Suatu kebijakan yang secara umum hanya memuat tujuan umum saja tidak 
akan efektif. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen-
elemen terkait HAM yang termuat dalam kebijakan pemberian pinjaman/
investasi lembaga keuangan terhadap entitas/perusahaan yang mereka 
berikan pinjaman. 

4. Hak-hak pekerja (labour rights)
Sebagaimana perusahaan lainnya, lembaga keuangan diharapkan 
menghormati peraturan-peraturan dan sistem hukum lokal, nasional, dan 
internasional serta mengesahkan empat prinsip fundamental ILO, hak-hak 
pekerja dan Deklarasi Tripartit dalam jangkauan pengaruh mereka (sebagai 
pemberi kerja, dalam investasi mereka dan dalam rantai produksi mereka). 
Penilaian ini hanya menilai kebijakan pemberian pinjaman dan investasi, 
bukan kebijakan sumber daya manusia internal dari lembaga keuangan. 
Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen-elemen 
kebijakan investasi mereka terkait hak-hak pekerja dalam entitas/perusahaan 
yang diberikan pinjaman.
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5. Keanekaragaman hayati (nature)
Lembaga keuangan dapat berperan dalam mempengaruhi kelestarian 
alam, terutama jika berinvestasi pada industri yang berpotensi 
menyebabkan dampak serius terhadap keanekar0agaman hayati seperti 
kehutanan, industri ekstraktif, minyak dan gas, perikanan, penyaluran air, 
infrastruktur, dan industri yang menggunakan material genetik seperti 
pertanian, bioteknologi, industri medis, dan kosmetik. Bagi perusahaan, 
terdapat beberapa dasar untuk menempatkan keanekaragaman 
hayati sebagai agenda penting: aturan dan supervisi yang ketat untuk 
melindungi ekosistem, meningkatnya biaya dalam rantai produksi yang 
bergantung pada ekosistem tertentu, perubahan dalam pola konsumsi, 
serta tekanan dari masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan. Di 
sisi lain, perdagangan dan pengelolaan alam berjalan bersamaan secara 
bertanggungjawab juga dapat menciptakan kesempatan usaha baru 
bagi perusahaan. Untuk menjawab risiko terhadap kelestarian alam dan 
keanekaragaman hayati, lembaga keuangan harus menyusun kebijakan 
investasi yang sejalan dengan konvensi internasional dan legislasi nasional.  

6. Perpajakan dan korupsi (tax and corruption)
Untuk lembaga keuangan, masalah pajak dan korupsi relevan dalam 
tiga cara. Pertama, lembaga keuangan internasional adalah perusahaan 
multinasional itu sendiri dan karena itu mereka harus membayar pajak 
sesuai hukum dan aturan di negara di mana mereka beroperasi. Lembaga 
keuangan diharapkan transparan dalam pembayaran pajak dan tidak terlibat 
dalam tindak pidana korupsi. Kedua, hampir semua layanan keuangan 
yang diberikan lembaga keuangan kepada perusahaan dan klien swasta 
yang kaya memiliki komponen pajak. Karena jumlah besar yang terlibat 
dalam pinjaman usaha, pembiayaan proyek dan investasi, perencanaan 
pajak sering dapat menghasilkan penghematan yang signifikan untuk klien. 
Ketiga, pajak dan korupsi adalah isu-isu yang harus menjadi pertimbangan 
lembaga keuangan sebelum berinvestasi, bahkan jika lembaga keuangan 
tidak secara aktif bekerjasama dalam penghindaran pajak atau korupsi 
yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam tema ini dinilai kebijakan lembaga 
keuangan dan kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga keuangan 
terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.
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Sektor Industri:

1. Persenjataan (arms)
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara serta 
menjamin keamanan nasional. Tanggung jawab negara dalam menjamin 
keamanan publik termasuk dalam mengatur, memeriksa dan memantau 
pembuatan, transfer, kepemilikan, penimbunan, dan penggunaan 
senjata. Namun dalam prakteknya, ruang bagi pemerintah dan badan-
badan multilateral (seperti Dewan Keamanan PBB) untuk memantau 
perdagangan senjata internasional sangat kurang. Laporan penelitian 
masyarakat sipil menunjukkan bagaimana industri senjata—meski dibatasi 
oleh berbagai peraturan—terus menjual senjata ke rezim yang melanggar 
hak asasi manusia serta ke zona konflik, dengan menggunakan celah 
dalam hukum untuk menghindari embargo senjata dan kontrol ekspor. 
Bahkan lebih daripada sektor lain, lembaga keuangan harus hati-hati 
mempertimbangkan investasi mereka di pabrik senjata dan pedagang 
senjata. Pertama, karena menyangkut produk mematikan. Selain itu, 
karena arus pasar dan perdagangan yang tidak transparan dan industri ini 
memiliki sejarah korupsi dan pelanggaran hukum. Dengan menyalurkan 
pinjaman dan/atau investasi di sektor ini, lembaga keuangan dapat terlibat 
dalam transaksi yang mendasari pelanggaran hak asasi manusia, konflik 
bersenjata, korupsi, dan produksi senjata kontroversial yang dilarang oleh 
konvensi internasional. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan 
pemberian kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang 
mereka berikan pinjaman/investasi.

2. Perikanan (fisheries)
Kapasitas armada perikanan berjumlah sekitar dua setengah kali 
lebih besar dari jumlah ikan yang dihasilkan oleh laut. Dampaknya, di 
tahun 2010, lebih dari setengah (52%) isi lautan dikuras dan 25% dalam 
kondisi tereksploitasi berlebihan, terkuras, atau dalam pemulihan dari 
penghabisan. Dikarenakan penangkapan liar sudah mulai menurun 
beberapa tahun belakangan, peningkatan produksi ikan dengan budidaya 
ikan pun mulai digerakkan. Budidaya perikanan cukup disukai karena hal 
ini sangat penting bagi diverfikasi dan peningkatan kapasitas produksi ikan 
serta peningkatan pendapatan nelayan di pesisir pantai. Namun, budidaya 
ikan juga memiliki dampak negatif, misalnya bagi mangrove dan lahan 
basah pesisir, kualitas air, dan variasi genetik spesies ikan lokal. Kode Etik 
FAO tentang budidaya peternakan ikan yang bertangungjawab meminta 
negara-negara untuk memastikan bahwa konsekuensi bahaya lingkungan 
dari budidaya peternakan ikan harus dikuantifikasi dan diminimalisir. Di 
tema ini, perangkat ResponsiBank menilai kebijakan pemberian kredit/
investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan 
pinjaman/investasi.
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3. Pangan (food)
Sektor pangan terdiri dari perusahaan pertanian, termasuk keluarga 
sebagai produsen berskala kecil, perusahaan pengolahan makanan dan 
perusahaan ritel. Kelompok yang beragam ini membentuk rantai suplai 
makanan. Sektor pengolahan makanan termasuk semua perusahaan yang 
terlibat dalam pengolahan makanan, perdagangan komoditas pangan 
yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan pengolahan ikan, dan 
perusahaan minuman. Industri pengolahan makanan meliputi berbagai 
kelompok perusahaan yang terlibat dalam pengolahan produk seperti 
ikan, daging, susu, tanaman pangan dan air. Ini mencakup jutaan Usaha 
Kecil & Menengah (UKM) dan juga beberapa perusahaan terbesar di dunia. 
Banyak perusahaan menyuplai produk secara langsung kepada konsumen, 
sementara yang lain mengkhususkan diri dalam kegiatan Business-to-
Business (bahan baku, pasar komoditas). Beberapa perusahaan secara 
langsung berpartisipasi dalam seluruh rantai produksi makanan, mulai dari 
kegiatan pertanian, produksi, hingga penjualan. Sementara perusahaan 
lainnya terkonsentrasi lebih di ujung atas dari rantai produksi atau membeli 
melalui pasar komoditas.Lembaga keuangan juga memainkan peran 
penting dalam sektor pertanian karena mereka membiayai produsen, 
pengolah dan pedagang produk pertanian. Selain itu, lembaga keuangan 
kadang mengambil posisi di pasar untuk bahan mentah pertanian, yang 
mungkin dapat menyebabkan harga pangan meningkat. Atas dasar ini, 
lembaga keuangan membawa tanggung jawab bersama bagi keberlanjutan 
sektor ini. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian 
kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan 
pinjaman/investasi.

4. Kehutanan (forestry)
Sekitar 30% dari permukaan bumi atau hampir 4 miliar hektar ditutupi 
hutan. Dari jumlah ini, sekitar 271 juta hektar merupakan hutan tanaman 
kayu. Meskipun memiliki fungsi yang sama sekali berbeda, perkebunan 
sering diklasifikasikan sebagai ‘hutan’. Hutan dan perkebunan memainkan 
peran penting sebagai paru-paru bumi sekaligus memberikan berbagai 
manfaat bagi manusia. Namun di sisi lain, deforestasi dan degradasi hutan 
mencabut masyarakat lokal dari mata pencaharian mereka, menyebabkan 
hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, penurunan permukaan 
dan air tanah. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kebakaran 
hutan yang berbahaya bagi kesehatan. Sebagian besar kebakaran hutan 
disebabkan oleh ekspansi perkebunan skala besar untuk industri pulp dan 
kelapa sawit. Lembaga keuangan dapat menggunakan pengaruh mereka 
untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Lembaga keuangan 
dapat melakukannya dengan membentuk kebijakan yang ketat untuk 
investasi di sektor kehutanan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sektor 
kehutanan, baik hutan, penebangan kayu, pulp, kertas dan produksi mebel 
serta perusahaan pengolahan dan perdagangan kayu lainnya. Di tema 
ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga 
keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.
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5. Industri Manufaktur (manufacturing industry)
Industri manufaktur mencakup semua industri yang mengolah bahan 
mentah menjadi produk baru. Industri manufaktur terdiri dari berbagai 
industri	seperti	industri	otomotif,	industri	kimia,	industri	makanan,	industri	
plastik,	 industri	 pakaian,	 galangan	 kapal,	 industri	 elektronik,	 industri	
metalurgi,	industri	grafis	dan	industri	lainnya.	Perbedaan	antara	kegiatan	
industri ini terkadang cukup besar. Industri kimia misalnya ditandai dengan 
modal	 dan	 intensitas	 pengetahuan	 yang	 tinggi	 sementara	 industri	 kayu	
dan furnitur ditandai dengan modal dan intensitas pengetahuan yang 
rendah. Pada umumnya, industri ini ditandai dengan rantai yang kompleks 
di mana banyak pemasok bahan baku, komponen dan produk setengah 
jadi yang memiliki peran di dalamnya. Pada saat yang sama, berbagai 
aspek	sosial	dan	lingkungan	yang	negatif	terjadi	di	sektor	 ini.	Globalisasi	
dan meningkatnya persaingan internasional dapat menimbulkan kondisi 
kerja	yang	tidak	kondusif	serta	dan	hak-hak	pekerja	yang	berada	di	bawah	
tekanan.	Di	sisi	lain,	pekerja	tidak	memiliki	posisi	tawar	untuk	menghadapi	
situasi ini. Kondisi ini tak hanya terjadi di negara-nagara maju dan negara-
negara industri, tetapi juga di negara-negara berkembang. Dalam tema 
ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga 
keuangan	terhadap	entitas	yang	mereka	berikan	pinjaman/investasi.

6. Pertambangan (mining)
Dampak	 dari	 industri	 ekstraktif	 seperti	 pertambangan	 dapat	 dirasakan	
seketika	 ataupun	dalam	 jangka	panjang	 setelah	 aktivitas	 ekstraksi	 telah	
selesai dilakukan. Umumnya, upaya pemulihan (recovery)	 tidak	 cukup	
untuk	 mengembalikan	 kelestarian	 alam	 di	 wilayah	 industri	 ekstraktif.	
Masalah jangka panjang—misalnya bocornya asam dari tambang—dapat 
mencemari badan air di sekitarnya selama beberapa dekade atau bahkan 
berabad-abad. Selain itu, pertambangan bijih mineral dan juga pemurnian 
bijih dengan menggunakan teknologi modern sekalipun akan menyebabkan 
polusi	udara.	Masalah	umum	lain	dalam	industri	ekstraktif	adalah	bahwa	
perusahaan	 tambang	 tidak	 menghormati	 hak	 penduduk	 setempat	 atas	
tanah. Perusahaan kerap merampas lahan dan hutan tempat komunitas 
setempat menyandarkan mata pencaharian mereka. Selain itu, polusi 
tambang dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tanah, air dan 
udara	di	sekitarnya.	Ketika	lembaga	keuangan	berinvestasi	di	perusahaan	
tambang, mereka harus menyadari apakah perusahaan mematuhi 
panduan-panduan internasional dan kesepakatan-kesepakatan di bidang 
sosial	dan	 lingkungan	hidup.	 Ini	berarti	bahwa	dalam	kebijakan	 investasi	
lembaga keuangan, norma-norma yang jelas perlu disusun.



Laporan pemeringkatan Bank 2015 11

7.  Minyak bumi dan gas (oil and gas)
Beberapa proses dalam industri minyak bumi dan gas dapat membahayakan 
lingkungan. Pengeboran, produksi minyak dan gas bumi, dan pembakaran 
dapat mencemari tanah, udara dan air. Harga minyak yang tinggi beberapa 
tahun belakangan dan dorongan untuk mengisi cadangan minyak bumi 
menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak menembus jauh lebih 
dalam ke wilayah-wilayah yang rentan secara ekologis. Keretakan pipa 
yang disebabkan oleh gempa bumi, sebab alam lainnya, dan sabotase 
dapat menyebabkan pencemaran air tanah atau bahkan ledakan fatal 
dan kebakaran. Selain itu, minyak yang tumpah dari kapal tanker yang 
mengalami kecelakaan telah mencemari banyak wilayah laut dan pesisir. 
Konsekuensi sosial dari industri minyak dan gas juga bisa sangat merugikan. 
Selain polusi dan penyakit menular membahayakan kesehatan, industri 
migas juga berpotensi menimbulkan persoalan keamanan pangan dan 
kelestarian budaya penduduk asli. Seringkali, perusahaan minyak dan 
gas mengambil tanah masyarakat lokal dan memindahkan mereka dari 
sumber makanan dan penghidupan mereka. Kebijakan investasi lembaga 
keuangan di sektor minyak dan gas harus menekankan bahwa tantangan 
utama untuk sektor minyak bumi dan gas adalah untuk menguranginya 
dan menuju pengembangan energi yang berkelanjutan. Selain itu, 
kebijakan lembaga keuangan harus menyertakan norma-norma sosial dan 
lingkungan untuk sektor minyak bumi dan gas.

8. Pembangkit listrik (power generation)
Pembangkit	listrik	sangat	penting	untuk	memenuhi	kebutuhan	masyarakat	
akan	 energi,	 dan	merupakan	 hal	 penting	 dalam	 upaya	 untuk	mencapai	
tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. 
Pemasok energi perlu menghasilkan tenaga listrik dengan menawarkan 
keamanan pasokan dengan tarif yang terjangkau bagi konsumen dan 
memiliki dampak lingkungan yang minimal. Energi, termasuk listrik dan 
panas untuk bisnis dan rumah tangga serta energi untuk transportasi, 
adalah sumber emisi gas rumah kaca buatan manusia terbesar setara 64% 
dari seluruh emisi global. Dari jumlah itu, pembangkit listrik dan panas 
merupakan komponen terbesar. Lembaga keuangan yang berinvestasi di 
sektor	energi	harus	berhati-hati	mengarahkan	investasi	untuk	mendukung	
transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan roadmap yang 
disarankan oleh IPCC. Mereka dapat memilih untuk membiayai pembangkit 
energi terbarukan secara khusus, atau dengan menetapkan roadmap yang 
jelas untuk mengurangi pembiayaan sumber energi berbahan bakar fosil 
dan	menggantinya	dengan	pembiayaan	rendah	karbon.	Lembaga	keuangan	
yang berinvestasi dalam pembangunan proyek bendungan misalnya, harus 
mengembangkan kebijakan sektoral untuk investasi menurut rekomendasi 
dari	Komisi	Dunia	untuk	Bendungan	(WCD).	Kebijakan	ini	setidaknya	harus	
berlaku untuk semua proyek bendungan besar, tetapi idealnya mencakup 
semua	proyek	infrastruktur	air	penting.
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Tema Operasional:

1. Remunerasi (remuneration)
Remunerasi bagi karyawan dalam suatu perusahaan umumnya terdiri 
dari komponen tetap—gaji dasar—dan komponen variabel. Besarnya 
komponen variabel ditentukan dengan cara yang berbeda, misalnya 
dengan menghubungkan prestasi karyawan dengan (bagian dari) 
pencapaian finansial perusahaan. Dalam hal prestasi yang baik atau hasil 
keuangan yang baik, variabel remunerasi untuk karyawan dapat menjadi 
relatif tinggi dibandingkan dengan gaji pokok, tetapi sebaliknya juga 
bisa terjadi. Bagian variabel remunerasi sering disebut bonus, komisi, 
pembagian keuntungan, remunerasi kinerja, dsb. Dalam perangkat ini 
semua jenis variabel remunerasi disebut “bonus”. Kebijakan yang solid 
dari keseluruhan lembaga keuangan (termasuk seluruh anak perusahaan) 
mengenai remunerasi paling tidak menyangkut Dewan Direktur, Senior 
Manajemen dan para pengambil risiko. 

Pada penilaian tahun ini lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan 
bonus	 untuk	 ketiga	 kelompok	 tersebut.	 Adapun	 latar	 belakang	 tema	
ini dikembangkan ialah karena adanya concern tentang rasa keadilan 
masyarakat tentang industri keuangan—dalam konteks internasional, 
lembaga keuangan yang bail out pemerintah dengan uang pajak rakyat 
memberikan	bonus	bagi	para	eksekutif	dan	bayaran	yang	sangat	tinggi	dan	
tidak	rasional	bagi	para	spekulan.	

2. Transparansi dan akuntabilitas (transparency and 
accountability)
Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui apa konsekuensi kegiatan 
usaha terhadap hidupnya dan risiko yang dapat terjadi padanya akibat 
dari kegiatan tersebut. Orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kegiatan 
ekonomi tidak dapat membela kepentingan mereka jika mereka tidak 
sepenuhnya mengetahui keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan, 
serta biaya dan risiko yang terkait dengan kegiatan itu. Mereka juga 
harus diberitahu tentang kemungkinan alternatif kegiatan yang diusulkan. 
Dalam rangka untuk membela kepentingan sosial, budaya dan lingkungan 
mereka, organisasi sosial juga harus memiliki akses ke semua informasi 
yang relevan.Untuk alasan ini, hak publik atas informasi—dengan tujuan 
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan—dicatat 
dalam berbagai instrumen internasional. Bagi lembaga keuangan yang 
menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal yang serius, kebijakan 
transparansi dan akuntabilitas yang solid sangat penting. Dalam tema ini, 
lembaga keuangan dinilai dari kebijakan internal operasional mereka.
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Karena keterbatasan kapasitas lembaga peneliti dalam melakukan penilaian, tahun ini tema 
terkait Hak-hak Konsumen (Consumer Rights) dan Inklusi Keuangan (Financial Inclusion) dan/ atau 
Ekonomi riil (Real Economy) belum dapat dilakukan pada tahun kedua ini. Namun perangkat untuk 
assessment kedua tema ini sudah dalam tahap penyelesaian untuk digunakan pada assessment 
bank tahun ketiga. Untuk sektor persenjataan (arms), walaupun untuk saat ini kurang relevan bagi 
Indonesia, namun tetap dinilai karena memiliki relevansi bagi masyarakat internasional.  

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)
13.	 Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan (UNCLOS)
14.	 Kode	Etik	FAO	tentang	Perikanan	Bertanggungjawab	
15.	 Dan lain-lain

Walaupun terdapat pro dan kontra baik dari dunia bisnis maupun dalam kalangan masyarakat sipil 
sendiri terhadap standar-standar internasional ini, namun secara global standar-standar inilah 
yang telah cukup banyak disepakati masyarakat internasional. Karenanya, bank-bank di Indonesia 
diharapkan tidak hanya mengacu pada regulasi dan kebijakan dari regulator industri keuangan dalam 
negeri, namun menjadi selangkah lebih maju dengan berusaha mengacu pada standar-standar yang 
relatif lebih ‘tinggi’.

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. 

Adapun jenis pemberian pinjaman atau investasi yang dianggap relevan dengan model scoring 
review kebijakan yang dimasukkan dalam penilaian ini adalah: 

•	 Kredit korporasi (bukan kredit konsumsi dan hipotek pribadi) 

•	 Pembiayaan Proyek (project finance)

•	 Investasi lembaga keuangan itu sendiri (pada neraca keuangan) 

•	 Manajemen aset (mis. investasi untuk kepentingan klien) 

Untuk setiap dokumen kebijakan peneliti melakukan 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.
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Karena metodologi ini lebih menyasar pada kebijakan pemberian pinjaman dan investasi dari 
lembaga keuangan, lebih banyak elemen dinilai pada aspek ini. Meski demikian, unsur kebijakan 
operasional masih sedikit dipertimbangkan. Elemen-elemen dari kebijakan operasional disebut 
“low hanging fruits”, yaitu elemen-elemen yang relatif lebih mudah bagi lembaga keuangan untuk 
mendapatkan nilai dalam metodologi ini. 

Berikut ini adalah contoh bagaimana sebuah lembaga keuangan/ bank dinilai dengan 
menggunakan metodologi ini, untuk tema perubahan iklim (jumlah elemen yang dinilai lebih 
banyak, tetapi yang ditampilkan di sini hanya beberapa contoh elemen) 

tabel 1. Contoh penilaian lembaga keuangan dalam tema “Hak-hak Pekerja”
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 d
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Bobot 50% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Elemen-elemen berikut adalah krusial untuk kebijakan-kebijakan terkait dimana lembaga 
keuangan berinvestasi

1 Perusahaan menegakkan kebebasan 
berserikat	dan	pengakuan	efektif	
terhadap hak untuk berunding 
bersama.

1 0 1 0 0 0,6

2 Semua bentuk kerja paksa dan wajib 
tidak	dapat	diterima.

1 1 1 1 1 1,0

3 Pekerja	anak	tidak	dapat	diterima 1 1 1 1 1 1,0

4 Diskriminasi dalam hal pekerjaan 
dan	jabatan	tidak	dapat	diterima

1 0 1 0 0 0,6

5 Perusahaan membayar upah layak 
kepada para karyawan

0 0 0 0 0 0,0

6 Perusahaan menerapkan jam kerja 
maksimum

0 0 0 0 0 0,0

7 Perusahaan memiliki kebijakan 
kesehatan dan keselamatan yang 
solid.

1 0 1 0 0 0,6

8 Perusahaan menjamin perlakuan 
dan kondisi kerja yang sama bagi 
pekerja migran

1 0 1 0 0 0,6
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link ke kebijakan / 
informasi yang relevan Penjelasan/ klarifikasi

Referensi	tersebut	hanya	tersedia	untuk	karyawan	Citi,	bukan	dimana	
perusahaan itu berinvestasi. Oleh karena itu, skor dasar dan skor pembiayaan 
proyek diberikan untuk komitmen pada UN Global Compact dan IFC 
Performance Standard.

Environmental Policy 
Framework

P6:	Konsisten	dengan	Kebijakan	ESRM	Citi,	Citi	secara	langsung	atau	tidak	
langsung dalam produksi keuangan atau kegiatan yang melibatkan kerja paksa 
yang	berbahaya	atau	eksploitatif.	Skor	diberikan	untuk	semua	kategori.

Environmental Policy 
Framework

P6:	Konsisten	dengan	Kebijakan	ESRM	Citi,	Citi	secara	langsung	atau	tidak	
langsung dalam produksi keuangan atau kegiatan yang melibatkan kerja paksa 
yang	berbahaya	atau	eksploitatif.	Skor	diberikan	untuk	semua	kategori.

Environmental Policy 
Framework

P4:	Citi	membutuhkan	kepatuhan	pada	isu-isu	yang	berdasar	pada	IFC	Standar	
Kinerja	dan	63	sektor	yang	spesifik	pada	Pedoman	Kesehatan	Lingkungan	dan	
Keselamatan.

Tidak ada referensi eksplisit di dalamnya.

Tidak ada referensi eksplisit di dalamnya.

Citibank	Statement	on	
Human Rights 

Tidak ada informasi pada kebijakan tersebut. Skor dasar dan poin pembiayaan 
proyek diberikan karena adanya komitmen pada IFC PS 3.

Citibank Statement on 
Human Rights 

Tidak ada informasi pada kebijakan tersebut. Skor dasar dan poin pembiayaan 
proyek diberikan karena adanya komitmen pada IFC PS 3.
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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. Narasi dalam laporan ini disesuaikan 
dengan tampilan pada website Responsibank di mana skor akhir ditampilkan dalam bentuk 
persentase (%), sehingga skor yang tampil adalah antara 0 – 100 % (dengan atau tanpa angka desimal 
di belakang koma). 

Formula dari penghitungan skor ini adalah sebagai berikut:

skor =
Jumlah elemen dalam kebijakan lembaga keuangan* 10

total jumlah elemen yang disebutkan

Skor yang valid dihasilkan dalam penilaian ini adalah skor dalam tiap tema atau sektor, dan 
bukan skor konsolidasi dari ke-16 tema dan sektor yang dinilai tahun ini, karena tidak sepenuhnya 
menggambarkan apakah suatu bank adalah bank yang bertanggung jawab. Pasalnya, bank bisa saja 
mendapatkan skor tinggi dari tema umum seperti Transparansi dan Akuntabilitas namun mendapat 
nilai buruk pada tema Perubahan Iklim. Meski demikian angka konsolidasian ini juga ditampilkan, 
untuk memudahkan publik dalam membaca hasil pemeringkatan ini.

Setelah penilaian dilakukan, skor yang dihasilkan dianggap sebagai skor sementara, dan peneliti 
mengirimkan hasil penilaian kepada bank/lembaga keuangan dan memberikan kesempatan lembaga 
yang bersangkutan untuk memberikan masukan atau sanggahan atas hasil penilaian. Jika umpan 
balik yang diberikan cukup beralasan, bisa jadi terdapat perubahan pada skor akhir.

Untuk penjelasan lengkap dan menyeluruh mengenai metodologi penilaian, dokumen dapat 
diunduh pada website www.responsibank.id.



Hasil Penilaian

Peringkat bank secara umum
Walaupun sepenuhnya menggambarkan kebijakan bank-bank dalam 16 tema dan sektor yang dinilai 
tahun ini, untuk mempermudah publik dalam melihat peringkat bank secara cepat, peneliti menarik 
skor konsolidasi, yang hasilnya dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik  1. Nilai Konsolidasi dan Peringkat Bank Secara Umum

75% - 100% 55% - 75% 35% - 55% 15% - 35% 0 - 15%
Baik sekali Baik Cukup Kurang Kurang Sekali

Nampak bahwa secara umum, tiga peringkat teratas masih ditempati oleh bank-bank asing yaitu 
HSBC pada peringkat pertama, Citibank pada peringkat kedua, dan Mitsubishi-UFJ pada peringkat 
ketiga, masing-masing dengan nilai 37,83 persen; 36,08 persen dan 19,81 persen. Walaupun nampak 
tinggi, sebenarnya nilai ini masih belum mencapai separuh dari nilai maksimal yang bisa diperoleh 
yaitu 100 persen, karena banyak elemen yang dinilai masih belum dipenuhi oleh bank-bank besar ini.

Untuk bank-bank nasional, peringkat paling atas ditempati oleh bank Danamon dengan nilai 
10,98 persen, atau peringkat keempat dari 11 bank yang dinilai. Di papan tengah terdapat bank-bank 
BNI, Mandiri, BRI dan Panin. Bank BNI menempati posisi kelima secara keseluruhan atau nomor urut 
kedua diantara bank-bank nasional dengan nilai agregat sebesar 6,37 persen, diikuti oleh Mandiri, 
BRI dengan nilai 3,09 persen, dan Panin sebesar 2,95 persen.

Peringkat buncit ditutup oleh tiga bank swasta nasional yaitu BCA dan CIMB-Niaga  yang hanya 
memperoleh nilai 1,52 persen dan OCBC-NISP pada urutan ke-11 dari 11 bank yang dinilai dengan 
nilai 1,13 persen dari nilai maksimal 100 persen yang dapat diperoleh.
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Adapun hasil penilaian lengkap dari tiap bank per tema dan sektor dapat dilihat pada tabel 
berikut ini.

tabel 2. ringkasan Hasil Penilaian Bank per tema dan sektor (dalam desimal)

Bank
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HSBC 2,8 3,7 5,7 6,0 4,6 2,3 2,5 1,8 4,7 5,4 3,8 5,8 3,5 3,9 1,1 2,9 3,78

Citibank 3,6 3,4 5,4 5,3 6,5 1,5 0 1,8 4,5 4,5 2,9 3,1 4,5 4,8 1,3 4,7 3,61

Mitsubishi-UFJ 2,1 2,7 2,4 4,7 3,6 0,8 0,5 0,0 2,6 1,7 1,8 1,9 2,3 1,9 0,0 2,9 1,98

Danamon 0,0 0,0 0,0 1,7 4,8 2,3 0,0 0,9 1,1 0,6 0,0 0,8 0,8 1,0 0,0 3,7 1,09

BNI 1,6 0,0 0,6 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 4,2 0,64

Mandiri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,5 0,35

BRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,31

Panin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8 0,29

BCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,17

CIMB-Niaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,15

OCBC-NISP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,11

Ket:

: Bank asing

: Bank BUKU 3

: Bank BUKU 4
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Penjelasan perolehan nilai per tema dan sektor
	Perubahan Iklim

Saat dinilai dengan perangkat ini, bank-bank asing masih memimpin pada peringkat paling atas 
untuk tema perubahan iklim, walaupun sebenarnya masih jauh dari skor maksimal yaitu 100%. 
Citibank memperoleh skor tertinggi yaitu 36,41 persen, diikuti dengan HSBC dengan 27,72 persen 
dan Mitsubishi-UFJ dengan 21,20 persen. Kebanyakan bank asing mendapatkan skor karena 
selain telah memasukkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Equator Principles 
dan sebagainya, mereka juga telah dengan eksplisit dalam kebijakan kreditnya menyatakan 
dukungan terhadap pergeseran dari ekonomi bahan bakar fosil ke energi terbarukan misalnya, 
sedangkan kebanyakan bank nasional masih dalam tataran kebijakan operasional dan CSR saja. 

Bank-bank asing juga telah menetapkan target spesifik penurunan emisi karbon mereka secara 
langsung maupun melalui perusahaan/proyek yang mereka danai sehingga lebih akuntabel dalam 
mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim. Citibank dalam laporan tahunan dan dokumen 
strategi keberlanjutan korporasi tahun 2015 menyatakan komitmennya dalam pembiayaan 
aktivitas yang terfokus pada solusi dan pengurangan dampak lingkungan akibat perubahan 
iklim. Walaupun bank-bank nasional hampir seluruhnya tidak mendapatkan skor sama sekali, 
namun ada satu bank nasional yang mendapatkan nilai untuk tema ini, yaitu BNI dengan nilai 
16,30 persen. Bank BNI dalam Sustainability Report 2015 menyatakan komitmennya dalam 
kredit berkelanjutan. BNI memberikan pinjaman kepada perusahaan keuangan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha penciptaan energi terbarukan, salah satunya dalam melakukan efisiensi 
dan konservasi energi. 

Grafik  2. Peringkat Bank pada Tema Perubahan Iklim

75% - 100% 55% - 75% 35% - 55% 15% - 35% 0 - 15%
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	Kesehatan
Tema kesehatan merupakan tema baru yang dimasukkan dalam laporan pemeringkatan 
bank di tahun ke-2 ini. Pada tema ini, hanya tiga bank asing  yang memiliki skor yakni HSBC 
di urutan pertama dengan skor 36,61 persen; disusul Citibank 33,93 persen dan Mitshubishi-
UFJ 26,79 persen. HSBC memperoleh skor tertinggi pada sektor kesehatan karena komitmen 
HSBC dalam mengaplikasikan IFC Performance Standard dan Equator Principles. Pada elemen 
lain, HSBC juga dengan tegas tidak akan memberikan layanan keuangan kepada pelanggan yang 
memproduksi bahan kimia yang tidak konsisten dengan Lampiran III dari Konvensi Rotterdam, 
seperti tercantum pada dokumen Kebijakan Industri Kimia HSBC.  Konvensi Rotterdam adalah 
sebuah perjanjian internasional tentang bahaya pestisida dan bahan kimia industri.  Sementara 
untuk bank nasional, tidak ada satu bank pun dari delapan bank yang mendapatkan skor di 
tema kesehatan karena memang bank-bank nasional ini belum memasukkan peraturan ataupun 
konvensi mengenai kesehatan sebagai bagian dari kebijakan investasi mereka di laporan akhir 
tahun 2014. 

Grafik  3. Peringkat Bank pada Tema Kesehatan

75% - 100% 55% - 75% 35% - 55% 15% - 35% 0 - 15%
Baik sekali Baik Cukup Kurang Kurang Sekali



Laporan pemeringkatan Bank 2015 21

	Hak Asasi Manusia
Untuk tema hak asasi manusia, bank-bank asing masih memimpin dengan skor rata-rata di atas 
20 persen dari maksimal skor 100 persen dalam penilaian ini. HSBC misalnya, mendapatkan skor 
56,73 persen, sedangkan Citibank mendapatkan skor 53,85 persen dan Mitsubishi-UFJ dengan 
skor 24,04 persen. Bank-bank ini mendapatkan skor cukup karena selain telah menandatangani 
banyak kesepakatan dan konvensi internasional terkait hak asasi manusia bagi dunia usaha, 
dalam kebijakan dan pernyataan resmi yang mereka publikasikan juga telah menyebutkan 
prinsip-prinsip penting bahwa dalam investasinya, debitur mereka akan diawasi agar tidak 
menggusur hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat misalnya.  Mereka juga meminta 
perusahaan atau proyek yang mereka danai untuk memfasilitasi keluhan dari masyarakat yang 
hak asasinya dilanggar oleh proyek atau investasi tersebut. Dari delapan bank nasional yang 
dinilai, hanya satu bank yang mendapatkan skor untuk tema ini yaitu BNI dengan skor 5,77 
persen. BNI mendapatkan skor karena telah menandatangani salah satu collective policies yaitu 
UN Global Compact, dan merupakan satu-satunya bank nasional yang telah lebih maju satu 
langkah dalam hal ini dibanding bank-bank nasional lain. 

Grafik  4. Peringkat Bank pada Tema Hak Asasi Manusia
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	Hak-hak Pekerja
Pada tema hak-hak pekerja, ketiga bank asing masih menjadi jawara dengan perolehan skor 
HSBC 60,42 persen; Citibank 53,13 persen dan Mitsubishi-UFJ 46,88 persen. Hal ini umumnya 
karena banyak collective policies yang telah mereka nyatakan dengan jelas. Mereka juga telah 
meminta debitur atau calon debitur untuk menghormati hak-hak pekerja untuk berkumpul dan 
berserikat, mendapatkan jam kerja dan upah yang layak, tidak melakukan diskriminasi, melarang 
mempekerjakan buruh anak dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi 
dan kesepakatan internasional mengenai hak pekerja. Untuk bank nasional, hanya ada Bank 
Danamon yang memperoleh skor pada tema ini yakni sebesar 16,67 persen, sedangkan ketujuh 
bank nasional lainnya tidak memiliki skor sama sekali karena memang tidak mencantumkan 
mengenai hak-hak pekerja dalam Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan tahun 
2014 lalu. Dalam Danamon Sustainability Report 2014 tercantum bagian mengenai kebijakan 
pemberian kredit bank untuk industri-industri yang dilarang, salah satunya adalah sektor 
industri yang melibatkan buruh anak-anak, kerja eksploitatif, dan kerja paksa.

Grafik  5. Peringkat Bank pada Tema Hak-Hak Pekerja
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	Keanekaragaman Hayati
Pada tema keanekaragaman hayati ini, Citibank memegang tampuk tertinggi dalam 
pemeringkatan dengan skor 65,18 persen. Citibank dalam Citigroup Global Citizen Report 2014 
menyatakan bahwa Wilayah dengan Perhatian Tinggi dan Fokus Khusus Citibank adalah termasuk 
pada habitat kritis, wilayah dengan niai konservasi tinggi, nilai warisan budaya, masyarakat lokal 
dan pemukiman. Citibank juga menyatakan dalam Citi Environmental Policy Framework bahwa 
melindungi dan melestarikan daerah dengan habitat kritis, daerah dengan nilai konservasi 
tinggi, termasuk kawasan lindung secara hukum adalah kunci manajemen risiko lingkungan dan 
sosial yang berkualitas tinggi. Urutan berikutnya disusul oleh bank nasional yakni Danamon 
sebesar 47,62 persen. Danamon dalam Danamon Sustainability Report 2014 menyatakan bahwa 
kebijakan kredit bank mengelola beberapa industri terlarang, seperti perjudian, perdagangan 
spesies langka, industri yang membahayakan lingkungan atau memiliki riwayat membahayakan 
lingkungan, dan industri yang melibatkan bentuk-bentuk eksploitatif kerja paksa dan buruh 
anak. Kemudian dilanjutkan dengan HSBC di angkat 46,43 persen, Mitsubishi-UFJ sebesar 35,71 
persen dan terakhir BNI dengan skor 5,36 persen. Nilai-nilai ini didapatkan terutama karena 
menyebutkan secara jelas bahwa mereka mempersyaratkan calon/debitur untuk melakukan 
analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan menyampaikan dalam proposal peminjaman kepada 
bank. Walaupun hal ini sebenarnya telah diamanatkan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) 
14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, namun tidak semua bank 
mencantumkan secara eksplisit dalam laporan tahunan mereka sehingga ada enam bank yang 
tidak mendapatkan skor.

Grafik  6. Peringkat Bank pada Tema Keanekaragaman Hayati

75% - 100% 55% - 75% 35% - 55% 15% - 35% 0 - 15%
Baik sekali Baik Cukup Kurang Kurang Sekali



Laporan pemeringkatan Bank 201524

	Perpajakan dan Korupsi
Untuk tema perpajakan dan korupsi, hanya ada satu bank yang tidak mendapatkan skor yakni 
OCBC-NISP. Dari 11 bank yang dinilai, HSBC dan Danamon mendapatkan skor paling tinggi (23,08 
persen) dari skala 1-100 persen, karena telah mengesahkan banyak collective policies antara 
lain OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan UN Global Compact, dan juga telah 
mencantumkan dalam kebijakannya bagi semua cabang luar negeri nya untuk menjalankan 
Program Anti Money Laundering dan Know Your Customer sebelum dapat menggunakan jasa 
HSBC. Danamon mendapatkan skor pada tema perpajakan dan korupsi ini berdasar atas tidak 
adanya cabang di luar Indonesia. Perusahaan ini juga melarang penyuapan dalam segala bentuk. 
Berikutnya ada Citibank, BNI dan Mandiri yang mendapatkan skor yang sama yakni 15,38 persen. 
Lima bank terakhir yaitu Mitsubishi-UFJ, Panin, CIMB-Niaga, BRI dan BCA mendapat skor 7,69 
persen karena hanya memperoleh poin dari kebijakan umum anti-korupsi dan anti-gratifikasi 
serta anti-pencucian uang yang merupakan kebijakan umum grup yang juga telah diatur oleh 
regulator lembaga keuangan nasional. 

Grafik  7. Peringkat Bank pada Tema Perpajakan dan Korupsi
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	Persenjataan
Semua bank nasional besar milik pemerintah bisa dikatakan aktif dalam sektor ini terutama karena 
mereka ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan untuk industri pertahanan dan persenjataan 
nasional. Namun demikian, tidak ditemukan adanya kebijakan khusus untuk ini dalam kebijakan 
pemberian pinjaman mereka. Untuk bank-bank nasional lain, jika ditilik dari laporan-laporan 
yang mereka publikasikan dan laporan keuangan serta komposisi kredit mereka, tidak terdapat 
pernyataan yang jelas apakah mereka aktif di sektor ini atau tidak, kecuali Bank Danamon yang 
dalam laporan keuangannya tidak menunjukkan adanya indikasi pembiayaan di sektor terkait. 
Untuk bank asing pun, hanya dua bank yang memperoleh skor untuk sektor ini yaitu Mitsubishi-
UFJ (4,69 persen) dan HSBC (25,00 persen), sedangkan Citibank tidak memiliki kebijakan khusus 
untuk persenjataan sehingga mendapatkan nilai 0. HSBC cukup eksplisit dalam kebijakan 
persenjataan, energi maupun industri kimia dengan melarang investasi untuk beberapa jenis 
ranjau darat dan senjata kimia, serta komponen dari produksi senjata nuklir seperti dinyatakan 
dalam Defence Equipment Sector Policy sehingga mendapatkan skor paling tinggi. 

Grafik  8. Peringkat Bank pada Tema Persenjataan
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	Perikanan
Sektor pembiayaan industri perikanan berkelanjutan dimasukkan dalam pemeringkatan 
karena upaya memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan membutuhkan 
skema pembiayaan yang dinilai tidak kecil. Namun sayangnya pada sektor ini, hanya ada tiga 
bank yang memperoleh skor yakni dua bank asing dan satu bank nasional. Citibank dan HSBC 
mendapatkan skor yang sama sebesar 18,42 persen dan Danamon dengan skor 8,77 persen. 
Tujuh bank nasional (OCBC-NISP, Panin, CIMB-Niaga, BNI, Mandiri, BRI dan BCA) serta satu bank 
asing Mitsubishi-UFJ tidak mendapatkan skor sama sekali di sektor perikanan ini karena memang 
tidak adanya peraturan ataupun konvensi terkait kebijakan investasi dicantumkan yang dalam 
Laporan Tahunan 2014 mereka. 

Grafik  9. Peringkat Bank pada Tema Perikanan
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	Pangan
Walaupun industri pangan penting bagi Indonesia, tidak semua bank nasional  memiliki kebijakan 
khusus untuk sektor pangan, sehingga hanya ada tiga bank nasional yang mendapatkan skor. Tiga 
bank nasional tersebut mendapatkan skor sangat rendah, yaitu masing-masing 10,87 persen 
untuk Danamon, 6,82 persen untuk BNI dan BRI dengan skor 2,84 persen (dari skor maksimal 
100 persen). BNI mendapatkan skor karena telah mencantumkan persyaratan bagi produsen 
minyak kelapa sawit untuk merujuk kepada sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil 
System) dan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil System) dan mencantumkan persyaratan 
adanya persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam setiap proyek yang 
akan didanai. Sedangkan Danamon karena menerapkan kebijakan larangan pemberian kredit 
yang memperdagangkan spesies langka, dan industri-industri yang membahayakan lingkungan 
atau memiliki riwayat membahayakan lingkungan. Untuk bank-bank asing, HSBC memimpin 
dengan skor 47,16 persen diikuti Citibank dengan 44,89 persen dan Mitsubishi-UFJ dengan 
25,57 persen. Kebanyakan bank asing memperoleh skor karena sudah mencantumkan collective 
policies seperti Equator Principles, IFC Performance Standards dan lain-lain dalam Laporan 
Tahunan mereka. HSBC dalam dokumen HSBC Agricultural Commodities Policy menyatakan 
bahwa bank tersebut tidak akan memberikan layanan pembiayaan untuk petani dan pabrik 
yang terlibat dalam: 1) operasi ilegal, pembukaan lahan dengan membakar, 2) konversi kawasan 
yang membutuhkan konservasi tinggi, 3) membahayakan dan mengeksploitasi pekerja anak 
atau pekerja paksa, 4) kegiatan operasi dimana terdapat konflik sosial. Selain it, dalam dokumen 
World Heritage Sites and Ramsar Wetlands Policy menyebutkan bahwa HSBC mencegah adanya 
dampak negatif pada kawasan dilindungi yang masuk dalam kategoti I-IV IUCN (International 
Union for the Conservation of Nature). 

Grafik  10. Peringkat Bank pada Sektor Pangan
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	Kehutanan
Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, namun hanya ada dua 
bank nasional yang secara khusus memliki kebijakan sektoral yang dipublikasikan untuk sektor 
kehutanan yakni BRI dan Danamon. Skor yang didapat dari penilaian ini juga sangat rendah 
(maksimal skor 100 persen) yakni BRI sebesar 8,33 persen dan Danamon 5,56 persen.  Skor 
yang cukup mumpuni diperoleh oleh tiga bank asing yang dinilai yaitu HSBC (54,44 persen), 
Citibank (45,00 persen) dan Mitsubishi-UFJ (16,67 persen). HSBC memperoleh skor  tersebut 
karena telah memiliki kebijakan khusus untuk sektor kehutanan yaitu HSBC Forestry Policy, dan 
juga ketika melakukan investasi di industri kelapa sawit, HSBC telah mengeluarkan dokumen 
khusus yaitu HSBC Statement on Forestry and Palm Oil.  HSBC tidak akan memberikan pelayanan 
pembiayaan kepada nasabah yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam rantai 
pasok pembalakan liar, penebangan kayu dengan kekerasan dan melanggar hak-hak masyarakat 
tradisional, penebangan kayu di hutan dengan nilai konservasi tinggi yang terancam oleh industri 
ataupun konversi lahan non-hutan. Citibank juga telah memiliki dan mempublikasikan standar 
kebijakan sektor kehutanan yang berkelanjutan (Citi Sustainable Forestry Standard). Bank 
Mitsubishi-UFJ juga secara khusus telah menyebutkan pentingnya FPIC (Free Prior and Informed 
Consent) atau konsultasi dan kesepakatan dengan baik masyarakat lokal maupun masyarakat 
adat yang hak atas tanahnya akan terganggu karena investasi perusahaan yang akan didanai 
oleh bank.

Grafik  11. Peringkat Bank pada Sektor Kehutanan
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	Industri Manufaktur
Pada sektor industri manufaktur, tiga bank asing kembali meduduki posisi tertinggi dalam 
pemeringkatan ini, yakni HSBC dengan skor 37,50 persen; lalu ada Citibank sebesar 28,57 persen 
dan Mitsubishi-UFJ 17,86 persen. Dalam dokumen Chemicals Industry Policy, HSBC melakukan 
uji kelayakan tambahan dan mencari izin risiko keberlanjutan yang tepat untuk nasabah yang: 1) 
diketahui telah melanggar peraturan material kemanan bahan kimia nasional atau internasional, 
2) dengan riwayat pernah menyebabkan tumpahan bahan kimia yang membahayakan kesehatan 
manusia dan lingkungan. Untuk bank nasional, hanya ada BNI yang mampu memperoleh 
skor sebesar 5,36 persen. BNI menyatakan adanya pemberian kredit kepada perusahaan-
perusahaan yang salah satunya mengimplementasikan inisiatif untuk mitigasi gas rumah kaca. 
Mitigasi gas rumah kaca yang dimaksud termasuk pengurangan emisi. Hal tersebut tercantum 
dalam dokumen BNI Sustainability Report 2014. Untuk tujuh bank nasional lainnya di dalam 
pemeringkatan ini tidak mendapatkan skor sama sekali karena tidak mencantumkan kebijakan 
investasi terkait industri manufaktur pada laporan tahunan mereka di tahun 2014 lalu. 

Grafik  12. Peringkat Bank pada Sektor Industri Manufaktur
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	Pertambangan
Walaupun dalam portfolio kredit korporasi mereka, semua bank nasional bisa dikatakan aktif 
dalam sektor pertambangan, namun hampir semua bank nasional tidak mempublikasikan 
apakah mereka memiliki kebijakan kredit yang khusus untuk proyek-proyek pertambangan 
yang akan mereka danai. Oleh karena itu hampir semua bank nasional tidak mendapatkan poin 
sama sekali, kecuali Danamon yang hanya memperoleh skor rendah. Danamon mendapatkan 
7,50 persen karena menyatakan perihal dihindarinya pemberian pembiayaan proyek-proyek 
yang terletak dalam area yang peka secara sosial dan ekologi, seperti lokasi pelestarian budaya, 
kawasan lindung, dan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dalam dokumen Danamon 
Sustainability Report 2014. 

Bank-bank asing mendapatkan skor yang cukup tinggi, misalnya HSBC memperoleh skor 57,50 
persen karena memiliki kebijakan tidak akan melakukan pemberian layanan keuangan untuk 
sektor pertambangan dan logam yang secara langsung mendukung kegiatan pertambangan 
yang berada pada 1) situs warisan dunia UNESCO, 2) pertambangan, proses, dan atau penjualan 
uranium untuk kepentingan persenjataan, 3) pertambangan atau perdagangan berlian yang 
tidak tersertifikasi Kimberley Process Certification Scheme, 4) Pertambangan tradisional, 
5) kegiatan pada dataran basah yang masuk dalam daftar Ramsar, 6) kegiatan pada hutan 
primer tropis, hutan dengan nilai konservasi tinggi, atau habitat alami yang kritis. Hal tersebut 
tercantum dalam dokumen HSBC Mining & Metals Sector Policy. Citibank memperoleh skor 
30,83 persen juga karena telah mempublikasikan framework kebijakan lingkungannya, antara 
lain mengenai pentingnya berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan warga lokal maupun 
masyarakat adat yang terdampak, pentingnya proyek pertambangan untuk mematuhi semua 
hukum dan peraturan mengenai standar keselamatan dan keamanan serta pembuangan limbah 
berbahaya. Sementara itu, bank asing lainnya yaitu Mitsubishi-UFJ menduduki peringkat ke-3 
dalam pemeringkatan ini dengan skor 18,75 persen. 

Grafik  13. Peringkat Bank pada Sektor Pertambangan
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	Minyak Bumi dan Gas
Untuk sektor minyak bumi dan gas (migas), skor paling tinggi juga masih dicapai oleh bank-bank 
asing, dipimpin oleh Citibank (44,91 persen), diikuti dengan HSBC (35,19 persen) dan Mitsubishi-
UFJ (23,15 persen), yang sebenarnya juga masih kurang dari setengah skor tertinggi dari skala 
penilaian. Dalam dokumen Sector Brief: Conventional Oil & Gas, dalam roadmap, tujuan Citibank 
pada sektor minyak dan gas konvensional adalah: 1) tetap mengikuti risiko dan peluang yang 
muncul pada sektor minyak dan gas konvensional karena perusahaan bergerak di area-area 
perbatasan, 2) memastikan bahwa pendekatan Citi pada sektor minyak dan gas konvensional 
konsisten dan seimbang pada seluruh kawasan dan usaha. 

Hanya ada satu bank nasional yaitu Danamon yang memperoleh nilai walaupun sangat rendah 
yakni 8,33 persen. Skor tersebut diperoleh atas komitmennya dalam penghindaran pembiayaan 
proyek yang salah satunya berlokasi di kawasan lindung dan kawasan pelestarian budaya. Hal 
tersebut tercantum pada Danamon Sustainability Report 2014. Di urutan terbawah ada tujuh 
bank nasional yaitu BNI, BRI, BCA, Mandiri, CIMB-Niaga, OCBC-NISP dan Panin yang tidak 
mendapatkan skor sama sekali (0) karena tidak mempublikasikan kebijakan pemberian kredit 
yang terkait pembiayaan sektor migas.  

Grafik  14. Peringkat Bank pada Sektor Minyak Bumi dan Gas
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	Pembangkit tenaga listrik
Walaupun hampir semua bank baik asing maupun nasional mendapatkan skor yang rendah 
(paling tinggi hanyalah 47,73 persen dari maksimal skor 100 persen yang bisa dicapai), namun 
skor bank-bank asing juga masih lebih baik untuk sektor pembangkit listrik. Dalam dokumen 
CitiGroup Global Citizen Report 2014, selama tahun 2014, aktivitas pembiayaan Citibank 
mendukung energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi air perkotaan, transportasi 
berkelanjutan, perumahan hijau yang terjangkau, dan obligasi hijau. Begitu juga dengan HSBC 
(39,20 persen) maupun Mitsubishi-UFJ (18,75 persen) yang telah banyak mengadopsi prinsip-
prinsip investasi dari berbagai konvensi internasional. Diantara bank-bank nasional, ada tiga 
bank yaitu Danamon, BNI dan Mandiri yang memperoleh skor, yang juga tidak begitu signifikan 
yaitu hanya 10,23 persen (Danamon) dan 4,55 persen untuk dua bank nasional lainnya (BNI dan 
Mandiri) karena komitmen untuk berinvestasi dalam ‘green lending’ (pinjaman hijau) yaitu energi 
terbarukan dan kebijakan generik untuk melarang investasi di kawasan-kawasan yang dilindungi 
baik secara ekologis maupun kultural. Kelima bank nasional yaitu BCA, BRI, CIMB-Niaga, Panin 
dan OCBC-NISP tidak mendapatkan skor sama sekali (0) karena tidak mempublikasikan sama 
sekali kebijakan terkait investasi sektor pembangkit listrik.

Grafik  15. Peringkat Bank pada Sektor Pembangkit Listrik
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	remunerasi
Hampir semua bank yang dinilai, baik asing maupun nasional, mendapatkan skor yang tidak 
terlalu baik untuk tema remunerasi, yang merupakan bagian dari kebijakan Good Corporate 
Governance. Namun, satu fakta mengejutkan bahwa Panin menduduki peringkat pertama 
mengalahkan bank asing yang selalu di urutan pertama di setiap tema dan sektor lainnya, 
yakni dengan nilai 21,43 persen. Walaupun nilai tersebut cukup rendah dari total skor 100 
persen, namun hal ini layak diapresiasi. Pada Laporan Tahunan 2014, Bank Panin memberikan 
pernyataan adanya penyesuaian gaji pada Mei 2014 dengan rata-rata peningkatan sebesar 
12 persen. Selain itu, bank tersebut memberikan bonus kurang dari 100 persen gaji, sehingga 
diberikan satu poin untuk tema remunerasi Bank Panin. 

Citibank kemudian menyusul dengan skor 12,50 persen, diikuti HSBC dengan skor 10,71 persen. 
Bank-bank nasional lain tidak mendapatkan skor sama sekali (0) karena tidak didapati informasi 
dan kebijakan yang jelas dalam dokumen publik mereka, atau rasio remunerasi yang terlalu 
senjang antara karyawan dengan jabatan tertinggi dan terendah dalam perusahaan mereka.

Grafik  16. Peringkat Bank pada Tema Remunerasi
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	transparansi dan akuntabilitas
Untuk tema transparansi dan akuntabilitas, setiap bank yang dinilai dalam pemeringkatan ini 
mendapatkan skor yang cukup baik. Skor tertinggi diperoleh oleh Citibank (46,53 persen), BNI 
(42,36 persen), Danamon (37,04 persen), Mandiri (35,42 persen), BRI (30,56 persen), HSBC dan 
Mitsubishi-UFJ masing-masing (29,17 persen), BCA (20,14 persen), OCBC-NISP dan Panin dengan 
skor yang sama (18,06 persen) dan terakhir CIMB-Niaga (16,67 persen). Ketiga bank multinasional 
yang beroperasi di puluhan negara ini telah cukup transparan dalam mempublikasikan investasi 
maupun kebijakan-kebijakan berkelanjutannya, termasuk misalnya bahkan mempublikasikan 
lobi-lobi yang mereka lakukan kepada pengambil kebijakan. Untuk bank nasional sendiri telah 
merujuk pelaporan keberlanjutannya kepada Global Reporting Initiative (GRI) dan telah mulai 
mempublikasikan kebijakan-kebijakan berkelanjutannya. 

Grafik  17. Peringkat Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas
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Penjelasan perolehan nilai per bank

1
Berdiri pada tahun 1957, BCA adalah bank swasta (non pemerintah) terbesar di Indonesia saat ini 
dengan modal inti sebesar 66,7 triliun rupiah dan nilai aset sebesar lebih dari 552,4 triliun rupiah per 
Juni 2013. BCA merupakan salah satu dari empat bank yang berada di kategori BUKU 4 dengan modal 
inti di atas 30 triliun rupiah. Jumlah rekening di BCA adalah sekitar 12 juta rekening. Selain berada di 
berbagai daerah di seluruh Indonesia, BCA juga memiliki satu anak perusahaan di Hongkong. 

Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan BCA, sektor perdagangan, resto, hotel mencapai 
26,7% (90,67 triliun rupiah); lain-lain 26,7% (90,66 triliun rupiah); manufaktur 20,9% (71,17 triliun 
rupiah); jasa bisnis 7,9% (26,86 triliun rupiah); pertanian dan sarana pertanian 4,8% (16,18 triliun 
rupiah), listrik, gas dan air 2,3% (7,85 triliun rupiah); pertambangan 2,2% (7,33 triliun rupiah), 
konstruksi 2,1% (7,08 triliun rupiah) dan terakhir sektor jasa sosial/pelayanan masyarakat 1,6% (5,28 
triliun rupiah). 

Dalam hal penyaluran kredit korporasi, sektor perkebunan dan pertanian menempati urutan 
pertama dengan 11,2%; disusul telekomunikasi 7,3%; bahan kimia dan plastik 6,3%; pembiayaan 
konsumer 5,9%, transportasi dan logistik 5,7%; pembangkit listrik 5,5%; jasa keuangan 4,9%; 
makanan dan minuman 4,6%; bahan bangunan dan konstruksi lainnya 4,5%; serta yang paling akhir 
adalah properti dan konstruksi dengan proporsi sebesar 4,5%.

BCA menempati peringkat ke-9 dari 11 bank yang dinilai dalam pemeringkatan ResponsiBank 
ini, dengan nilai rata-rata hanya 1,74 persen (dari skala maksimum 100 persen). Skor BCA kosong 
(0) di hampir semua tema dan sektor saat dinilai dengan perangkat ResponsiBank, kecuali untuk 
tema Pajak dan Korupsi 7,69 persen; serta Transparansi dan Akuntabilitas 20,14 persen karena BCA 
mencantumkan kebijakan terkait Good Corporate Governance (GCG) misalnya tentang struktur 
penggajian, kebijakan anti-korupsi dan fraud serta pelaporan keuangan yang menunjukkan sektor 
dimana ia berinvestasi. 

Untuk tema-tema sosial dan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, kesehatan, hak asasi 
manusia, hak-hak pekerja, keanekaragaman hayati, persenjataan, sektor keuangan, perikanan, 
pangan, kehutanan, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, pembangkitan listrik dan 
remunerasi, BCA sama sekali tidak mempublikasikan kebijakan pemberian pinjaman apapun dalam 
hal ini. Akibatnya, perolehan skor BCA cukup buruk dibandingkan dengan bank-bank nasional lain 
pada kelas BUKU 4. 

Grafik  18. Nilai BCA pada Semua Tema dan Sektor Tahun 2014
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Berdiri pada tahun 1946, BNI adalah bank milik pemerintah ketiga terbesar di Indonesia saat ini 
dengan modal inti sebesar lebih dari 49,07 triliun rupiah dan nilai aset mencapai 416,57 triliun rupiah 
per Maret 2015. Jumlah rekening di di BNI mencapai 14,9 juta. Selain berada di berbagai daerah di 
Indonesia, BNI juga memiliki cabang di Amerika, Inggris, Hongkong, Singapura dan Jepang. 

Dalam hal penyaluran kredit oleh BNI, sektor lain-lain mencapai urutan teratas yakni 23,9% 
(66,34 triliun rupiah); disusul sektor perindustrian 18,4% (51,03 triliun rupiah); perdagangan, restoran 
dan hotel 15,6% (43,35 triliun rupiah); jasa dunia usaha 9,2% (25,43 triliun rupiah); pertanian 8,8% 
(24,35 triliun rupiah); pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 7,3% (20,22 triliun rupiah); 
pertambangan 6,6% (18,38 triliun rupiah); listrik, air dan gas 5,2% (14,32 triliun rupiah); konstruksi 
4,4% (12,09 triliun rupiah); dan terakhir jasa pelayanan sosial sebesar 0,7% (1,95 triliun rupiah).

BNI mendapat peringkat ke-5 dari 11 bank yang dinilai, dan berada pada peringkat pertama 
diantara bank-bank nasional lain, dengan nilai rata-rata 6,37 persen. Walaupun sudah baik untuk 
ukuran bank nasional, tetapi nilainya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank 
asing. Untuk tema perubahan iklim misalnya, BNI memperoleh skor 16,30 persen, tertinggi dari 
bank nasional lain yang rata-rata tidak mendapatkan skor apapun. Skor pada tema lainnya yakni 
hak asasi manusia 5,77 persen; alam ; pajak dan korupsi 15,38 persen; pangan 6,82 persen; industri 
manufaktur 5,36 persen; pembangkit listrik 4,55 persen; serta skor transparansi dan akuntabilitas 
sebesar 42,36 persen. 

BNI mendapatkan nilai cukup baik, salah satunya karena telah mengadopsi UN Global Compact 
pada tahun 2013. BNI juga telah merujuk pelaporannya dengan menggunakan Global Reporting 
Initiative (GRI) G4 (termasuk GRI Financial Services Sector Supplement), dan merupakan bank nasional 
pertama yang menyusun Laporan Keberlanjutan yang terpisah pertama kali pada tahun 2007. BNI 
juga melaporkan rating PROPER perusahaan yang ia danai dalam Laporan Keberjutan sekaligus 
menyatakan bahwa BNI tidak akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki rating 
PROPER yang buruk. Namun nilai BNI belum optimal (skala penilaian adalah 0-100 persen sedangkan 
nilai BNI secara rata-rata hanyalah 6,37 persen, karena masih lebih banyak mempublikasikan 
kebijakan operasional BNI sendiri daripada kebijakan pemberian kredit/investasi BNI kepada calon 
peminjam, sebagaimana tujuan dari pemeringkatan ResponsiBank ini. 

Grafik  19. Nilai BNI pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Berdiri pada tahun 1960, BRI adalah bank kedua terbesar milik pemerintah di Indonesia, dengan 
modal inti 82,10 triliun rupiah dan total aset 801,95 triliun rupiah per September 2014.  BRI 
merupakan salah satu dari 4 bank yang berada di kategori BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun 
rupiah. Jumlah rekening di BRI berkisar 52 juta dan merupakan yang terbanyak di Indonesia. Selain 
berada di berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai tingkat kecamatan, BRI juga memiliki cabang 
dan perwakilan di Amerika, Cayman Island dan Hongkong. 

Dalam hal penyaluran pinjaman, yang menempati urutan teratas adalah sektor perdagangan, 
hotel dan restoran dengan 32,8% (162,19 triliun rupiah); lain-lain 27,7% (137,09 triliun rupiah); 
manufaktur 11,8% (58,34 triliun rupiah); pertanian 10% (49,51 triliun rupiah); bisnis jasa 5,1% 
(25,11 triliun rupiah); listrik, gas dan air 3,1% (15,31 triliun rupiah); transportasi, pergudangan dan 
komunikasi 2,8% (14,02 triliun rupiah), jasa sosial 2,7% (13,21 triliun rupiah) dan terakhir adalah 
sektor pertambangan dengan persentase sebesar 1,1% (5,5 triliun rupiah). 

BRI menempati peringkat ke-7 dari 11 bank yang dinilai, dengan agregat nilai rata-rata 3,09 
persen. Sebagaimana kedua bank nasional pemerintah lain pada kelas buku 4, BRI telah merujuk 
pelaporannya kepada GRI G4 (termasuk GRI Financial Services Sector Supplement). BRI mendapatkan 
skor 7,69 persen pada tema pajak dan korupsi; 2,84 persen dari tema pangan serta 30,56 persen pada 
sektor transparansi dan akuntabilitas. Pada tema transparansi dan akuntabilitas ini, BRI memiliki 
skor yang cukup memadai karena menyatakan dalam Laporan Keberlanjutan bahwa BRI melakukan 
penilaian investasi “sesuai ketentuan Bank Indonesia, yang menentukan feasibility pemberian kredit, 
dan memperhatikan pemenuhan tanggung jawab lingkungan (RKL&RPL, AMDAL), pemenuhan 
kewajiban untuk pekerja, pelaksanaan K3, dan kepatuhan tata kelola”. 

Namun demikian, informasi ini masih telalu umum, sehingga BRI tidak mendapat poin apapun 
(0) sewaktu dinilai untuk tema perubahan iklim, kesehatan, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, 
keanekaragaman hayati, persenjataan, perikanan, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan 
gas, pembangkit listrik dan remunerasi. 

Grafik  20. Nilai BRI pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Mandiri telah berdiri sejak 140 tahun lalu dengan entitas selaku Bank pemerintah yang merupakan 
hasil merger dari 4 bank besar pada tahun 1999. Bank Mandiri memiliki modal inti sebesar 84,42 
triliun rupiah dan total aset 855,03 triliun rupiah per Januari 2015. Share modal inti Mandiri terhadap 
keseluruhan modal inti industri perbankan di Indonesia adalah sebesar 6,08% dan share aset Mandiri 
adalah sebesar 15,23%. Mandiri berada di kategori BUKU 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah 
dan merupakan bank bermodal inti dan beraset terbesar dari keempat bank nasional yang berada di 
kategori ini. Selain berada di berbagai daerah di Indonesia, Bank Mandiri memiliki beberapa cabang 
di luar negeri  yaitu Cayman Island, China, hong Kong, Singapura, Malaysia, Inggris dan Timor Leste. 
Jumlah nasabah Mandiri adalah sekitar 12 juta orang. 

Dalam hal penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, pinjaman paling besar diberikan 
untuk sektor industri manufaktur yakni sebesar 20,4% (106,86 triliun); lain-lain 18,9% (99,08 triliun 
rupiah); perdagangan, restoran dan hotel 18,3% (6,95 triliun rupiah); bisnis jasa 12,9% (67,36 
triliun rupiah); pertanian 11,1% (57,95 triliun rupiah); pertambangan 6,2% (32,36 triliun rupiah); 
transportasi, pergudangan, dan komunikasi 3,9% (20,36 triliun rupiah); konstruksi 3,9% (20,36 triliun 
rupiah); listrik, gas dan air 2,7% (14,25 triliun rupiah)dan terakhir adalah sektor jasa sosial sebesar 
0,9% (4,88 triliun rupiah). 

Sebagai bank terbesar, Mandiri hanya menempati peringkat ke-6 dari 11 bank yang dinilai dengan 
agregat nilai rata-rata 3,46 persen dari nilai maksimum 100 persen. Mandiri hanya mendapat skor 
pada tiga tema saja yaitu pajak dan korupsi 15,38 persen; pembangkit listrik 4,55 persen; serta 
transparansi dan akuntabilitas 35,42 persen. Poin ini didapat antara lain karena Mandiri menyebutkan 
tentang kebijakan anti gratifikasi dan fraud serta disclosure data cabang Mandiri di Cayman Island, 
juga karena Laporan Keberlanjutan Mandiri yang telah merujuk pada standar pelaporan GRI 
Generasi 4. Mandiri tidak mendapatkan poin apapun (0) untuk 13 tema/sektor lain. Dalam tema dan 
sektor perubahan iklim, kesehatan, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, keanekaragaman hayati, 
persenjataan, perikanan, pangan, kehutanan, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan 
gas dan remunerasi karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang terkait dengan 
elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor tersebut.  

Grafik  21. Nilai Bank Mandiri pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Berdiri pada tahun 1956, Danamon adalah bank umum berbadan hukum Indonesia, dengan 
kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Asia Financial yang berpusat di Singapura. Modal inti 
Danamon adalah sebesar 28,76 triliun rupiah dan total aset senilai 195,70 triliun rupiah per Agustus 
2014. Danamon berada di kategori BUKU 3 dengan modal inti antara 5 sampai 30 triliun rupiah, dan 
merupakan bank bermodal inti terbesar dari 15 bank yang ada di kategori ini. 

Dalam hal penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, pinjaman paling besar diberikan 
Danamon kepada sektor perdagangan dan ritel yaitu sebesar 33, 21% (35,46 triliun rupiah); kredit 
rumah tangga 24,79% (26,47 triliun rupiah); manufaktur 17,19% (18,35 triliun rupiah); transportasi, 
pergudangan dan komunikasi 4,58% (4,88 triliun rupiah); perantara keuangan 4,33% (4,62 triliun 
rupiah); real-estate, jasa penjaminan dan perusahaan jasa 3,96% (4,22 triliun rupiah); lain-lain 2,91% 
(3,11 triliun rupiah); pertanian, perburuan dan kehutanan 2,77% (2,95 triliun rupiah); akomodasi dan 
pangan 1,98% (2,11 triliun rupiah); pertambangan dan penggalian 1,37% (1,46 triliun rupiah); Jasa 
sosial, seni, budaya, rekreasi dan jasa individual lainnya 1,24% (1,32 triliun rupiah); konstruksi 1,23% 
(1,310 triliun rupiah); kesehatan dan pelayanan sosial 0,21% (221,29 miliar rupiah); listrik, gas dan 
air 0,11% (114,61 miliar rupiah); perikanan 0,08% (82,40 miliar rupiah); layanan pendidikan 0,03% 
(36,84 miliar rupiah); administrasi pemerintahan, pertahanan dan keamanan sosial 0,001% (912 juta 
rupiah); dan terakhir layanan jasa rumah tangga sebesar 0,00% (3,24 miliar rupiah). 

Danamon menempati peringkat ke-4 dari 11 bank yang dinilai, dengan agregat nilai rata-rata 
10,98 persen. Danamon mendapat point untuk tema hak-hak pekerja 16,67 persen; keanekaragaman 
hayati 47,62 persen; pajak dan korupsi 23,08 persen; perikanan 8,77 persen; pangan 10,87 persen; 
kehutanan 5,56 persen; pertambangan 7,50 persen; minyak dan gas 8,33 persen; pembangkit 
listrik 10,23 persen; serta transparansi dan akuntabilitas 37,04 persen. Poin-poin ini didapat karena 
Danamon menyebutkan bahwa ia memerlukan garansi bahwa klien yang akan diberikan pinjaman 
misalnya, tidak melakukan eksploitasi buruh dan pemaksaan atau tidak mempekerjakan buruh anak 
sama sekali. 

Danamon juga telah menyatakan tidak akan membiayai proyek yang berlokasi di daerah-daerah 
yang sensitif secara sosial maupun ekologis atau kawasan konservasi keanekaragaman hayati 
maupun budaya, atau yang memperdagangkan satwa atau tanaman liar yang dilindungi. Namun 
demikian, Danamon tidak mendapat poin apapun (0) untuk tema perubahan iklim, kesehatan, hak 
asasi manusia, persenjataan, industri manufaktur dan remunerasi karena belum mempublikasikan 
kebijakan kredit apapun yang terkait dengan elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor-
sektor ini. 
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Grafik  22. Nilai Bank Danamon pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Berdiri pada tahun 1955 sebagai Bank Niaga, CIMB-Niaga adalah bank berbadan hukum di Indonesia, 
dengan modal joint-venture yang didominasi CIMB Group yang berpusat di Malaysia. Modal inti 
CIMB-Niaga Indonesia adalah sebesar 26,56 triliun rupiah dan nilai aset sebesar 233,16 triliun rupiah) 
per April 2014. CIMB-Niaga berada di kategori BUKU 3 dengan modal inti antara 5 sampai 30 triliun 
rupiah dan merupakan bank terbesar dalam hal jumlah aset dari 15 bank yang ada di kategori ini. 
Jumlah rekening di CIMB-Niaga di Indonesia adalah sekitar 3 juta rekening. CIMB Group memiliki 
perwakilan di 9 dari 10 negara ASEAN dari berbagai negara lain seperti RRC, Taiwan, Hong Kong, 
Srilanka, Amerika Serikat, Australia dll, namun utamanya Bank CIMB-Niaga beroperasi di Indonesia. 

Dalam hal penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, pinjaman paling besar diberikan 
CIMB-Niaga kepada sektor perdagangan, restoran, hotel dan administrasi sebesar 22,5% (38,17 
triliun rupiah); manufaktur 17,4% (29,54 triliun rupiah); jasa usaha 16,5% (28 triliun rupiah); 
perumahan 13,3% (22, 47 triliun rupiah); pertanian 9,7% (16,50 triliun rupiah); konsumsi 7,5% (12,65 
triliun rupiah); jasa pelayanan sosial 7,3% (12,28 triliun rupiah); pengangkutan, pergudangan, dan 
komunikasi 2,3% (3,86 triliun rupiah); pertambangan 2,1% (3,47 triliun rupiah); konstruksi 1,2% (1,97 
triliun rupiah); serta listrik, gas dan air sebesar 0,2% (413,87 miliar rupiah). 

CIMB-Niaga menempati peringkat ke-10 dari 11 bank yang dinilai, dengan agregat nilai rata-rata 
1,52 persen. CIMB-Niaga mendapatkan poin untuk di dua tema yaitu pajak dan korupsi 7,69 persen; 
serta transparansi dan akuntabilitas sebesar 16,67 persen. CIMB-Niaga tidak mendapatkan poin 
apapun (0) untuk tema kesejahteraan hewan, perubahan iklim, kesehatan, hak asasi manusia, hak-
hak pekerja, keanekaragaman hayati, persenjataan, sektor finansial, perikanan, pangan, kehutanan, 
perumahan dan real-estate, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, pembangkit 
listrik dan remunerasi karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang terkait dengan 
elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor-sektor ini. 

Grafik  23. Nilai CIMB-Niaga pada Semua Tema dan Sektor 2014
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OCBC-NISP adalah bank tertua keempat di Indonesia yang berdiri pada tahun 1941, dengan 
kepemilikan saham terbesar saat ini sebanyak 85% oleh Bank OCBC Singapura. OCBC-NISP adalah 
salah satu bam yang tidak memerlukan transfusi kapital dari pemerintah pasca krisis moneter akhir 
tahun 1990-an dan karena itu, pada tahun 2002-2010 bank ini pernah dimiliki oleh IFC (international 
Finance Corporation, bagian dari Bank Dunia). Modal inti OCBC-NISP adalah sebesar 14,07 triliun 
rupiah dan nilai aset sebesar 103,12 triliun rupiah per April 2015. OCBC-NISP berada di kategori 
BUKU 3 dengan modal inti antara 5 sampai 30 triliun rupiah dan merupakan bank bermodal inti 
terbesar kelima dari 15 bank yang ada di kategori ini. Jumlah nasabah OCBC-NISP di Indonesia adalah 
sekitar 1,6 juta nasabah. 

Dalam hal penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, pinjaman paling besar diberikan 
OCBC-NISP kepada sektor perdagangan sebesar 26,87% (18,37 triliun rupiah); manufaktur 25,67% 
(17,54 triliun rupiah); jasa 21,08% (14,41 triliun rupiah); lain-lain 17,22% (11,77 triliun rupiah); 
pertanian dan pertambangan 7,19% (4,9 triliun rupiah); dan terakhir sektor konstruksi sebesar 1,97% 
(1,34 triliun rupiah). 

OCBC-NISP menempati peringkat terbawah dari 11 bank yang dinilai, dengan agregat nilai rata-
rata 1,13 persen. OCBC-NISP mendapatkan skor hanya di satu tema saja yakni tranparansi dan 
akuntabilitas sebesar 18,06 persen. Bank ini tidak mendapat skor (0) di 15 sektor atau tema lainnya 
yakni, perubahan iklim, kesehatan, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, keanekaragaman hayati, 
pajak dan korupsi, persenjataan, perikanan, pangan, kehutanan, industri manufaktur, pertambangan, 
minyak dan gas, pembangkit listrik dan remunerasi karena belum mempublikasikan kebijakan kredit 
apapun yang terkait dengan elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor-sektor ini.

Grafik  24. Nilai OCBC-NISP pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Berdiri pada tahun 1971, Bank Panin saat ini memiliki dua pemegang saham utama yaitu PT Panin 
Financial	Tbk	dan	Bank	ANZ.	Bank	Panin	memiliki	modal	inti	sebesar	19,86	triliun	rupiah	dan	total	
aset sebesar 172,58 triliun rupiah per Maret 2015. Panin berada di kategori BUKU 3 dengan modal 
inti	antara	5	sampai	30	triliun	rupiah,	dan	merupakan	bank	bermodal	 inti	ketiga	terbesar	dari	15	
bank nasional yang ada di kategori ini. Selain berada di berbagai daerah di Indonesia, Bank Panin 
memiliki kantor cabang dan perwakilan di luar negeri yaitu di Cayman Island dan Singapura, dengan 
besaran	operasi	yang	tidak	signifikan.	

Dalam hal penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi,pinjaman paling besar diberikan untuk 
sektor jasa sebesar 25% (28,52 triliun rupiah); perdagangan 24% (27,34 triliun rupiah); lain-lain 21,2% 
(24,15 triliun rupiah); industri 16,7% (19,04 triliun rupiah); dan konstruksi sebesar 13% (14,86 triliun 
rupiah). 

Panin berada pada urutan ke-8 dari 11 bank yang dinilai, dengan nilai rata-rata 2,95 persen dari 
nilai maksimum 100 persen. Panin hanya mendapatkan skor pada 3 tema yaitu tema pajak dan 
korupsi 7,69 persen; remunerasi 21,43 persen serta transparansi dan akuntabilitas 18,06 persen 
karena	kebijakan	umum	anti-korupsi	dan	anti-gratifikasi	serta	anti-pencucian	uang,	yang	merupakan	
kebijakan umum grup yang juga telah diatur oleh regulator lembaga keuangan nasional, serta 
pelaporan	keuangan	yang	sampai	 level	provinsi.	Panin	tidak	mendapat	poin	apapun	 (0)	untuk	13	
tema/sektor yaitu perubahan iklim, kesehatan, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, keanekaragaman 
hayati,		persenjataan,	perikanan,	pangan,	kehutanan,	industri	manufaktur,	pertambangan,	minyak	
dan gas, serta pembangkit listrik karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang 
terkait dengan elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor-sektor ini.

Grafik  25. Nilai Bank Panin pada Semua Tema dan Sektor 2014
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HSBC yang berpusat di Inggris dan Hongkong membuka kantor Indonesia pertamanya di Jakarta 
(Batavia) pada tahun 1884 untuk mengakomodasi perdagangan komoditas waktu itu. Saat ini HSBC 
memiliki anak perusahaan dan cabang di sekitar 80 negara di berbagai benua dan merupakan bank 
dengan besaran aset kedua terbesar di dunia setelah ICBC China. HSBC Indonesia sendiri memiliki 
modal inti sebesar 16,72 triliun rupiah dan total aset sebesar 88,14 triliun rupiah. Bank HSBC 
merupakan bank asing dengan aset dan modal inti kedua terbesar di Indonesia setelah MUFJ. Jumlah 
nasabah HSBC di Indonesia sekitar 2,5 juta nasabah per April 2013. 

Dalam penyaluran kreditnya, 39,26% kredit HSBC Indonesia diberikan ke sektor perindustrian 
(22,57 triliun rupiah); perdagangan, restoran dan hotel 14,57% (8, 38 triliun rupiah); pertanian, 
perhutanan dan pertambangan 13,44% (7,73 triliun rupiah); jasa keuangan 9,91% (5,70 triliun rupiah); 
perumahan 9,03% (5,19 triliun rupiah); perorangan 8,97% (5,15%) dan lain-lain sebesar 4,49% (2,57 
triliun rupiah). 

Dinilai dari sisi kebijakan kredit yang sensitif sosial dan lingkungan, HSBC menempati urutan 
pertama dari 11 bank yang dinilai dengan skor 37,83 persen dari skor maksimal 100 persen. Hal ini 
dikarenakan HSBC Indonesia telah merujuk pada kebijakan ESRM (Environmental and Social Risk 
Management) serta telah mengadopsi banyak kesepakatan dan konvensi internasional di tema/
sektor yang dinilai. Konvensi yang telah diadopsi tersebut seperti Equator Principles, UN Global 
Compact, EITI, IFC Environmental Enterprises dan sebagainya. 

Skor tertinggi didapatkan oleh HSBC dari tema hak-hak pekerja 60,42 persen; pertambangan 
57,50 persen; hak asasi manusia 56,73 persen; kehutanan 54,44 persen; pangan 47,16 persen; 
keanekaragaman hayati 46,43 persen; pembangkit listrik 39,20 persen; manufaktur 37,50 persen; 
kesehatan 36,61 persen; minyak dan gas 35,19 persen. Sementara itu, skor menegah dan rendah 
didapat HSBC pada beberapa tema dan sektor yakni transparansi dan akuntabilitas 29,17 persen; 
perubahan iklim 27,72 persen; persenjataan 25,00 persen; pajak dan korupsi 23,08 persen; perikanan 
18,42 persen dan remunerasi dengan angka 10,71 persen.

Grafik  26. Nilai HSBC pada Semua Tema dan Sektor
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Citibank adalah cabang dari Citibank yang berpusat di Amerika Serikat, anggota Citigroup, salah 
satu grup jasa keuangan terbesar di dunia. Citibank telah memulai operasi di Jakarta (Batavia) dan 
Surabaya sejak tahun 1918. Saat ini Citibank memiliki cabang di enam kota besar di Indonesia yaitu 
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Denpasar, dengan 1,5 juta nasabah per Maret 
2013.  Dengan modal inti 13,93 triliun rupiah dan aset sebesar 64,45 triliun rupiah, Citibank adalah 
bank asing dengan aset dan modal inti serta aset ketiga terbesar dari seluruh bank asing di Indonesia. 

Di Indonesia, Citibank Indonesia memberikan kredit paling besar di sektor manufaktur sebesar 
29,96% (11,44 triliun rupiah); lain-lain 26,66% (10,18 triliun rupiah); sektor keuangan 17,89% (6,83 
triliun rupiah); perdagangan 8,83% (3,37 triliun rupiah); pertambangan 8,66% (3,30 triliun rupiah); 
agribisnis 3,93% (1,499 triliun rupiah); real-estate 3,41% (1,30 triliun rupiah); komunikasi 0,58% 
(223,11 miliar rupiah) dan sektor transportasi sebesar 0,08% (29,56 miliar rupiah).

Citibank mendapatkan peringkat ke-2 dari 11 bank yang dinilai dalam penilaian ini dengan 
skor 36,08 persen. Hal ini dikarenakan kebijakan ESRM Citibank (Environmental and Social Risk 
Management) merujuk pada lembaga induk yang memang sudah cukup lengkap dan banyak 
mengadopsi kesepakatan-kesepakatan internasional untuk dunia bisnis misalnya seperti Equator 
Principles, UN Global Compact, IFC Environmenetal health and Safety Guidelines, IFC Performance 
Standards, serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Citibank mendapatkan nilai paling tinggi untuk tema keanekaragaman hayati 65,18 persen; 
hak asasi manusia 53,85 persen; hak-hak pekerja 53,13 persen; pembangkit listrik 47,73 persen; 
transparansi dan akuntabilitas 46,53 persen; pangan 44,89 persen; kehutanan 45,00 persen; minyak 
dan gas 44,91 persen; perubahan iklim 36,41 persen; kesehatan 33,93 persen; pertambangan 30,83 
persen; industri manufaktur 28,57 persen; perikanan 18,42 persen; pajak dan korupsi 15,38 persen 
dan remunerasi 12,50 persen. Hanya ada satu tema yakni persenjataan yang tidak mendapatkan 
skor sama sekali (0). 

Grafik  27. Nilai Citibank pada Semua Tema dan Sektor 2014
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Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, MUFJ memiliki anak perusahaan dan cabang di sekitar 45 negara di 6 
benua, dan merupakan grup keuangan kelima terbesar di dunia dan terbesar di Jepang. Di Indonesia, 
MUFJ adalah bank settlement bagi sebagian besar perusahaan Jepang, dan memiliki cabang di tiga 
kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dengan nasabah sebesar tiga ribu nasabah per 
Maret 2013. Mitsubishi-UFJ sudah ada sejak tahun 1957 di Indonesia dengan nama Bank of Tokyo 
dan merupakan hasil merger dari beberapa bank terdahulu. Dengan modal inti sebesar 84,57 triliun 
rupiah dan aset sebesar 118,79 triliun rupiah, Mitsubishi-UFJ adalah bank asing dengan aset dan 
modal inti terbesar di Indonesia. 

Konsentrasi kredit Mitsubishi-UFJ Indonesia adalah untuk sektor manufaktur sebesar 33,57% 
(29,67 triliun rupiah); jasa keuangan 23,70% (20,95 triliun rupiah); pertanian, kehutanan dan 
pertambangan 15,98% (14,12 triliun rupiah); transportasi, pergudangan dan komunikasi 13,74% 
(12,14 triliun rupiah); perdagangan, restoran dan hotel 8,83% (97,80 triliun rupiah); perumahan 
dan konstruksi 2,76% (2,44 triliun rupiah); listrik, gas dan air 0,99% (877 miliar rupiah); dan lain-lain 
sebesar 0,41% (364,21 miliar rupiah). 

Mitsubishi-UFJ menempati urutan ke-3 dari 11 bank yang dinilai dengan agregat 19,81 persen. Di 
antara bank asing, nilai Mitsubishi-UFJ paling rendah dikarenakan baru tiga kesepakatan internasional 
yang diadopsi yaitu Equator Principles, UN Global Compact dan IFC Performance Standards. 

Nilai paling tinggi didapat dari hak asasi pekerja 46,88 persen dan keanekaragaman hayati 35,71 
persen. Untuk tema dan sektor lain yakni transparansi dan akuntabilitas 29,17 persen; kesehatan 
26,79 persen; pangan 25,57 persen; hak asasi manusia 24,04 persen; minyak dan gas 23,15 persen; 
perubahan iklim 21,20 persen; pembangkit listrik dan pertambangan masing-masing dengan skor 
yang sama 18,75 persen; manufaktur 17,86 persen; kehutanan 16,67 persen; pajak dan korupsi 7,69 
persen dan persenjataan 4,69 persen. Mitsubishi-UFJ tidak mendapatkan skor (0,0) di dua tema dan 
sektor yakni perikanan dan remunerasi. 

Grafik  28. Nilai Mitsubishi-UFJ pada Semua Tema dan Sektor 
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Kesimpulan

Tiga bank multinasional dari negara maju yang dinilai dalam laporan 
pemeringkatan ini masih tetap berada di tiga peringkat paling atas dari 11 bank yang dinilai. 
Dibandingkan dengan peringkat dalam laporan tahun sebelumnya (2014), tiga peringkat pertama 
tahun ini (2015) masih diduduki oleh bank-bank multinasional yang berkantor pusat di negara-
negara maju (OECD) seperti HSBC (Inggris), Citibank (Amerika Serikat) dan Mitsubishi-UFJ (Jepang), 
jika dilihat secara agregat, maupun detail dalam tiap-tiap tema yang dinilai. 

Selain ketiga bank multinasional yang urutan peringkatnya tetap, tahun ini terjadi pergantian 
peringkat antara Bank BNi dan Bank Danamon, masing-masing di urutan keempat dan kelima. 
Bank Danamon mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BNI secara 
agregat tahun ini, karena ada perbedaan dalam metodologi assessment dan juga banyaknya informasi 
yang dipublikasikan. Misalnya, walapupun telah menjadi anggota pakta UN Global Compact, BNI 
belum secara jelas menjabarkannya dalam bentuk kebijakan pemberian kredit dan investasi yang 
dipublikasikan. Di lain pihak, Bank Danamon secara lebih jelas mencantumkan tentang larangan 
memberikan pinjaman kepada bisnis yang melanggar upaya konservasi lingkungan. Namun demikian 
pada informasi tertentu seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, BNI telah mencantumkan 
informasi tentang ini, sedangkan Danamon belum mencantumkan sama sekali.

Dua bank campuran modal asing yang berkantor pusat di negara-negara aSEaN terpuruk 
di peringkat ke- 10 dan 11 atau peringkat paling buncit. Dua bank yang dinilai dalam laporan 
ini yaitu OCBC-NISP dan CIMB-Niaga tidak banyak mendapatkan skor karena minimnya informasi 
mengenai kebijakan mengenai isu sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan kredit dan investasi 
yang dipublikasikan perusahaan induk mereka di Singapura dan Malaysia. Pada penilaian tahun 
sebelumnya, karena menggunakan data dari laporan tahunan entitas Indonesia, skor mereka masih 
lebih tinggi. 

Bank-bank nasional masih sangat minim mempublikasikan mengenai bagaimana mereka 
menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tema-tema cross-cutting penting terkait sosial 
dan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia serta 
hak pekerja. Hanya 2 bank nasional yang mendapatkan skor yaitu Bank BNI dan Bank Danamon. 
Semua bank lain selain 3 bank asing yaitu HSBC, Citibank dan Mitsubishi-UFJ belum ada yang 
mencantumkan bahwa aspek-aspek ini mereka pertimbangkan dalam core business mereka yaitu 
pemberian kredit dan investasi.

Bank-bank nasional umumnya hanya mendapatkan skor dari dari tema-tema operasional 
atau good corporate governance, yang umumnya memang ditekankan oleh regulator industri 
keuangan. Tema-tema tersebut antara lain pajak dan korupsi serta transparansi dan akuntabilitas. 
Regulasi di Indonesia yang cukup ketat mengenai aspek-aspek terkait kedua tema ini membuat 
bank berusaha comply dengan regulasi-regulasi tesebut. Namun demikian, belum banyak terlihat 
tuntutan ini bagi perusahaan yang diberikan pinjaman atau investasi oleh bank.

Kegiatan-kegiatan filantropi dan community development masih cenderung menjadi highlight 
dalam pelaporan berkelanjutan bank-bank komersial yang dinilai. Dalam berbagai pelaporan 
berkelanjutan, bank cenderung hanya melaporkan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan yang 
didanai-nya, namun belum sebagai bagian dari bisnis utama yaitu kebijakan kredit dan investasinya, 
yang mendorong kepada industri keuangan yang berkelanjutan dalam core business industri 
perbankan. 



BaNK perlu secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat 
dalam mendanai perusahaan-perusahaan pelanggar hak asasi manusia dan perusak lingkungan, 
bukan hanya karena risiko reputasi saja, tetapi juga karena risiko hukum dan finansial yang harus 
mereka hadapi akibat proses skrining pinjaman maupun investasi yang tidak tegas sedari awal dan 
kurangnya pemantauan. Kematian anak-anak karena bekas tambang yang tidak ditutup, penyakit 
ISPA karena asap kebakaran hutan atau rusaknya sumber air petani karena aktifitas tambang 
misalnya, adalah karena perusahaan-perusahaan yang menyebabkannya masih bisa mengakses 
pembiayaan dari industri keuangan seperti bank. Menghentikan pendanaan ke perusahaan perusak 
lingkungan berarti menghentikan aliran darah mereka sejak dini.

Regulator industri keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempercepat 
implementasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan untuk mendorong transformasi industri 
keuangan ke arah ekonomi hijau. Dengan demikian, OJK tidak hanya mendorong bank atau lembaga 
keuangan yang berada di Indonesia untuk menjadi prudent dari sisi indikator-indikator finansial, 
tetapi juga prudent dari sisi indikator-indikator sosial dan lingkungan hidup sehingga pengucuran 
pinjaman atau investasi menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Bank khususnya dan industri keuangan umumnya perlu memberikan perhatian lebih besar 
pada isu keberlanjutan dan pembiayaan yang bertanggungjawab, karena arah ekonomi global 
makin menuju trend ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Investor-investor global 
akan makin memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga jika industri keuangan domestik tidak 
mulai mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam core business mereka, akan menghilangkan 
business opportunities mereka sendiri karena kalah bersaing dengan entitas bisnis lain yang lebih 
responsif dan progresif terhadap trend keberlanjutan.

Dengan makin terbukanya kepemilikan bank nasional oleh entitas lembaga keuangan atau 
perusahaan asing, regulator industri keuangan (OJK) harus menetapkan regulasi dan standar 
keberlanjutan yang lebih tinggi bagi cabang dan afiliasi mereka di Indonesia, agar dapat menjadi 
nilai tambah dan stimulan bagi bank-bank nasional dalam menyusun dan mempublikasikan kebijakan-
kebijakan kredit dan investasi yang lebih bertanggungjawab. Dengan demikian, akan mendorong 
‘levelling off’ dan kompetisi yang sehat antara bank asing, nasional maupun yang campuran. 

Bank dan lembaga keuangan perlu mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas 
pemerintah, namun juga perlu menaikkan standar-standar safeguard dan due diligence sosial 
dan lingkungan hidup dalam pemberian kredit dan investasi. Percepatan pembangunan sektor-
sektor prioritas pemerintah seperti energi, pangan, maritim dan kelautan, infrastruktur, manufaktur 
dan sebagainya bukan hanya perlu didukung lembaga keuangan dengan mengucurkan pinjaman 
dan investasi, tapi juga harus juga diikuti dengan safeguard serta due diligence sosial dan lingkungan 
hidup yang ketat oleh lembaga keuangan, sehingga manfaat pembangunan tidak hilang akibat 
lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan sebagai dampak buruk kredit dan investasi yang tidak 
bertanggungjawab di sektor-sektor ini.  

rekomendasi
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