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tained in this report, unless explicitly mentioned in the contract. These materials have been prepared 
solely for informational purposes based upon information generally available to the public as well as our 
on the ground research from sources believed to be reliable. This report has been prepared on a Best 
effort basis. While we make a significant effort to get accurate information, it is certainly possible to 
miss certain elements of a Company’s true sustainability information, due to limitations in talking to all 
possible stakeholders exhaustively. Besides, this information changes with changing market context. 
Therefore, Solaron Sustainability Services makes no representation with respect to the accuracy or 
completeness of these materials, the content of which may change without notice based on market 
and other conditions. Solaron Sustainability Services disclaims any and all liability relating to these 
materials and makes no express or implied representations or warranties concerning the accuracy or 
completeness of the report. Solaron Sustainability Services accepts no liability for financial prejudice 
allegedly resulting from inaccuracy of assessments or data or from the misinterpretation of their scope. 
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RINGKASAN  
EKSEKUTIF
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai kualitas tata kelola, proses, sistem, dan sumber daya dari 
lima kelompok perbankan yang dipilih di Indonesia. Acuan untuk penilaian kualitas ini terdiri instrumen 
investasi atau pinjaman yang disalurkan untuk perusahaan dan fasilitas produksi pertanian dan peternakan 
dalam upaya menghindari deforestasi, perubahan iklim, pelanggaran HAM dan hak pekerja, serta perlakuan 
buruk pada hewan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti praktik kelompok perbankan, transparansi dan 
pengungkapan data yang terkait dengan sektor pertanian dan peternakan secara umum, dengan penekanan 
tambahan pada sub-sektor minyak kelapa sawit, kedelai, dan daging. Melalui studi ini, kami berharap dapat 
mendorong lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan isu-
isu lingkungan dan sosial di sektor pertanian. Kami juga mendorong lembaga keuangan untuk melakukan 
pengawasan dan kontrol yang memadai dalam memastikan klien mereka melakukan transisi ke metode dan 
praktik produksi yang berkelanjutan dalam waktu dekat. 

Di Indonesia, Fair Finance Guide dijalankan oleh Koalisi Responsibank Indonesia, yang terdiri dari 
Perkumpulan Prakarsa, yLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), 
Publish What you Pay (PWyP) Indonesia, ICW (Indonesian Corruption Watch), INFID (International NGO 
Forum for Indonesian Development), dan TuK (Transformasi untuk Keadilan) Indonesia. Di level global, FFGI 
secara berkala melakukan penilaian kebijakan lembaga keuangan terkait kriteria lingkungan, sosial, dan tata 
kelola yang berhubungan dengan aktivitas pinjaman, investasi, dan operasi manajemen aset. Penelitian ini 
bermaksud untuk melengkapi dan memperluas pengaruh penilaian bank yang telah dilakukan secara reguler 
setiap tahun dan studi unggulan yang telah dipublikasikan oleh FFGI yaitu “Transparansi dan Akuntabilitas 
di Sektor Keuangan” dan “Hancurnya Masa Depan Kita, Studi Investasi Perbankan di Perusahaan Berbasis 

Bahan Bakar Fosil dan Energi Terbarukan” yang mencakup analisis lembaga keuangan di Indonesia.
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lAporAn penelItIAn InI DIpecAh menjADI beberApA bAgIAn yAItU: 

• Bagian pertama menyajikan alasan mengapa sektor pertanian dan peternakan dari tiga komoditas 
dipilih sebagai bidang minat.

• Bagian kedua adalah metodologi yang menjelaskan secara rinci tujuan penelitian dan pendekatan yang 
digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

• Bagian ketiga adalah analisis aktual berdasarkan temuan penelitian yang dibagi menjadi:

• Analisis negara: kesimpulan kunci dipaparkan dalam bagian ini, termasuk informasi kuantitatif seperti 
paparan pertanian dari kelima kelompok perbankan, gambaran skor tematik dan tren kontroversi. 

• Analisis lembaga keuangan. Bagian ini meliputi potret/ analisis mengenai masing-masing bank yang 
disusun secara rinci berdasarkan informasi terkait kebijakan, implementasi, dan kinerja dengan fokus pada 
sektor pertanian dan peternakan dari tiga komoditas yaitu kelapa sawit, kedelai, dan daging. Bagian ini 
juga mengulas analisis kontroversi langsung dan tidak langsung dari lembaga keuangan. 

temUAn UtAmA penelItIAn

Laporan ini menganalisis praktik bisnis 5 kelompok perbankan di Indonesia yaitu: Bank Central Aisa (BCA), 
Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan the Hong Kong and Shanghai 
Banking Cooperation (HSBC) dengan fokus pada sektor pertanian dan peternakan di tiga komoditas: 
kelapa sawit, kedelai, dan daging. Selain itu, laporan ini juga meneliti hubungan lembaga keuangan dengan 
perusahaan kontroversial untuk menarik hubungan antara praktik bank dan realitas di lapangan. Total aset 
dari seluruh bank yang diteliti mencapai EUR 216 miliar (Rp 3.090 triliun) dengan total pinjaman mencapai 
EUR 127 miliar (Rp 1.810 triliun)

Secara garis besar, selain HSBC, keempat lembaga keuangan lainnya—BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI—
memiliki performa buruk dalam mengatur praktik lingkungan dan sosial dari klien di sektor pertanian dan 
peternakan. Keempat bank tersebut belum mempertimbangkan hal di luar risiko keuangan dalam mengambil 
keputusan bisnis. Lembaga keuangan hampir tidak memiliki kriteria ESG dan tidak satupun klien yang 
diwajibkan untuk melalui proses skrining sebelum pembiayaan dan investasi diberikan.

•	secara kolektif, kelima kelompok perbankan memiliki paparan ke sektor pertanian senilai 
eUr 14 miliar (rp 200 triliun). Hal yang menarik untuk dicatat adalah meski angka kredit diungkap 
namun tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa lembaga keuangan benar-benar berinvestasi di 
sektor pertanian. Kami hanya menemukan bukti investasi sektor pertanian dari HSBC. Karenanya bisa 
dikatakan bahwa angka Rp 200 triliun ini adalah angka kotor pinjaman dan investasi di sektor pertanian 
dari kelima bank yang dinilai.

•	berdasar tujuan penelitian, hsbc memperoleh skor tertinggi yakni 4,34 sementara keempat 
bank lain hanya memperoleh skor rendah dengan margin sempit: BCA mendapat 0,23;  BRI 0,27; 
BNI 0,38; dan Bank Mandiri 0,84.

•	kelima lembaga keuangan memiliki paparan ke sektor pertanian dan peternakan, terutama 
melalui kegiatan penyaluran pinjaman dan pembiayaan. Secara keseluruhan, pinjaman kelima 
lembaga keuangan tersebut ke sektor pertanian adalah sebesar EUR 14 miliar (Rp 200 triliun).

•	tidak satupun bank nasional yang dipilih, yaitu bcA, bank mandiri, brI, dan bnI yang memiliki 
mekanisme tata kelola untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari pembiayaan dan 
kredit ke sektor pertanian dan peternakan, terutama terkait aspek lingkungan dan sosial.

• Empat bank nasional tidak memiliki kebijakan maupun mekanisme untuk mengatur praktik bisnis klien 
di sektor pertanian dan peternakan. Bank belum merumuskan kebijakan keberlanjutan yang terpusat, 
kebijakan pinjaman dan investasi yang bertanggungjawab, atau kebijakan khusus sektor untuk mengatur 
praktik bisnis klien mereka

•	hanya hsbc yang memiliki langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan 
yang relevan dengan isu-isu terkait komoditas minyak kelapa sawit, kedelai dan daging. 
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Namun, langkah-langkah untuk memasukkan rantai pasokan klien dalam penilaian masih sangat minim 
dan tidak disebutkan secara eksplisit.

• Sebagai bank internasional yang berkantor pusat di Inggris, HSBC selangkah lebih maju dalam aspek 
keberlanjutan. Regulasi yang ketat di Inggris telah diadopsi dalam kebijakan entitas mereka di negara 
lain seperti Indonesia sehingga mempengaruhi operasi bisnis mereka di negara tuan rumah. Berkenaan 
dengan kebijakan spesifik komoditas, HSBC baru merumuskan kebijakan risiko untuk sektor pertanian dan 
kehutanan, yang mencakup sub-sektor minyak kelapa sawit dan kedelai. Namun, pengungkapan untuk 
sektor peternakan yang mencakup komoditas ‘daging’ dan kesejahteraan hewan terbatas.

• Kelima lembaga keuangan yang diteliti telah mengungkap paparan pinjaman mereka ke sektor pertanian.

• Kategori yang dilaporkan termasuk ‘Perkebunan dan Pertanian’ (Bank Central Asia), ‘Pertanian, Perlengkapan 
Berburu dan Pertanian’ (Bank Mandiri), ‘Pertanian’ (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia) 
dan ‘Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan’ (HSBC). Perlu dicatat bahwa kategori ini tidak memberikan 
detail yang cukup untuk menentukan pola pinjaman ke sektor pertanian dan peternakan karena kategori 
pelaporan tidak spesifik untuk sektor-sektor tersebut. Dalam kategori pinjaman pertanian, hanya Bank 
Mandiri yang telah melaporkan pinjaman ke sektor minyak kelapa sawit.

keterkAItAn DengAn perUsAhAAn kontroVersIAl

Kelima	kelompok	perbankan	memiliki	asosiasi	dengan	satu	atau	lebih	perusahaan	dalam	daftar	
perusahaan kontroversial.

Analisis kontroversi sebagai salah satu tugas terpenting dalam penelitian ini digunakan untuk menilai 
kontroversi langsung maupun tidak langsung. yang pertama mencoba mengidentifikasi kontroversi 
yang melibatkan bank secara langsung, sementara yang kedua mencoba mengidentifikasi perusahaan 
kontroversial yang memiliki hubungan keuangan dengan bank. Untuk menentukan kontroversi tidak 
langsung, daftar perusahaan utama di sektor kelapa sawit, kedelai dan daging dan mereka yang terlibat 
dalam isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan telah diidentifikasi untuk memetakan hubungan 
keuangan mereka dengan bank. Tujuan dari latihan analisis kontroversi adalah untuk menilai efektivitas 
langkah-langkah implementasi untuk mematuhi praktek keberlanjutan dan kebijakan mereka sendiri.

Penelitian mengungkapkan hubungan langsung lembaga keuangan dengan perusahaan kontroversial lebih 
rendah dibandingkan dengan relasi tidak langsung. Angka keterlibatan tidak langsung dengan perusahaan 
kontroversial mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu memperkuat pengaruh 
mereka atas klien. Bagian di bawah ini mencoba menggambarkan berbagai tren kontroversi yang timbul 
seiring dengan upaya lembaga keuangan dalam mengatur praktik bisnis klien di sektor pertanian. 

tren kontroVersI 

tidak ada kebijakan dan mekanisme implementasi: standar tata kelola yang lemah dapat 
menyebabkan hubungan keuangan kontroversial

Empat dari lima bank masuk dalam kategori bank dengan kebijakan dan mekanisme implementasi yang 
lemah dalam sektor pertanian dan peternakan, yaitu: Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 
dan Bank Rakyat Indonesia. Keempat bank memiliki asosiasi dengan beberapa perusahaan kontroversial 
yang dinilai dalam penelitian ini karena mereka gagal memasukkan kriteria keberlanjutan dalam penyaluran 
kredit dan investasi. Lebih jauh, tidak adanya kebijakan khusus sektor yang kuat untuk mengatur praktik 
bisnis klien di sektor pertanian merupakan kelemahan signifikan karena mengakibatkan absennya langkah-
langkah due diligence untuk tetap memeriksa klien/ perusahaan di sektor terkait.

Ada kebijakan sektor tertentu, tapi mekanisme implementasinya lemah: hsbc membiayai 
perusahaan kontroversial meski bertentangan dengan kebijakan mereka 

HSBC termasuk dalam kategori ini karena masih memiliki hubungan keuangan dengan beberapa perusahaan 
kontroversial meski telah memiliki kebijakan sektor tertentu dan kerangka kerja risiko keberlanjutan secara 
rinci. Ini jelas menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan mekanisme pelaksanaan. Meskipun telah 
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melakukan skrining pra-pinjaman/ investasi dengan baik, HSBC gagal melakukan due diligence dalam fase 
pasca pinjaman karena tidak adanya pengecekan yang efektif untuk memvalidasi kepatuhan klien dalam 
kebijakan dan kriteria keberlanjutan. Pengungkapan dan bukti yang menunjukkan keterlibatan HSBC dengan 
perusahaan kelapa sawit, kedelai, dan daging sangat terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria penghentian pembiayaan mereka tidak cukup ketat dan bahwa hanya ada 
sangat sedikit kasus di mana hubungan pembiayaan dihentikan. Klien diminta untuk memenuhi persyaratan 
minimum, diberikan tenggat waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut disertai peringatan tentang 
penghentian pembiayaan jika kondisi ini tidak terpenuhi, namun pada praktiknya hubungan keuangan 
sangat jarang diakhiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kepatuhan perusahaan memenuhi persyaratan dalam 
waktu yang ditentukan atau tidak adanya kriteria penghentian pembiayaan yang tegas. Bagaimanapun, 
pengungkapan untuk mendukung kesimpulan ini hampir tidak ada.

Operasi HSBC global turut diperhitungkan dalam penilaian hubungan kontroversial Bank HSBC Indonesia. 
Hal ini dilakukan berdasarkan masukan dan penelitian yang menunjuk bahwa pinjaman dan investasi HSBC 
Indonesia ke sektor pertanian, termasuk kelapa sawit, kedelai dan daging dapat diabaikan. HSBC Global 
menyalurkan semua kredit korporasi dan investasi skala besar, karenanya hanya menilai HSBC Indonesia 
tidak dapat menilai dampak tidak langsung lembaga keuangan secara keseluruhan. Untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas dari dampak tidak langsung HSBC pada sektor pertanian di Indonesia, kami 
melakukan pemetaan hubungan untuk HSBC global dalam rangka untuk memastikan hubungan mereka 
dengan perusahaan kontroversial yang dinilai untuk penelitian ini. Pemetaan ini menunjukkan bahwa HSBC 
terlibat dalam 28 hubungan dengan perusahaan kontroversial.

rekomenDAsI DArI jArIngAn FAIr FInAnce gUIDe 
InternAtIonAl 

Penelitian flagship ini berfokus pada keterlibatan bank dalam sektor pertanian dan peternakan, dengan 
perhatian khusus pada sector kelapa sawit, kedelai, dan daging (sapi dan babi). Laporan tersebut 
mengungkapkan jumlah dipinjamkan/ diinvestasikan ke sektor ini sekaligus menilai penilaian kualitas 
kebijakan dan sistem implementasi kebijakan yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak bank masih berinvestasi di perusahaan yang kontroversial 
akibat kurangnya kebijakan dan prosedur yang memadai, atau meskipun kebijakan tersebut telah ada namun 
prosedur pelaksanaannya belum selaras dengan tujuan untuk menghindari aspek berbahaya terkait sektor 
pertanian.

rekomenDAsI UntUk lembAgA keUAngAn:

kebijakan

• Bank harus mengadopsi kebijakan investasi tertentu di sektor pertanian yang menetapkan kriteria 
lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang spesifik untuk komoditas utama, termasuk kelapa 
sawit, kedelai dan daging. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua kegiatan keuangan bank, 
termasuk kredit korporasi, kepemilikan saham, dan underwriting.

• Bank memerlukan garis merah yang tegas untuk mencegah (atau berhenti setelah terlibat) investasi 
berbahaya terkait aspek-aspek umum tanggungjawab sosial perusahaan.

Implementasi dan keterlibatan

• Bank harus mengadopsi keseluruhan prosedur yang menerapkan kebijakan investasi dalam sektor 
pertanian sebagaimana telah disebutkan di atas.

• Bank perlu mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta menggunakan data lain 
yang relevan (terkait alam, manusia, hewan, perubahan iklim dan hak asasi manusia) dalam keputusan 
investasi mereka. Bank harus memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk dampak tanggung jawab 
sosial perusahaan ketika memutuskan untuk berinvestasi, membiayai, atau membiayai kembali sektor 
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industry yang berpengaruh besat seperti kedelai, kelapa sawit, dan daging.

• Bank harus mengembangkan strategi keterlibatan yang lebih efektif, berorientasi hasil, dan terikat 
waktu untuk benar-benar mengurangi jumlah perusahaan kontroversial yang berkaitan dengan bisnis 
mereka.

• Bank harus juga melakukan penilaian pada cara perusahaan-perusahaan besar di sektor pertanian dan 
makanan bertanggung jawab atas seluruh proses dan pihak yang dari menjadi bagian dari mata rantai 
pasokan mereka sebagai bagian dari keputusan pinjaman/ investasi.

• Bank harus menerapkan proses pro-aktif dan melakukan pemantauan secara teratur di fase pasca 
pembiayaan/ investasi agar tetap bisa memantau perkembangan perusahaan yang berpotensi 
menimbulkan kontroversi.

pelaporan

• Bank harus meningkatkan transparansi dan melaporkan investasi dan pinjaman pada level subsector 
seperti kelapa sawit/ kedelai/ daging, agar investor, klien, dan pemangku kepentingan lainnya di bank 
dapat memahami di mana dan mengapa bank terlibat, serta bagaimana mengarahkan upaya CSR ke 
(sub) sektor-sektor tertentu

• Bank harus melaporkan dampak iklim yang ditimbulkan oleh pinjaman dan investasi mereka di sektor 
agribisnis dan melaksanakan kebijakan untuk mengurangi total emisi dalam portofolio mereka sekaligus 
emisi dari perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka biayai.

• Bank harus transparan tentang alasan dan hasil keterlibatan/ ketidakterlibatan mereka secara finansial. 

rekomenDAsI UntUk pemerIntAh:

• Pemerintah harus mengakui pertanian memberi pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim, 
karenanya pemerintah perlu mendukung, memantau, dan menegakkan penerapan sistem due diligence 
di sektor perbankan terkait perubahan iklim dan isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan.

rekomenDAsI UntUk otorItAs keUAngAn:

• Regulator harus mengakui bahwa isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan dapat 
mempengaruhi (baik positif atau negatif) kinerja keuangan perusahaan sekaligus bank yang 
membiayainya.

• Otoritas sektor keuangan harus mendukung dan menegakkan penggabungan kriteria ESG ke dalam 
analisis risiko kredit dari bank ketika berinvestasi di perusahaan di sektor pertanian dan bahan pangan.

• Otoritas sektor keuangan harus meningkatkan persyaratan pengungkapan Lembaga Keuangan terkait 
informasi non-keuangan yang meliputi bisnis inti mereka (yaitu pinjaman dan investasi). Ini termasuk 
proses manajemen risiko ESG serta transparansi mengenai investasi/ klien.





PENGANTAR
Fair Finance Guide International (FFGI) adalah jaringan masyarakat sipil internasional yang dibentuk atas 
prakarsa Oxfam yang berusaha untuk memperkuat komitmen bank dan lembaga keuangan lainnya untuk 
standar sosial, lingkungan, pemerintah dan hak asasi manusia. jaringan FFGI dimulai pada bulan januari 
2014 dan saat ini telah melibatkan koalisi organisasi masyarakat sipil di 9 negara yaitu, Belgia, Brazil, 
Perancis, jerman, Belanda, Norwegia, Indonesia, jepang, dan Swedia. Denmark dan beberapa negara 
lain di Asia siap bergabung ke dalam jaringan FFGI pada 2017. FFGI merintis Fair Finance Guide yakni alat 
berbasis web untuk menilai skor dan kebijakan bank pada berbagai aspek keberlanjutan. Hingga saat ini 
FFGI telah menyelesaikan dua pemeringkatan bank tahunan, dua penelitian unggulan, dan belasan studi 
kasus di masing-masing negara. Alat dan laporan penelitian berbasis web FFG bertujuan untuk memotivasi 
perbaikan terus-menerus dan ‘kompetisi menjadi yang terbaik’ di antara entitas keuangan pada isu-isu 
lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan melalui penerapan pinjaman, investasi, dan manajemen 
asset yang bertanggungjawab. Di samping penilaian kebijakan bank yang dilakukan setiap tahun, FFGI juga 
mempublikasikan hasil penelitian bersama berupa “laporan flagship” terkait kebijakan dan praktik investasi 
dari bank-bank yang beroperasi di negara-negara yang berpartisipasi dalam FFGI dengan tujuan untuk 
menilai dan mengungkap performa lembaga keuangan dari perspektif internasional.

Di Indonesia, Fair Finance Guide dilakukan oleh Koalisi Responsibank Indonesia, yang terdiri dari Perkumpulan 
Prakarsa, yLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Publish 
What you Pay (PWyP) Indonesia, ICW (Indonesian Corruption Watch), INFID (International NGO Forum for 
Indonesian Development), dan TuK (Transformasi untuk Keadilan) Indonesia. Di level global, FFGI secara 
berkala melakukan penilaian kebijakan lembaga keuangan terkait kriteria lingkungan, sosial, dan tata 
kelola yang berhubungan dengan aktivitas pinjaman, investasi, dan operasi manajemen aset. Penelitian ini 
bermaksud untuk melengkapi dan memperluas pengaruh penilaian bank yang telah dilakukan secara reguler 
setiap tahun dan studi unggulan yang telah dipublikasikan oleh FFGI yaitu “Transparansi dan Akuntabilitas 
di Sektor Keuangan” dan “Hancurnya Masa Depan Kita, Studi Investasi Perbankan di Perusahaan Berbasis 
Bahan Bakar Fosil dan Energi Terbarukan” yang mencakup analisis lembaga keuangan di Indonesia.





LANdASAN PENELITIAN 
APA yANG dIPERTARUhKAN ?
Studi unggulan kedua FFGI terfokus pada masalah 
bahan bakar fosil yang meningkatkan perubahan 
iklim dan berpendapat pentingnya upaya menggeser 
pembiayaan lembaga keuangan ke sektor energi 
terbarukan. Produksi energi melalui pembakaran 
dan pengolahan bahan bakar fosil merupakan 
salah satu kontributor utama perubahan iklim dan 
bertanggung jawab atas 34% dari emisi global 
berdasarkan laporan IPCC 2014.1 Sementara 
itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perubahan 
penggunaan lahan (termasuk deforestasi) ada di 
peringkat kedua dengan hampir 24%2 dari emisi gas 

1 Perubahan Iklim 2014: Mitigasi Perubahan Iklim, Kelompok 
Kerja III Kontribusi pada Laporan Penilaian Kelima Panel Antar-
Pemerintah Terkait Perubahan Iklim, Diedit oleh: Edenhofer, 
O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, J.C. Minx , E. Farahani, S. 
Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, 
B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow and 
T. Zwickel; Cambridge University Press, New York, NY, USA 
| https://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar5/wg3/
ipcc_wg3_ar5_full.pdf

2 Sektor pertanian, kehutananm dan penggunaan lahan lain 
erat kaitannya dengan penelitian kami karena mencakup 
(namun tidak terbatas pada) operasi di bidang pertanian dan 
peternakan, sekaligus terkait dengan emisi gas rumah kaca 
dari aspek materi di sektor ini. Hanya sector pertanian dan 
perubahan penggunaan lahan terkait dengan pertanian yang 
termasuk dalam lingkup penelitian kami

rumah kaca global pada 2010. Karenanya, sangat 
penting untuk memusatkan perhatian ke sektor 
yang berkontribusi besar terhadap perubahan 
iklim ini. Memperluas fokus pada sektor pertanian 
dan peternakan dengan demikian memperkuat 
advokasi FFGI terhadap sektor keuangan yang 
lebih berkelanjutan di seluruh dunia. Selain dampak 
terhadap iklim, sektor pertanian dan peternakan 
juga dikenal karena isu-isu dominan lain seperti 
hak asasi manusia, hak-hak buruh, kesejahteraan 
hewan, perampasan lahan, dan masalah kepemilikan 
lahan. Dengan demikian, studi unggulan yang 
berfokus pada sektor pertanian dan peternakan 
ini melukiskan  gambaran nyata keterlibatan bank 
di sektor ini, mengungkapkan jumlah pinjaman/ 
investasi di sektor ini serta dan kualitas kebijakan 
dan implementasi sistem yang berlaku saat ini. 
Selain fokus pada sektor peternakan dan pertanian, 
kami secara khusus berfokus pada tiga komoditas 
prioritas dengan emisi karbon yang intensif dan 
dan jejak ekologi yang substansial: kelapa sawit, 
kedelai, dan daging (sapi dan babi). 
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pertAnIAn & peternAkAn

Menurut laporan penilaian kelima IPCC yang dirilis 
pada tahun 2014, sektor pertanian, kehutanan dan 
penggunaan lahan lainnya bertanggung jawab 
untuk hampir seperempat (kira-kira. 10-12 GtCO2 
eq/yr) emisi gas rumah kaca antropogenik terutama 
dari deforestasi serta emisi yang dihasilkan 
peternakan, manajemen hara, dan tanah.3 Secara 
terperinci, pada periode 2001-2010,4 sumber emisi 
terbesar adalah sektor pertanian (50%), diikuti oleh 
konversi hutan (38%), degradasi gambut budidaya 
yang berasal dari tanah organik dan kebakaran 
gambut (11%), serta kebakaran biomassa (1%). 

Emisi GRK Antropogenik untuk Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan

Lahan Lainnya

Pertanian  50%   

Konversi hutan5    38%  

Degradasi gambut/ kebakaran  11%  

Kebakaran akibat biomassa 1%  
 
Dinamika perubahan iklim dan pertanian saling 
terkait. Tidak hanya lantaran pertanian dan 
kegiatan terkait merupakan salah satu kontributor 
utama gas rumah kaca, tetapi juga karena efek 
negatif dari pemanasan global seperti perubahan 
suhu global, cuaca, dan pola curah hujan dapat 

3 Perubahan Iklim 2014: Mitigasi Perubahan Iklim, Kelompok 
Kerja III Kontribusi pada Laporan Penilaian Kelima Panel 
Antar-permerintah Terkait Perubahan Iklim, Diedit oleh: 
Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, J.C. Minx , E. 
Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, 
P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von 
Stechow and T. Zwickel; Cambridge University Press, New 
York, NY, USA | https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf  

4 ‘Emisi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lain 
berdasarkan Sumber dan Cara Mengatasinya’- 1990-2011 
Analisis, F.N. Tubiello, M. Salvatore, R.D. Cóndor Golec, A. 
Ferrara, S. Rossi, R. Biancalani, S. Federici, H. Jacobs, A. 
Flammini;  Maret 2014 | http://www.fao.org/docrep/019/
i3671e/i3671e.pdf

5 Konversi Hutan Netto termasuk pemindahan hutan alami 
untuk penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan pertambangan.

memiliki dampak buruk pada operasi pertanian 
secara global. Dalam rangka mempertahankan 
perubahan suhu planet kita jauh di bawah titik 
kritis 1,5 derajat Celsius dan mengatasi risiko 
perubahan iklim yang muncul setiap hari, baik 
mitigasi serta strategi adaptasi di sektor pertanian, 
kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya sangat 
dibutuhkan. Penelitian mengungkapkan bahwa 
empat komoditas utama telah mendorong lebih 
dari separuh deforestasi global: daging sapi, 
kelapa sawit, kedelai dan kehutanan.6 Emisi global 
akibat deforestasi yang sangat merusak karena 
hutan menyimpan sejumlah besar karbon. Hutan 
yang dirusak akan melepaskan karbon ke atmosfer 
dan meningkatkan laju pemanasan global. Selain 
itu, hutan adalah habitat dari jutaan spesies 
flora, fauna, sumber penghidupan bagi banyak 
masyarakat adat, serta berperan penting dalam 
melestarikan keanekaragaman hayati. Daerah 
tropik telah menjadi lokasi pilihan untuk operasi 
komoditas industri skala besar karena beberapa 
faktor antara lain: musim tanam sepanjang tahun, 
petak besar tanah murah, dan biaya tenaga 
kerja rendah. Pertanian merupakan penyumbang 
terbesar gas antropogenik global non-CO2 dengan 
sekitar 30% dari total emisi gas rumah kaca.7 
Pada 2030 diperkirakan akan tetap menjadi 
penghasil emisi terbesar dengan menyumbang 
45% dari emisi non-CO2 global. Selama  beberapa 
tahun belakangan, proporsi emisi yang dihasilkan 
sector pertanian mengalami penurunan dari 
58% pada tahun 1990 menjadi 54% pada tahun 
2005 (US EPA, 2012).8 Sumber utama untuk 
emisi antropogenik non-CO2 di bidang pertanian 
adalah tanah pertanian, fermentasi enterik, 
budidaya padi, dan manajemen pupuk kandang. 

6 ‘Faktor Pendorong Deforestasi Lainnya’, Union of Concerned 
Scientists (UCS) | http://www.ucsusa.org/global-warming/
stop-deforestation/other-deforestation-drivers#.V-N_
DPl97IU

7 ‘Emisi Gas Rumah Kaca Antropogenik Global Non-CO2: 
1990 - 2030’, Office of Atmospheric Programs, Climate 
Change Division, U.S. EPA; Desember 2012 | https://www.
epa .gov/sites/production/files/2016-08/documents/
epa_global_nonco2_projections_dec2012.pdf

8  ‘Emisi Gas Rumah Kaca Antropogenik Global Non-CO2: 
1990 - 2030’, Office of Atmospheric Programs, Climate 
Change Division, U.S. EPA; Desember 2012 | https://www.
epa .gov/sites/production/files/2016-08/documents/
epa_global_nonco2_projections_dec2012.pdf
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Emisi Non-CO2 Sektor Pertanian 
2001-2011

 
Fermentasi enterik  (40%)

Pembakaran sabana (5%) 

Manajemen pupuk kandang  (7%)

Budidaya padi (10%)

Pupuk sintetis (13%)

Sisa pupuk kandang 
di  padang rumput   (15%)

Tren Emisi 
Non-CO2 Global 

Sektor Pertanian 
2001-2011

 
Dengan menganalisis tren antara tahun 2001-2011, 
emisi9 yang dihasilkan dari fermentasi enterik 
merupakan penyumbang terbesar emisi pertanian 
(40%), diikuti oleh kotoran hewan (16%), pupuk 
sintetis (13%), budidaya padi (10%), manajemen 
pupuk kandang (7%), dan pembakaran padang 
rumput (5%).

Pada pertengahan dekade 1980-an, praktik 
peternakan tradisional yang lebih memperhatikan 
kesejahteraan hewan menyaksikan pergeseran ke 
praktek pertanian industri. Sistem industri modern 
didukung sejumlah besar hewan per satuan luas 
dan mengakibatkan tren produksi yang lebih besar. 
Ini berdampak buruk pada praktik kesejahteraan 
hewan dan tren ramah lingkungan. Hewan hanya 
dipandang sebagai unit produksi dan ruang 
hidupnya terbatas pada kandang dan peti, tanpa 
ruang yang memadai dan lingkungan yang bersih.

Mungkin mengejutkan untuk mengetahui bahwa 
sumber terbesar CO2 dari peternakan hewan berasal 
dari perubahan penggunaan lahan yang diperlukan 
untuk menjaga dan memberi makan binatang 
alih-alih dari binatang itu sendiri. Sumber emisi 
utama CO2 adalah pembakaran bahan bakar fosil 
untuk menghasilkan pupuk (seperti pupuk nitrogen 
buatan), produksi pakan (pakan termasuk kedelai, 
barley, dan jagung), penggunaan energi untuk 
kegiatan pengangkutan dan pengolahan fasilitas10 
produksi ternak dan mengubah lanskap penghasil 

9 ‘Pasar Kelapa Sawit DIperkirakan Akan Tumbuh Hingga 
USS 88 Miliar pada Tahun 2022: Laporan Terbaru 
dari Grand View Research, Inc.’, Grand View Research; 
27 Juli 2015 | https://globenewswire.com/news-relea
se/2015/07/27/755234/10143225/en/

10 Penggunaan listrik pada peternakan intensif merupakan 
bagian terbesar dari pengeluaran energi, terutama untuk 
ventilasi, pemanas, dan pendingin pada tempat penjagalan 
hewan

emisi akibat deforestasi, degradasi lahan dan 
penggurunan. Perlu ada pergeseran dari praktek 
pertanian ala pabrik yang tidak terkontrol menjadi 
inisiatif praktik pemeliharaan hewan secara lebih 
berkelanjutan. Jika tidak, emisi dari sektor ini akan 
terus meningkat tajam akibat dari meningkatnya 
konsumsi global. 

kelApA sAwIt 

Minyak kelapa sawit, yang merupakan sepertiga 
dari total minyak sayur yang dikonsumsi di dunia, 
adalah bahan yang ditemukan dalam ribuan 
produk sehari-hari seperti makanan kemasan, 
kembang gula, kosmetik, hingga biofuel. Kenaikan 
konsumsi dan permintaan akan kelapa sawit 
telah menjadi fenomena baru karena fleksibilitas, 
harga rendah, dan produktivitas tinggi bila 
dibandingkan dengan minyak ekstraksi tanaman 
lain. Kelapa sawit juga menjadi pilihan alternatif 
bagi produsen produk berbasis lemak hewani. 
Sekitar 85% dari perkebunan kelapa sawit global 
ditemukan di Indonesia dan Malaysia di mana 
kelapa sawit merupakan tanaman komersial yang 
paling penting mereka. Hutan dan ekosistem tropis 
lainnya di tempat lain di Asia, Afrika dan Amerika 
Latin beresiko karena peningkatan eksponensial 
dari produksi kelapa sawit di Indonesia dan 
Malaysia serta komitmen negara-negara lain 
untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dalam 
produksi kelapa sawit. permintaan pasar kelapa 
sawit global pada tahun 2014 adalah sebasar 
74.01 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 
128,20 juta ton pada 2022, dengan pertumbuhan 
CAGR 7,3% selama periode 2014-2022, pasar 
kelapa sawit diperkirakan akan tumbuh hingga $ 
88 Miliar pada 2022.11 

Angka 
pertumbuhan  

 

$88 
miliar

74.01 juta ton

128.2 juta ton

2014

2022

Permintaan Pasar Kelapa Sawit

11 ‘Pasar Kelapa Sawit DIperkirakan Akan Tumbuh Hingga 
USS 88 Miliar pada Tahun 2022: Laporan Terbaru 
dari Grand View Research, Inc.’, Grand View Research; 
27 Juli 2015 | https://globenewswire.com/news-relea
se/2015/07/27/755234/10143225/en/Palm-Oil-Market-Is-
Anticipated-To-Grow-To-88-Billion-By-2022-New-Report-
By-Grand-View-Research-Inc.html
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Namun demikian, berbagai manfaat kelapa sawit 
harus dibayar dengan harga mahal: dampak 
lingkungan yang tak terpulihkan, tingginya 
perubahan penggunaan lahan akibat deforestasi, 
penghancuran keanekaragaman hayati, hutan 
asli, flora dan fauna endemik, serta meningkatkan 
emisi gas rumah kaca. Meningkatnya tuntutan 
telah menyebabkan budidaya kelapa sawit beralih 
dari metode subsisten tradisional: dari sistem 
pertanian skala kecil menjadi pertanian monokultur 
skala besar. Metode terbaru dari produksi 
kelapa sawit ini sangat tidak berkelanjutan dan 
merupakan penyebab utama perusakan hutan 
hujan tropis yang kaya karbon dan penghancuran 
lahan gambut. Sektor perkebunan mencakup 5,2 
juta hektar (12,8 juta are) lahan gambut tropis di 
Indonesia dan Malaysia, di mana 75% di antaranya 
adalah perkebunana kelapa sawit12. Emisi dari 
daerah-daerah yang telah dikeringkan tersebut 
berjumlah 263 megaton (Mt) CO2 per tahun atau 
setara dengan emisi dari 70 pembangkit listrik 
tenaga batubara13. Setiap hektar gambut tropis 
yang dikeringkan untuk membuat perkebunan 
memancarkan rata-rata 55 metrik ton CO2 setiap 
tahun, setara dengan membakar lebih dari 6.000 
galon bensin (WRI 2016)14. Lahan gambut adalah 
gudang besar karbon yang memiliki kapasitas 
untuk menahan sebanyak 18-28 kali15 lebih banyak 
karbon dibanding hutan di atas permukaan tanah. 
Jika dikeringkan dan dibakar, lahan gambut akan 
melepaskan karbon dan metana ke atmosfer 
selama beberapa dekade yang berkontribusi 
terhadap pemanasan global. Emisi akibat budidaya 
kelapa sawit di Indonesia menyumbang sekitar 
2-9% dari seluruh emisi penggunaan lahan tropis 
antara tahun 2000-201016. 

Indonesia telah menjadi negara yang paling 

12 ‘Distribusi tutupan lahan di lahan gambut Semenanjung 
Malaysia, Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 
dengan perubahan sejak tahun 1990’, Jukka Miettinen, 
Chenghua Shi, Soo Chin Liew; Centre for Remote Imaging, 
Sensing and Processing (CRISP), National University of 
Singapore (NUS); Desember 2015 | http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/ S2351989415300470

13 ‘Penghancuran Lahan Gambut Tropis adalah Sumber Emisi 
yang Terabaikan’, Nancy Harris, Sarah Sargent; World 
Resource Institute; 21 April 2016 | http://www.wri.org/
blog/2016/04/ destruction-tropical-peatland-overlooked-
source-emissions

14 ‘Penghancuran Lahan Gambut Tropis adalah Sumber Emisi 
yang Terabaikan’, Nancy Harris, Sarah Sargent; World 
Resource Institute; 21 April 2016 | http://www.wri.org/
blog/2016/04/ destruction-tropical-peatland-overlooked-
source-emissions

15 ‘Arti Penting Kolam Karbon Lahan Gambut Tropis secara 
Global dan Regional’, Page SE, Rieley JO, and Banks CJ. 
February 2011

16 ‘Minyak Kelapa Sawit dan Pemanasan Global’, Union  
of  Concerned Scientists; Desember 2013 | http://www.
ucsusa.org/sites/ default/files/legacy/assets/documents/
global_warming/palm-oil-and-global-warming.pdf

terkena dampak perkebunan kelapa sawit. 
Menurut statistik17, setiap tahun 1,8 miliar ton gas 
rumah kaca penyebab perubahan iklim dilepaskan 
akibat degradasi dan pembakaran lahan gambut 
di Indonesia—4% emisi gas rumah kaca global 
berasal dari kurang dari 0,1% luas tanah di bumi. 
Sejak pergantian abad, sebagian besar lahan telah 
digunduli untuk perkebunan kelapa sawit yang 
menyebabkan pelepasan sejumlah besar karbon ke 
atmosfer. Menurut perkiraan terbaru, 98% dari hutan 
tropis Indonesia dapat hancur pada tahun 2022.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan 
dan terhadap pemanasan global, ada sejumlah 
masalah serius lain seperti dampak terhadap 
keanekaragaman hayati, pelanggaran manusia 
dan hak-hak buruh, serta dampak ke masyarakat 
sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 
sekitar 15% dari spesies18 hewan asli dapat 
bertahan dalam transisi dari hutan primer ke 
perkebunan. Di antara spesies yang rentan untuk 
ekspansi kelapa sawit adalah orangutan, harimau, 
badak, dan gajah. Estimasi19 menunjukkan bahwa 
spesies Orangutan Borneo telah berkurang hingga 
tak sampai 54.000 ekor dan Orangutan Sumatera 
hanya tinggal 6.600 ekor.

Alasan utama pelanggaran hak asasi manusia 
dan tenaga kerja adalah fakta bahwa sebagian 
besar operasional perusahaan kelapa sawit 
terkonsentrasi di negara-negara di mana undang-
undang tenaga kerja dan penegakan hokum lemah. 
Laporan FAO 2013 menyoroti 10 negara utama 
penghasil kelapa sawit seperti Indonesia, Malaysia, 
Thailand, Columbia, Nigeria, Papua Nugini, 
Pantai Gading, Honduras, Kamerun dan Brazil. 
Bisnis dijalankan dengan mengambil keuntungan 
dari peraturan ketenagakerjaan dan hak asasi 
manusia yang lemah alih-alih menyiapkan standar 
kelompok yang luas, perusahaan hanya mengikuti 
mandat lokal yang tidak cukup untuk mencegah 
pelanggaran hak asasi manusia dan hak pekerja. 
Meskipun perusahaan memiliki langkah-langkah 
tertentu untuk mengatasi persoalan ini, mereka 
jarang menjaga langkah-langkah ini di rantai 
pasokan mereka. Meskipun inisiatif seperti 

17  ‘Bagaimana Industri Minyak Kelapa Sawit Membakar Iklim’, 
Greenpeace; November 2007 | http://www.greenpeace.
org/in- ternational/Global/international/planet-2/
report/2007/11/ cooking-the-climate-full.pdf

18 ‘Bagaimana Ekspansi Kelapa Sawit Mempengaruhi 
Keanekaragaman Hayati’, Emily B. Fitzherbert, Matthew J. 
Struebig, Alexandra Morel, Finn Danielsen, Carsten A. Brühl, 
Paul F. Donald, Ben Phalan; Volume 23, Issue 10, October 
2008 | http://www.cell.com/ trends/ecology-evolution/
fulltext/S0169-5347(08)00252-8

19 ‘Korban Aktivitas Manusia’. http://wwf.panda.org/
wwf_news/wwf_needs_your_help/ orangutans_victims_
human_activity
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Roundtable for Sustainable Palm Oil Production 
telah diatur, namun hanya membahas sebagian 
kecil entitas kelapa sawit dan rantai pasokan 
mereka. Oleh karena itu, sederet masalah 
menghantui sektor ini mulai dari pekerja anak, 
kerja paksa, kondisi kerja yang tidak aman dan 
tidak adil, konflik terkait tanah, perampasan tanah, 
pelanggaran hak masyarakat adat, evakuasi dan 
pemindahan paksa masyarakat.

keDelAI

Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina adalah 3 
negara kedelai penghasil terbesar di dunia. Mirip 
dengan kelapa sawit, perkebunan kedelai juga 
mendorong perusakan hutan asli dan mendorong 
perubahan besar penggunaan lahan di wilayah 
ini. Ekosistem tropis yang juga gudang besar 
karbon seperti hutan hujan Amazon di Brazil dan 
ekosistem Cerrado di Argentina yang memiliki 
savana dengan spesies endemik seperti jaquar 
dan trenggiling raksasa. Luas lahan yang telah 
dikonversi untuk ekspansi perkebunan kedelai di 
Amerika Serikat dan Brazil pada periode tahun 
2008-2012 mencapai masing-masing 0,6 dan 3,4 
juta hektar. Emisi CO2 yang muncul akibat ekspansi 
ini masing-masing sekitar 3,4 dan 1,5 juta metrik 
ton. Dengan melambungnya pasar derifatif kedelai 
hingga $ 254,9 Miliar pada 202020, jelas bahwa 
tingkat produksi akan terus meningkat secara 
eksponensial. Jika tren tidak berkelanjutan untuk 
produksi kedelai ini terus berlanjut, lahan tersisa 
berupa hutan, padang rumput, dan tanah adat 
asli akan dikonversi untuk perluasan perkebunan 
kedelai disertai dengan sejumlah konsekuensi 
sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat 
penting bahwa entitas dalam rantai nilai kedelai, 
baik di masa kini maupun di masa depan, mulai 
bergeser sesegera mungkin ke praktek-praktek 
berkelanjutan.

Tren Pasar Derifatif Kedelai

$ 254.9 miliar 2020

Pertumbuhan yang tidak terduga dalam budidaya 
kedelai telah menggusur sejumlah besar petani 
kecil dan petani marjinal yang menanam tanaman 
lain secara subsisten. Menurut World Wildlife 

20 Pasar Derifatif Kacang Kedelai Akan Bernilai US$154.9 
Miliar pada 2020’, http://www.marketsandmarkets.com/
PressReleases/soy-bean-derivatives.asp

Fund, di Brazil, budidaya kedelai menyingkirkan 11 
pekerja pertanian untuk setiap pekerja di sektor 
tersebut21. Perkebunan monokultur berskala 
besar, penggunaan bahan kimia secara ekstensif, 
dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan 
sangat berdampak pada kualitas tanah dan lahan 
pertanian. Erosi tanah dan limpasan berbahaya 
terbukti sangat merusak permukaan tanah, 
sumber air, serta membahayakan kesehatan 
masyarakat dan satwa liar di sekitarnya. Studi 
Bank Dunia memperkirakan bahwa sepertiga 
dari total pestisida yang digunakan di seluruh 
Brasil adalah untuk budidaya kedelai, terutama 
herbisida glyphosate (dijual dengan merk dagang 
Roundup) yang digunakan dalam produksi 
kacang kedelai hasil rekayasa genetika. Banyak 
penelitian membuktikan kaitan glyphosate—yang  
semakin sering ditemukan oleh masyarakat di 
dekat perkebunan kedelai—dengan gangguan 
reproduksi, kerusakan genetik, tumor hati, 
gangguan perkembangan embrio, dan penundaan 
pertumbuhan bagi mamalia.

Perluasan perkebunan kedelai juga merupakan 
penyebab utama terjadinya konflik tanah, 
terutama karena bisnis perkebunan skala besar 
melanggar batas tanah adat dan tanah keluarga. 
Hal ini sebagian besar dilakukan melalui pemalsuan 
kontrak properti dan keterlibatan otoritas lokal 
secara ilegal. Tren konflik lahan menunjukkan 
bahwa meskipun memegang kepemilikan lahan 
secara sah, penduduk setempat kerap kalah 
karena mereka merasa sulit untuk bertahan dan 
memperjuangkan hak-hak mereka melawan 
korporasi besar. Masalah lain terkait komoditas 
kedelai adalah adanya kedelai hasil rekayasa 
genetika, yang telah dikembangkan agar kapasitas 
produksi meningkat, tahan herbisida, dll. Sekitar 
70-80%22 kedelai dunia digunakan sebagai pakan 
hewan yang diternak untuk diambil susu atau 
dagingnya, itu jelas membuktikan bahwa kedelai 
hasil modifikasi telah lama masuk ke dalam rantai 
makanan. Beberapa hal menarik yang diungkapkan 
oleh WWF mendukung klaim ini: rata-rata kedelai 
yang digunakan per kilo daging babi, daging sapi, 
telur, dan ayam berjumlah masing-masing 263, 
173, 307 dan 575 gram23. 

21 ‘Fakta & Data, Konversi Habitat dan Budidaya Kedelai’, 
WWF | http:// wwf.panda.org/what_we_do/footprint/
agriculture/ soy/ impacts/habitat_conversion

22 ‘Fakta & Data, Mengatasi Permasalahan Komoditas 
Kedelai’, WWF | http://wwf.panda.org/what_we_do/
footprint/agriculture/ soy

23  ‘Fakta & Data, Kedelai Dimana-mana’, WWF | wwf.panda.
org/what_we_do/footprint/agriculture/soy/facts/
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DAgIng

Di antara kegiatan pertanian, sector peternakan 
adalah pengguna antropogenik terbesar 
tanah, memberikan kontribusi untuk degradasi 
tanah, berkurangnya pasokan air, dan polusi 
udara. Menurut FAO (Food and Agricultural 
Organization), organisasi PBB yang mengurusi 
pangan dan pertanian, peternakan bertanggung 
jawab untuk sekitar 14,5% gas rumah kaca 
yang disebabkan oleh manusia24. Produksi 
daging dan susu sapi menghasilkan sebagian 
besar emisi dengan kontribusi masing-masing 
41% dan 20%, dari emisi sektor peternakan25. 
Sementara daging babi, daging unggas dan 
telur berkontribusi masing-masing 9% dan 8%.26  

Emisi GRK 
Sektor Peternakan & Pertanian

Daging sapi  41%   
Susu sapi   20%  

Daging babi  9%  

Daging unggas & telur 8%  

Total Emisi 

GRK

Ternak sektor 
pertanian

14,5%

24  ‘Menghadang Perubahan Iklim Melalui Hewan Ternak – 
Penilaian Global Mengenai Emisi dan Peluang Mitigasi’, 
Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., 
Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G.; Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), Roma; 2013 | 
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf

25  ‘Menghadang Perubahan Iklim Melalui Hewan Ternak – 
Penilaian Global Mengenai Emisi dan Peluang Mitigasi’, 
Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., 
Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G.; Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), Roma; 2013 | 
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf

26  ‘Menghadang Perubahan Iklim Melalui Hewan Ternak – 
Penilaian Global Mengenai Emisi dan Peluang Mitigasi’, 
Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., 
Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G.; Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), Roma; 2013 | 
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf

Proyeksi pertumbuhan kuat dalam hal produksi 
ini akan menghasilkan emisi dalam besaran 
dan volume yang lebih tinggi dari waktu ke 
waktu. Diperkirakan bahwa permintaan daging 
akan tumbuh sebesar 73% pada tahun 2050 
bila dibandingkan tahun 2010. Produksi dan 
pengolahan pakan (termasuk perluasan padang 
rumput dan tanaman pakan ke dalam area hutan), 
dan fermentasi enterik dari ruminansia adalah 
dua sumber utama emisi, yang menyumbang 45% 
dan 39% emisi di sektor ini. Penyimpanan dan 
pengolahan pupuk menyumbang 10%. Sisanya 
disebabkan pengolahan dan pengangkutan 
produk hewan. Emisi CH4 dari fermentasi enterik 
diproyeksikan meningkat sebesar 13,7%, dari 2.080 
juta ton CO2 pada tahun 2012 menjadi 2.365 juta 
ton pada tahun 2030. Emisi CH4 dan N2O global 
yang bersumber dari manajemen kotoran ternak 
diproyeksikan meningkat sebesar 13,4% dari 364 
juta ton CO2 di 2012 menjadi 413.000.000 ton 
pada tahun 2030 (FAO 2015).

Di antara daging dan produk hewani lain, praktik 
peternakan sapi menimbulkan dampak ekologis 
negatif terbesar. Lahan hutan semakin banyak 
yang dikonversi menjadi padang rumput untuk 
hewan ternak. Daging sapi bukan hanya salah 
satu dari empat pendorong utama deforestasi 
global, tapi juga bertanggung jawab untuk lebih 
dari dua kali lipat deforestasi yang disebabkan 
oleh kelapa sawit, kedelai dan kehutanan secara 
bersama-sama. Selain deforestasi, sapi potong 
adalah penghasil terbesar gas rumah kaca. Proses 
pencernaan hewan ternak melepaskan sejumlah 
besar metana dan nitrogen oksida, yang lebih 
berbahaya daripada karbon dioksida dalam hal 
potensi pemanasan global.

Sektor peternakan juga merupakan pendorong 
utama penggurunan akibat penggembalaan 
hewan ternak, perusakan penutup vegetatif, dan 
pelepasan karbon yang terperangkap di dalam 
tanah. FAO memperkirakan bahwa penggurunan 
padang rumput yang dipicu oleh sektor peternakan 
pertanian dapat melepaskan hingga 100 juta ton 
CO2 per tahun27. 

27  ‘Bayang-bayang Peternakan – Isu Lingkungan dan Pilihan 
yang Bisa Diambil’, Henning Steinfeld Pierre Gerber Tom 
Wassenaar Vincent Castel Mauricio Rosales Cees de Haan; 
FAO, Roma; 2006



METodoLoGI  
tUjUAn

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kualitas tata kelola, proses, sistem, dan sumber daya 
Lembaga Keuangan ketika berinvestasi di, atau menyalurkan pinjaman kepada fasilitas produksi pertanian, 
peternakan, dan perusahaan untuk menghindari deforestasi, perubahan iklim, pelanggaran HAM, dan 
penganiayaan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti praktek lembaga keuangan, transparansi, dan 
pengungkapan data terkait sektor pertanian dan peternakan secara umum, dengan penekanan tambahan 
pada sub-sektor kelapa sawit, kedelai dan daging. Melalui studi ini, kami berharap dapat mendorong lembaga 
keuangan untuk lebih proaktif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan 
sosial di kedua sektor ini. Kami juga mendorong lembaga keuangan untuk melakukan advokasi mekanisme 
pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa klien melakukan transisi ke metode dan praktik 
produksi yang berkelanjutan dalam waktu dekat.

proses penelItIAn

Laporan ini menilai kualitas kebijakan, aspek pelaksanaan dan sistem tata kelola yang dipilih oelh lembaga 
keuangan, ketika berinvestasi di, atau menyalurkan pinjaman kepada perusahaan atau fasilitas produksi di 
sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Laporan ini menilai kualitas kebijakan, aspek pelaksanaan dan sistem tata kelola yang dipilih oelh 
lembaga keuangan, ketika berinvestasi di, atau menyalurkan pinjaman kepada perusahaan atau fasilitas 
produksi di sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut:

• Persiapan draft dokumen metodologi 

• Draft metodologi dikirim ke koalisi FFGI dan kompilasi umpan balik yang diberikan 
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• Pemilihan bank/ lembaga keuangan bersama-sama dengan jaringan FFGI

• Menyusun daftar lembaga keuangan yang diteliti dengan menggabungkan rekomendasi jaringan FFGI 
dan konfirmasi.

• Pemilihan 10 perusahaan utama di sub-sektor kelapa sawit, kedelai dan daging 

• Pemilihan perusahaan kelapa sawit, kedelai dan daging yang terlibat dalam kontroversi lingkungan, 
sosial, dan tata kelola perusahaan28

• Memilih 6 tema untuk penelitian ini; Sistem Tata Kelola, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Hewan, Hak 
Buruh, Lingkungan, dan Perubahan Iklim

• Pengembangan indikator untuk masing-masing tema yang dipilih

• Umpan balik indikator yang dipilih oleh mitra koalisi FFGI

• Penggabungan umpan balik dan finalisasi indikator

• Pengembangan template pengumpulan data 

• Pengembangan metodologi penilaian untuk indikator berdasarkan tema

• Finalisasi metodologi skor setelah diskusi dan umpan balik dari mitra koalisi FFGI

• Pemetaan hubungan lembaga keuangan dengan perusahaan utama kelapa sawit, kedelai, dan daging 
serta perusahaan yang terlibat dalam kontroversi

• Pengumpulan dan penyusunan kontroversi yang relevan untuk lembaga keuangan, perusahaan utama 
kelapa sawit, kedelai, dan daging, serta membuat daftar kontroversial perusahaan.

• Pengumpulan data dan skoring dari semua 5 lembaga keuangan yang diteliti

• Template data dan skor yang telah diisi dikirim ke semua lembaga keuangan yang diteliti

• Penggabungan data dengan tanggapan yang diterima dari lembaga keuangan

• Analisis data

• Penulisan laporan akhir

rentAng wAktU 

• Semua laporan, publikasi, dan pengungkapan hingga 30 juni 2016 digunakan pada proses pengumpulan 
data penelitian

• Hanya kontroversi pada 3 tahun terakhir yang diteliti untuk analisis kontroversi (1 juli 2013 - 30 juni 2016)

• Sebagai tambahan, cakupan transaksi dan hubungan finansial juga dibatasi dalam 3 tahun terakhir

komUnIkAsI DengAn lembAgA keUAngAn

• Email pendahuluan termasuk rentang waktu yang diusulkan dikirim ke semua lembaga keuangan pada 
minggu pertama Mei 2016.

• Pengiriman kuesioner ke lembaga keuangan melalui email pada minggu terakhir bulan Mei 2016 untuk 
mendukung proses pengumpulan data dan scoring. Lembaga keuangan diberi waktu hingga 25 juni 
2016 untuk mengisi dan mengirim kembali kuesioner tersebut.

• Template data dan skor yang telah diisi sekaligus dokumen metodologi singkat dikirim ke lembaga 
keuangan yang diteliti pada tanggal 22 juli. Lembaga keuangan diberi waktu hingga 12 Agustus untuk 
memberi umpan balik terkait skor yang mereka dapatkan dan memberikan masukan tambahan.

28  Environmental, Social, and Governance (ESG)
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• Lembaga keuangan diminta untuk memberikan informasi pelengkap dengan atas data kuantitatif kunci 
dari Solaron pada tanggal 27 juli 2016. Lembaga keuangan diberi waktu hingga 5 Agustus 2016 untuk 
memberikan angka terkait pinjaman dan investasi pada sektor pertanian dan peternakan untuk tiga 
komoditas.

jenIs pembIAyAAn 

Lembaga keuangan dapat melakukan investasi dengan cara berikut: memberikan kredit kepada perusahaan, 
berinvestasi langsung di ekuitas dan/ atau utang, berinvestasi dengan uang dari pihak ketiga (manajemen 
aset). Selain itu, lembaga keuangan juga dapat menanggung saham dan menerbitkan obligasi. Penelitian ini 
menilai lembaga keuangan berdasarkan aktivitas pendanaan mereka, terutama kredit korporasi, investasi 
dan manajemen aset.

• Kredit Korporasi: Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada perusahaan untuk pertumbuhan 
bisnis, akuisisi keuangan atau eksekusi operasional. Ada berbagai jenis kredit korporasi termasuk 
pinjaman berbasis aset, pinjaman terstruktur, dan pinjaman arus kas.

• • Investasi: Lembaga keuangan menamankan modal pada suatu bisnis atau proyek dengan harapan 
memperoleh bagi hasil dari pendapatan/ keuntungan. Biasanya, ini adalah komitmen jangka panjang. 
Investasi dapat dilakukan melalui saham atau utang perusahaan.

• • Manajemen Aset: Lembaga keuangan mengelola investasi untuk klien. Mereka mengkoordinasikan dan 
mengawasi portofolio keuangan klien, termasuk investasi.

Penilaian skor telah dilakukan atas dasar tindakan dan sistem terkait kegiatan bisnis utama mereka yaitu pinjaman, investasi, 
atau manajemen aset. Namun, kami juga telah menyorot aspek tindakan dan sistem untuk kegiatan bisnis lainnya.

Mengenai penilaian skor lembaga keuangan dengan bisnis utama yang berbeda, kami telah mengidentifikasi 
indikator yang berlaku hanya untuk kegiatan usaha tertentu yaitu kegiatan pemberian kredit atau manajemen 
aset. Indikator-indikator ini diabaikan dalam penilaian skor jika aktivitas bisnis utama berbeda. Dengan cara 
ini, penilaian terhadap lembaga keuangan dengan pinjaman sebagai kegiatan utama mereka tidak persis 
sama dengan lembaga keuangan dengan manajemen aset sebagai bisnis utama. Secara umum, ada cukup 
banyak indikator yang berlaku bagi bisnis pinjaman dan manajemen aset dalam lingkup mereka sendiri. 
Namun, diharapkan bahwa semua mematuhi standar yang sama pada indikator yang berlaku.

lIngkUp kegIAtAn sektorAl 

• Pembiayaan sektor pertanian terdiri dari semua pembiayaan dan investasi di sektor agribisnis meliputi 
semua pemain yang terlibat dalam proses operasional yang mencakup (namun tidak terbatas pada) 
tanaman pangan (gandum, beras, dll) dan hasil bumi (kapas, tembakau), dll.

• Peternakan mengacu pada semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan untuk makanan 
atau keperluan lainnya (kecuali pengujian hewan) dan dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) 
sapi, babi, kambing, unggas, domba, dll. Fokusnya tidak terbatas pada rumah pemotongan hewan, tapi 
meliputi seluruh entitas mulai dari hulu, tengah, hingga hilir sungai termasuk para pemasok pakan.

penDekAtAn yAng terperIncI

pemIlIhAn lembAgA keUAngAn / bAnk

Pemilihan lembaga keuangan dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut:

• Paparan terhadap industri pertanian dan peternakan, dengan penekanan tambahan pada subsektor 
kelapa sawit, kedelai, dan daging

• Tren pinjaman, investasi, dan manajemen aset..

Namun, selama proses pengumpulan data ditemukan bahwa banyak lembaga keuangan tidak secara terbuka 
mengungkapkan data pinjaman dan investasi di sektor ini dan informasi terbuka terkait pinjaman/ investasi 
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di sub-sektor kelapa sawit, kedelai dan daging yang tidak tersedia. Akibatnya, kami memperhatikan dengan 
seksama rekomendasi dari koalisi FFGI terkait pemilihan lembaga keuangan di 8 negara. Rekomendasi 
tersebut, ditambah dengan niat untuk melengkapi studi kasus dan pemeringkatan bank yang rutin dilakukan 
oleh FFGI, menghasilkan daftar akhir lembaga keuangan yang diteliti.

Tabel 1: Daftar Final Lembaga Keuangan
InDonesIA
Bank Central Asia (BCA)

Bank Mandiri

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

HSBC Indonesia

pemIlIhAn perUsAhAAn kontroVersIAl

Sadar atau tidak, lembaga keuangan berbagi  tanggungjawab untuk praktek berkelanjutan di sektor pertanian 
dan peternakan termasuk terkait pelanggaran HAM, hak buruh, dan hak hewan, serta dampak negatif dapat 
ditimbulkan pada lingkungan dan perubahan iklim. Keterlibatan lembaga keuangan dengan perusahaan 
kontroversial terutama merupakan konsekuensi dari kebijakan dan langkah-langkah implementasi kebijakan 
yang lemah. Analisis kontroversi karenanya dapat memberikan pandangan mengenai kelemahan ini dan 
menunjukkan potensi fokus yang dapat menggeser status quo. Analisis kontroversi langsung dan tidak 
langsung dilakukan dalam rangka menilai efektivitas mekanisme pelaksanaan.

Untuk latihan analisis kontroversi ini, kami mengidentifikasi 10 perusahaan 29utama yang terlibat dalam 
komoditas kelapa sawit, kedelai dan daging. Selain tiga puluh perusahaan-perusahaan ini, 20 entitas 
lainnya yang terlibat dalam kontroversi ESG diidentifikasi. Secara kolektif, ini menghasilkan daftar unik yang 
terdiri dari 4.829 perusahaan kontroversial. Daftar perusahaan kontroversial ini digunakan untuk menilai 
kontroversi tidak langsung lembaga keuangan dan menganalisis tren kontroversi lembaga keuangan yang 
memberi pinjaman/ investasi di sektor pertanian dan peternakan.

Untuk memudahkan analisis kontroversi, kami memastikan apakah lembaga keuangan yang diteliti memiliki 
hubungan keuangan dengan perusahaan kontroversial yang dipilih. Pemetaan hubungan ini dilakukan dengan 
menggunakan kombinasi inisiatif penelitian. Database dan laporan keuangan digunakan untuk menentukan 
keberadaan dan jenis hubungan. Untuk studi ini, keterlibatan dengan perusahaan yang kontroversial 
dianggap tidak menguntungkan terlepas dari jangka waktu hubungan dan jumlah yang diinvestasikan. 
Hubungan yang diteliti berada dalam periode tiga tahun antara 2013-2016.

perusahaan utama komoditas minyak kelapa sawit, kedelai dan daging 

Ada banyak pemain yang beroperasi dalam pasar komoditas minyak kelapa sawit, kedelai, dan  daging. Kami 
menganalisis 10 perusahaan utama di masing-masing komoditas dan relasi bisnis mereka dengan lembaga 
keuangan untuk enilai efektivitas implementasi kebijakan lembaga keuangan. Dimasukkannya pemain 
utama adalah penting karena mereka memegang pangsa pasar yang signifikan di 3 pasar komoditas ini 
sehingga dampak lingkungan dan sosial langsung yang mereka timbulkan juga signifikan. Selain itu, mereka 
terlibat dalam banyak kontroversi lingkungan dan sosial karena besarnya skala operasional. Selanjutnya, 
pemetaan hubungan antara lembaga yang dipilih dengan perusahaan utama di sub-sektor kelapa sawit, 
kedelai, dan daging membantu kami mengungkap paparan tidak langsung lembaga keuangan dalam 
kontroversi di sektor pertanian.

Metode seleksi perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kedelai dan daging utama adalah sebagai berikut30:

• Perusahaan utama minyak kelapa sawit - daftar 50 perusahaan terbesar yang aktif dalam bisnis 

29 10 perusahaan utama di masing-masing komoditas
30 ADM dan Tyson Foods hanya dihitung satu kali. Penelitian ini tidak menemukan kaitan kontroversi perusahaan CPP China, Grupo 

Andre Amaggi, Purina Animal Nutrition, dan Wen’s Food Group
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minyak kelapa sawit global pertama kali disusun menggunakan Sustainable Palm Oil Transparency 
Toolkit (SPOTT). Informasi yang berkaitan dengan luas lahan dan kapitalisasi pasar juga dikumpulkan 
dari toolkit tersebut. Selanjutnya, kami menilai informasi keuangan perusahaan-perusahaan ini untuk 
mengidentifikasi 10 perusahaan kelapa sawit terbesar yang akan diteliti.31 

• Perusahaan utama komoditas kedelai - tidak seperti kelapa sawit, tidak ada perusahaan publik yang 
secara eksklusif fokus pada perkebunan kedelai. Faktanya, 85% produksi kedelai global digunakan untuk 
bahan makanan dan minyak. 98% dari kacang kedelai yang dihancurkan untuk makanan digunakan 
sebagai pakan ternak.32 Pendekatan campuran diadopsi untuk menfapatkan daftar 10 perusahaan 
kedelai terbesar. Kami menganalisis perusahaan agribisnis yang menyediakan produk dan layanan 
kepada petani, tren profitabilitas, dan produksi tahunan bahan baku. Kami juga merujuk pada laporan 
Greenpeace ‘Eating up the Amazon’ yang secara khusus menyoroti pemain utama dalam industri 
kedelai. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar juga jatuh dalam 
kategori ini.

• Perusahaan utama komoditas daging – kami menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana yang 
digunakan pada komoditas kedelai. Perusahaan dengan eksposur besar untuk bisnis makanan berbasis 
daging sapi dan babi dinilai sesuai dengan ukuran dan tren pendapatan mereka. Perusahaan ini termasuk 
produsen, pedagang daging dan daging olahan. Lebih jauh, kami juga menilai ukuran mereka—bisa 
berupa angka penjualan atau informasi kualitatif lain yang menggambarkan ukuran perusahaan di 
pasar utama, dalam rangka membuat daftar 10 perusahaan utama.

Penelitian mengenai kontroversi untuk perusahaan utama komoditas kelapa sawit, kedelai, dan daging yang 
dipilih memvalidasi temuan ini di mana 2633 dari 30 perusahaan utama terlibat dalam kontroversi yang 
relevan dengan penelitian ini.

Berikut daftar 26 perusahaan yang terlibat dalam kontroversi yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.  Perusahaan utama komoditas kelapa sawit, kedelai dan daging 

perUsAhAAn UtAmA  
komoDItAs kelApA sAwIt

perUsAhAAn UtAmA  
komoDItAs keDelAI 

perUsAhAAn UtAmA   
komoDItAs DAgIng 

Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Company BRF SA

Felda Global Ventures Holdings Sdn 
Bhd Bunge Ltd. Cargill Meat Solutions

Golden Agri Resources Ltd Cargill, Inc. ConAgra Foods Inc.

IOI Corporation Bhd CP Group Hormel Foods

Kuala Lumpur Kepong Bhd New Hope Liuhe JBS SA

Noble Group Ltd Tyson Foods (broiler) Kraft Heinz Co.

Olam International Ltd Leucadia National Corp.

Salim Ivomas Pratama Tbk Pilgrim’s Pride Corp.

Sime Darby Plantation Sdn Bhd Seaboard Corp.

Wilmar International Ltd Tyson Foods, Inc.

perusahaan yang terlibat dalam kontroversi esg

Selain perusahaan utama di sektor kelapa sawit, kedelai, dan daging, kami juga mengidentifikasi sejumlah 
perusahaan yang terlibat dalam kontroversi material ESG. Komoditas terkait yang kontroversi material 
telah diidentifikasi dan dimasukkan dalam kurung pada tabel di bawah.

31 Angka dan keterangan untuk pemilihan dapat dilihat dalam Lampiran
32 ‘Fakta Kedelai’, diakses pada Juni 2016 http://soyatech.com/soy_facts.htm
33 Kontroversi yang relevan dengan penelitian tidak ditemukan pada perusahaan CPP China, Grupo Andre Amaggi, Purina Animal 

Nutrition, dan Wen’s Food Group
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Tabel 3: Perusahaan yang Terlibat dalam Kontroversi ESG

perUsAhAAn yAng terlIbAt DAlAm kontroVersI

Astra Agro Lestari Tbk PT (Kelapa Sawit) Groupo Pereira – comper (Daging)

B&G Foods (Daging Sapi) Kencana Agri Group (Kelapa Sawit)

Bollore Group (Kelapa Sawit) Marfrig Global Foods SA (Daging)

Bumitama Agri Ltd (Kelapa Sawit) Minerva Foods (Daging)

Carrefour SA (Daging) Monsanto Co (Kedelai)

Cencosud SA (Daging) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Kelapa Sawit)

Colgate Palmolive (Kelapa Sawit) Sime Darby BHD (Kelapa Sawit)

Companhia Brasiliera De Distribuicao (Daging) Syngenta AG (Kedelai)

Darling Ingredients Inc. (Daging) Walmart Brazil (Daging)

Group DB (Daging) y yamada Sa Comercio E Industria (Daging)

  
Perusahaan yang dipilih terlibat dalam sejumlah isu kontroversial yang terkait dengan 6 tema penelitian 
antara lain; pekerja anak dan kerja paksa, deforestasi ilegal, perampasan tanah, pencemaran air, kondisi kerja 
yang buruk, kontaminasi pestisida, perlakuan buruk kepada hewan, dan kampanye melawan label rekayasa 
genetika. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini gagal mengambil langkah untuk mengatasi 
persoalan ini dalam praktik bisnis dan rantai pasokan mereka. Perusahaan seperti Monsanto, Syngenta, 
dan ConAgra adalah contoh perusahaan yang juga kontroversial terkait praktek tata kelola. Perusahaan 
daging seperti BRF, jBS dan Tyson Foods terlibat berbagai kasus pelanggaran hak buruh, perlakuan buruk 
terhadap hewan ternak, dan polusi air. Wilmar, Golden Agri, Cargill, dan Monsanto adalah perusahaan yang 
menimbulkan dampak lingkungan yang tertinggi bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang diteliti. 
Daftar rinci kontroversi dikaitkan dengan masing-masing perusahaan dijabarkan dalam Lampiran berdasarkan 
jenis, tanggal, dan sumber tautan.

menDeFInIsIkAn temA DAn InDIkAtor penelItIAn

Untuk menilai kualitas tata kelola, proses, dan sumberdaya lembaga keuangan yang dipilih, telah dirumuskan 6 
tema penelitian yakni sistem tata kelola, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, kesejahteraan hewan, lingkungan, 
dan perubahan iklim. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, studi unggulan ini bertujuan untuk melengkapi 
studi unggulan FFGI sebelumnya, studi kasus pada tingkat nasional, dan laporan pemeringkatan bank yang rutin 
dilakukan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dan kerangka acuan, berikut tema penelitian yang dipilih:  

tema & Indikator

Sistem Tata  
Kelola

Hak asasi Manusia

Hak Buruh

   Kesejahteraan 
hewan

 
Lingkungan Hidup

   
Perubahan iklim

‘Sistem Tata Kelola’ adalah satu-satunya tema baru yang dirancang khusus untuk penelitian ini dengan 
jumlah indikator maksimum. Dampak lintas sektoral terhadap semua tema lain dan fakta bahwa sebagian 
besar masalah di sektor pertanian dan peternakan berfokus pada aspek ini membuat tema ini penting untuk 
penelitian ini. Setelah tema ditentukan, indikator dikembangkan untuk setiap tema sesuai dengan aspek 
yang relevan dengan sektor pertanian, peternakan, dan produk tertentu jika dianggap perlu. Pedoman, 
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sertifikasi, standar, dan publikasi internasional yang relevan serta praktik terbaik lembaga keuangan menjadi 
pertimbangan dalam menyelesaikan indikator ini. Indikator untuk setiap tema dirumuskan untuk menyelidiki 
pelaksanaan aktual dan kinerja kebijakan sektor peternakan dan pertanian, yang dengan demikian 
melengkapi penilaian kebijakan reguler dari FFGI yang mengevaluasi lembaga keuangan atas dasar adanya 
kebijakan tersebut. Daftar standar dan publikasi34 yang digunakan untuk merumuskan indikator tercantum 
di bawah ini:

• Peraturan dan pedoman Uni Eropa terkait kesejahteraan hewan 

• Rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO)

• Rekomendasi Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE)

• Catatan Praktik Kesejahteraan Hewan yang Baik dari IFC 

• Perundingan Global untuk Daging Sapi Berkelanjutan (GRSB)

• Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan (RSPCA)

• Acuan Dunia Usaha untuk Kesejahteraan Hewan Ternak

• Perundingan untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO)

• Kriteria Basel untuk Produksi Kedelai yang Bertanggung Jawab

• Kesepakatan pengentian Sementara Produksi Kedelai 

• Diskusi Meja Bundar untuk Kedelai (RTRS)

• jaringan Pertanian Berkelanjutan (SAN)

• Standar Proterra untuk Tanggung Jawab Sosial dan Kelestarian Lingkungan

• Pedoman Global Praktik Pertanian yang Baik 

• Aliansi ISEAL

tema dan Indikator35

• Sistem Tata Kelola: Indikator ini fokus pada tata kelola dan implementasi aspek umum lembaga keuangan. 
Indikator ini dirumuskan dengan tujuan untuk menangkap implementasi kebijakan lembaga keuangan 
di sub-tema yang berbeda, seperti: aspek tata kelola umum, pra-pinjaman/ investasi, pasca-pinjaman/ 
investasi, dan komoditas spesifik tertentu. Sub-tema pra dan pasca-pinjaman/ investasi dimaksudkan 
untuk menangkap aspek yang paling substansial terkait dengan bagaimana lembaga keuangan mengatur 
praktik bisnis klien mereka.

• Sub-tema pra-pinjaman/ investasi menilai praktik lembaga keuangan sebelum menyalurkan pinjaman 
dan berinvestasi ke klien. Dengan menilai apakah lembaga keuangan mendorong pelaksanaan penilaian 
dampak lingkungan dan sosial, memiliki kriteria penolakan khusus untuk sektor pertanian, peternakan, 
kelapa sawit, kedelai dan daging. Aspek-aspek lain termasuk kriteria ambang batas lembaga keuangan 
untuk melakukan penilaian risiko keberlanjutan, ukuran-ukuran uji kelayakan, dan apakah ada tim khusus 
untuk menilai kepatuhan klien terhadap kebijakan dan pedoman internal/ eksternal.

• Sub-tema pasca-pinjaman/ investasi menilai praktik lembaga keuangan dan proses uji tuntas setelah 
pinjaman/ investasi diberikan. 

Tujuannya adalah untuk memahami sistem dan proses yang dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai 
klien pada sub-tema yang disebutkan. Sebagaimana ditentukan dalam bagian ‘Jenis Pembiayaan’, langkah-
langkah dan sistem untuk aktivitas bisnis utama lembaga keuangan dipertimbangkan untuk menilai indikator 
di bawah sub-tema pra-pinjaman dan pasca-pinjaman

34  Detail dan tautan dari daftar ini dapat dilihat dalam Lampiran
35  Daftar lengkap indikator dapat dilihat dalam Lampiran
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• Hak Asasi Manusia: Tema ini menilai apakah lembaga keuangan telah mengintegrasikan aspek HAM 
dalam kerangka kebijakan mereka. Aspek yang dimaksud misalnya penghormatan atas hak-hak 
masyarakat, ketaatan atas kepemilikan tanah dan penggunaan lahan, dan program pelatihan. Karena 
pertanian kedelai melibatkan penggunaan bahan kimia dan pestisida dalam jumlah tinggi, pertanyaan 
untuk komoditas ini berfokus pada bagaimana perusahaan memeriksa kondisi kesehatan, memberikan 
bantuan medis, memeriksa cacat lahir, dan terlibat bersama stakeholders terkait untuk meminimalisasi 
kasus yang mungkin terjadi.

• Hak Buruh: Tema ini menilai apakah hak-hak pekerja dam implementasi kebijakan terkait tenaga kerja 
digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai dan memantau klien. Informasi tentang bagaimana 
lembaga keuangan mengatasi persoalan kondisi buruh, pencegahan pekerja anak dan pekerja paksa, 
kesehatan dan keselamatan pekerja, serta intervensi perusahaan dalam mata rantai pasokan.

• Kesejahteraan Hewan: Tema ini terutama berlaku untuk lembaga keuangan yang secara langsung atau 
tidak langsung membiayai operasional perusahaan di sektor peternakan; melihat prosedur pemeriksaaan 
kepatuhan klien lembaga keuangan tentang lima aspek kesejahteraan kebebasan hewan, termasuk di 
antaranya kesejahteraan, pengobatan, dan kriteria transportasi hewan.

• Lingkungan: Indikator yang termasuk dalam lingkup tema ini menilai lembaga keuangan dengan 
pendekatan implementasi mereka dalam memasukkan berbagai risiko keanekaragaman hayati ke dalam 
fungsi manajemen risiko inti. Berbagai risiko tersebut termasuk mencegah perambahan operasi ke lokasi 
yang rawan kerusakan lingkungan dan cagar alam, hutan, pengelolaan air, pembatasan serta pengelolaan 
bahan kimia dan pestisida.

• Perubahan Iklim: Tema ini memeriksa apakah lembaga keuangan telah memasukkan risiko perubahan 
iklim sebagai bagian dari kriteria penilaian untuk klien. Bagian ini mencari informasi tentang proses dan 
langkah-langkah yang diambil lembaga keuangan untuk memastikan bahwa klien tidak merambah lahan 
gambut dan membakar lahan, menjalankan praktik pemilihan lahan pasca perkebunan serta inisiatif 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Setelah memilih tema dan menentukan indikator, langkah selanjutnya difokuskan pada finalisasi metodologi 
penilaian yang akan digunakan untuk menghasilkan skor indikator, skor tema berbasis, dan skor bank secara 
keseluruhan. Indikator yang saling melengkapi dikumpulkan dan tabel skoring dirumuskan.

Indikator menghasilkan penilaian dalam skala 0-10 dengan ‘0’ menunjukkan nilai yang rendah atau tidak ada 
pengungkapan dan ‘10’ yang menunjukkan penilaian yang terbaik. Pilihan penilaian yang berbeda dan skor 
yang sesuai disusun dengan mempertimbangkan praktik terbaik. Di bawah ini adalah contoh pilihan skoring 
untuk masing-masing indikator.

 Tabel 4: Contoh - Pilihan Skoring

ApAkAh lembAgA keUAngAn memIlIkI tIm InternAl/ eksternAl UntUk bImbIngAn teknIs?

pilihan skoring score

Tidak ada pengungkapan atau Bank/ Lembaga Keuangan tidak memiliki tim internal/ eksternal 
untuk bimbingan teknis. 0

Bank/ Lembaga Keuangan memiliki tim internal/ eksternal untuk bimbingan teknis, tetapi hanya 
mengungkapkan informasi terbatas tentang keahlian/ layanan mereka. 3

Bank/ Lembaga Keuangan memiliki tim internal/ eksternal untuk bimbingan teknis dan mengung-
kapkan dengan rinci informasi tentang keahlian mereka. Namun, mereka tidak fokus pada tema 
atau komoditas dalam penilaian kinerja perusahaan.

7

Bank/ Lembaga Keuangan memiliki tim internal/ eksternal untuk bimbingan teknis dan mengung-
kapkan secara terperinci informasi tentang keahlian mereka. Mereka juga menempatkan fokus 
khusus pada daerah tematik dan komoditas untuk penilaian kinerja perusahaan.

10
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Agregasi skor tingkat indikator terhadap skor keseluruhan dilakukan atas dasar aturan berikut: 

• IIndikator dari sub-tema diberikan bobot yang sama. Rata-rata skor indikator tersebut menghasilkan 
skor untuk sub-tema.

• Sub-tema di bawah tema diberikan bobot diferensial yang mengarah ke rata-rata tertimbang dari sub-
tema dan kemudian menghasilkan skor tematik.

• Demikian pula, rata-rata tertimbang dari skor tematik menyebabkan skor keseluruhan berdasarkan 
pengungkapan lembaga keuangan.

Sistem Tata Kelola yang menjadi tema paling penting untuk menilai keseluruhan pelaksanaan kebijakan oleh 
lembaga keuangan memiliki bobot maksimum 75%. Bobot maksimum ini ditetapkan karena tema ini menilai 
aspek paling penting yang terkait dengan sektor pertanian dan peternakan dari tiga komoditas, seperti 
misalnya langkah-langkah pelaksanaan sebelum dan sesudah pembiayaan, serta kebijakan dan sistem 
spesifik sektor/ komoditas. Bobot nilai untuk semua tema dan sub-tema dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Bobot Skor Per Tema dan Sub-tema

temA bobot

sub-tema sub-tema tema

sistem tata kelola  75%

Tata Kelola Umum 10%  

Penilaian Pra-Pinjaman 30%  

Penilaian  Pasca-Pinjaman 20%  

Bisnis Manajemen Aset 10%  

Komoditas (kelapa sawit, kedelai dan daging) 30%  

hak Asasi manusia  5%

Umum 50%  

Komoditas (kelapa sawit, kedelai, dan daging) 50%  

kesejahteraan hewan  5%

Umum 100%  

hak buruh  5%

Umum 50%  

Komoditas (kelapa sawit, kedelai, dan daging) 50%  

lingkungan  5%

Umum 50%  

Komoditas (kelapa sawit, kedelai, dan daging) 50%  

perubahan Iklim  5%

Umum 50%  

Komoditas (kelapa sawit, kedelai, dan daging) 50%  
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bAtAsAn penelItIAn

• Kuesioner terpusat digunakan untuk menilai lembaga keuangan yang memiliki model bisnis yang 
berbeda. Namun, kami mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan langkah-
langkah dan sistem di kegiatan utama lembaga keuangan yang bisa berupa pinjaman, investasi, atau 
manajemen aset.

• Informasi keuangan sensitif pada investasi lembaga keuangan di sektor pertanian dan peternakan seperti 
underwriting, penerbitan saham dan obligasi tidak tersedia dalam domain publik atau pengungkapan 
keuangan lembaga. Lembaga keuangan hanya membuka angka pinjaman untuk sektor pertanian sampai 
batas tertentu. Namun, tidak semua lembaga keuangan yang diteliti mengungkapkan angka tersebut. 
Selain itu, kategori pinjaman tidak konsisten dan diberi label yang berbeda seperti misalnya ‘Pertanian 
& Kehutanan’, ‘Pertanian & Perikanan’, ‘Pertanian, Kehutanan & Perburuan’.

• Segala bentuk relasi keuangan ikut diperhitungkan untuk menentukan hubungan antara lembaga 
keuangan dengan perusahaan kontroversial. Jangka waktu hubungan keuangan serta nilai investasi 
belum disebutkan karena informasi tersebut tidak tersedia di domain publik untuk semua perusahaan 
atau hubungan keuangan.

• Sebagaimana disebutkan dalam bagian metodologi, kelima kelompok perbankan dihubungi dalam 
beberapa tahapan penelitian untuk dimintai umpan balik dan masukan tambahan. Meski demikian, tak 
ada bank yang memberikan respons atas permintaan umpan balik dan tidak ada satupun bank yang 
memberikan informasi tambahan untuk melengkapi hasil penelitian.



ANALISIS  
NEGARA
Sektor agrikultur adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, sektor ini 
menyumbang 13,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).36 Meski PDB dari sektor pertanian terus merosot 
dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini masih berkontribusi atas 30% penggunaan lahan dan 35%37  
angkatan kerja. Di sektor pertanian, Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit38, 
produsen terbesar kedua karet alami39, produsen terbesar ketiga cokelat40, dan produsen terbesar ketiga 
beras41. Konservasi sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan negatif yang timbul karena 
kegiatan pertanian belum menjadi prioritas meskipun banyak kebijakan pro-aktif telah diarahkan menuju 
ketahanan, swasembada pangan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan petani. Sektor pertanian 
Indonesia terdiri dari perkebunan besar, baik yang dimiliki oleh negara, swasta, maupun petani gurem. 
Perkebunan besar lebih fokus pada komoditas ekspor yang penting seperti minyak kelapa sawit dan karet, 
sedangkan petani gurem fokus pada beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan sayuran.

36 Sektor Pertanian, nilai tambah (% dari PDB), http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS, diakses pada 16 November 2016
37  Lapangan Kerja di Sektor Pertanian (% dari total lapangan kerja), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Key Indicators of the Labour 

Market database, http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?location=ID; Emma R. Allen, ANALYSIS OF TRENDS AND 
CHALLANGEs IN THE INDONESIAN LABOUR MARKET, halaman 9, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/182935/
ino-paper-16-2016.pdf

38 Indonesia - Investasi, Minyak Kelapa Sawit, http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166?,  
diakses pada 16 November 2016

39 Indonesia - Investasi, Karet (Alam), http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rubber/item185?, diakses pada 16 
November 2016

40 Indonesia - Investasi, Industri Kakao Indonesia, http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/cocoa-industry-
Indonesia-tantangan-untuk-lokal-kakao-petani / item6312?, diakses pada 16 November 2016

41 Indonesia - Investasi, Beras, http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rice/item183?, diakses pada 16 November 
2016
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Sektor pertanian di Indonesia terhalang oleh banyak tantangan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan 
penduduk yang mengarah ke peningkatan permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan produksi. 
Keberlanjutan pertanian di Indonesia menghadapi risiko tinggi karena deforestasi massal, konversi lahan, 
peningkatan penggunaan bahan kimia pertanian dan pestisida, serta pelanggaran hak asasi manusia 
dan hak pekerja. Dengan kenaikan permintaan minyak kelapa sawit secara eksponensial di level global, 
penghancuran hutan dan lahan gambut asli berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Meskipun pelaku 
industri termasuk perusahaan-perusahaan besar telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah 
pemusnahan hutan dan ekosistem secara massal, tidak ada dukungan dari para pemangku kepentingan--
termasuk pemerintah yang mendapatkan keuntungan dari konversi penggunaan lahan tersebut. Malahan 
intervensi pemerintah untuk mewujudkan keberlanjutan sangat terbatas.

Pemerintah Indonesia mengejar agenda paralel. Di satu sisi pemerintah merumuskan aksi untuk melindungi 
hutan dan lahan gambut. Namun di sisi lain, pemeritnah mendorong produksi minyak kelapa sawit dan 
memberikan konsesi lahan untuk produksi pertanian. Di masa lalu, pemerintah Indonesia secara perlahan 
telah memulai mengatasi keberlanjutan di sektor pertanian dan kelapa sawit seperti misalnya dengan 
memperkenalkan Moratorium on New Virgin Forest Concession, menerapkan sertifikasi Minyak Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan OneMap Initiative. Namun, berbagai hambatan muncul dalam pelaksanaan 
seperti misalnya oposisi internal antar lembaga pemerintah, kementerian, dan pemangku kepentingan 
serta penegakan peraturan dan sistem hukuman yang lemah. Beberapa LSM dan media internasional 
mengkonfirmasi pelanggaran Moratorium on New Virgin Forest Concession oleh pemerintah. Pelaksanaan 
ISPO terlalu lambat, hingga saat ini banyak petani kecil dan perusahaan perkebunan yang berlokasi di lahan 
publik belum bersertifikat. Sementara itu, OneMap Initiative yang dimaksudkan untuk mengembangkan peta 
terpadu yang disepakati oleh seluruh kementerian hingga sekarang masih belum terwujud.

Dengan kata lain, minimnya kebijakan dan implementasi standar untuk menggabungkan aspek keberlanjutan 
dalam risiko bisnis perbankan membuat perbankan di Indonesia berada di posisi yang tertinggal. Khusus 
mengenai pembiayaan dan investasi di sektor pertanian dan peternakan, tidak ada bank nasional yang diteliti 
yang memiliki langkah-langkah yang kuat untuk mengatasi dan meminimalkan dampak negatif lingkungan 
dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh klien mereka. Lebih jauh, perbankan juga memiliki hubungan 
keuangan dengan perusahaan yang terlibat dalam berbagai kontroversi ESG. Ini berarti bank secara tidak 
langsung turut bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul akibat aktivitas pendanaan yang tidak 
bertanggung jawab.

kesImpUlAn kUncI:

• Aset: total aset seluruh bank yang diteliti - sekitar EUR 216 miliar (Rp 3.090 triliun).

• Total Pinjaman: Total pinjaman seluruh bank yang diteliti - sekitar EUR 127 miliar (Rp 1.810 triliun).

• Paparan: Seluruh bank memiliki eksposur ke sektor pertanian. jumlah eksposur pinjaman sebesar di 
sektor pertanian sekitar EUR 14 miliar (Rp 200 triliun).

• Kebijakan spesifik sektor pertanian dan peternakan: hanya HSBC telah merumuskan kebijakan spesifik 
sektor untuk mengatur praktik bisnis dari klien di sektor pertanian dan peternakan.

• Tak satupun bank nasional yang diteliti memiliki kebijakan untuk mengatur praktik lingkungan dan sosial 
dari klien di sektor pertanian.

• Pengungkapan:

• Kelima bank yang diteliti telah mengungkapkan jumlah pinjaman ke sektor pertanian. kategori dilaporkan 
termasuk termasuk ‘Perkebunan dan Pertanian’ (Bank Central Asia), ‘Pertanian, Perlengkapan Berburu dan 
Pertanian’ (Bank Mandiri), ‘Pertanian’ (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia) dan ‘Pertanian, 
Kehutanan dan Pertambangan’ (HSBC). Hal ini karena laporan Lembaga Keuangan merujuk pada KBKI 
(Standar Klasifikasi Komoditas Indonesia), adaptasi dari International Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities Rev. 4 yang dikeluarkan oleh PBB, sebagaimana yang diminta oleh Bank Sentral dan 
Badan Pusat Statistik (BPS).

• Hanya Bank Mandiri yang telah mengungkap jumlah pinjaman di sektor minyak kelapa sawit.  
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pApArAn ke sektor pertAnIAn

pApArAn ke sektor pertAnIAn (eUr miliar)

lembAgA keUAngAn pApArAn tIngkAt pApArAn

HSBC 0.038 XS

BANK NEGARA INDONESIA 2.022 S

BANK CENTRAL ASIA 2.849 S

BANK RAKyAT INDONESIA 4.157 M

BANK MANDIRI 4.904 M

pApArAn pInjAmAn ke sektor pertAnIAn

skor keselUrUhAn DAn skor per temA

 bAnk 
centrAl 

AsIA 

bAnk 
rAkyAt 

InDonesIA

bAnk 
negArA 

InDonesIA 

bAnk 
mAnDIrI

hsbc  
(IndonesIa)

skor keseluruhan 0.23 0.27 0.38 0.84 4.34

Sistem Tata Kelola 0.3 0.4 0.4 0.9 5.1

Hak Asasi Manusia 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0

Kesejahteraan Binatang 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4

Hak-hak Pekerja 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3

Lingkungan 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8

Perubahan Iklim 0.0 0.0 0.8 0.8 4.3

HSBC adalah satu-satunya bank di Indonesia yang menunjukkan langkah-langkah yang layak untuk 
menangani aspek yang terkait dengan sektor pertanian. HSBC ada di garis depan inisiatif terkait dengan 
semua tema termasuk Sistem Tata Kelola melalui langkah-langkah pemantauan pra dan pasca pinjaman. 
Meskipun memiliki eksposur ke sektor pertanian, termasuk pinjaman yang cukup besar dan pembiayaan 
proyek untuk sektor kelapa sawit, empat bank lainnya tetap tertinggal pada seluruh aspek karena tidak 
adanya inisiatif dan pengungkapan yang relevan.

Berkenaan dengan kebijakan komoditas spesifik, hanya HSBC yang telah merumuskan kebijakan risiko sektor 
tertentu untuk komoditas pertanian dan kehutanan yang meliputi sub-sektor kelapa sawit dan kedelai. 
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Pengungkapan untuk sub-sektor daging dan kesejahteraan hewan terbatas. Meski memiliki kebijakan yang 
relevan, HSBC mendapat skor rendah untuk semua tema kecuali Sistem Tata Kelola karena isu-isu spesifik 
komoditas belum menjadi perhatian.

HSBC tetap unggul di semua aspek terutama karena bank yang berkantor pusat di London, Inggris ini 
memiliki standar keberlanjutan berdasar kelompok yang berlaku untuk entitas Indonesia. Lokasi negara 
asal bank sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan prosedur pelaksanaannya. Langkah-langkah regulasi 
ketat yang diperlukan dalam yurisdiksi Inggris telah diterjemahkan ke dalam operasi bisnis HSBC di Indonesia 
sebagai negara tuan rumah. Empat bank lain yang berkantor pusat di Indonesia dengan regulasi yang 
cukup longgar belum memperhatikan aspek material, termasuk yang terkait dengan kelapa sawit. Dapat 
disimpulkan bahwa tidak adanya persyaratan dan standar minimum terhadap pembiayaan sektor kelapa 
sawit merupakan penyebab utama kerusakan yang masif terhadap lahan gambut, hutan asli, serta spesies 
endemik flora dan fauna. Hingga saat ini, bank tidak dianggap turut bertanggung jawab atas dampak tidak 
langsung yang mereka timbulkan.

hUbUngAn kontroVersIAl

BANK NEGARA INDONESIA 3

BANK RAKyAT INDONESIA 3

BANK CENTRAL ASIA 4

BANK MANDIRI 6

HSBC 28

Berkenaan dengan kontroversi, HSBC memiliki jumlah hubungan keuangan tertinggi dengan perusahaan 
yang masuk dalam daftar perusahaan kontroversial di antara semua bank dalam penelitian ini. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengurangi risiko keberlanjutan belum cukup baik. Ini juga menyoroti 
kelemahan serius dalam prosedur pelaksanaan, yang jika tidak dilakukan akan berisiko merusak reputasi 
HSBC sendiri.

Karena semua bank di Indonesia--kecuali HSBC—memiliki inisiatif minimal dan tidak melakukan 
pengungkapan, kami telah merangkum ruang lingkup tindakan yang dapat segera dilakukan sebagai berikut:

• Merumuskan kebijakan keberlanjutan dasar untuk mendorong perusahaan dan klien menempatkan 
aspek lingkungan dan sosial sebagai isu penting.

• Karena semua bank di Indonesia dianggap memiliki eksposur ke sektor pertanian dan menyalurkan 
pinjaman untuk komoditas kelapa sawit, perlu dirumuskan standar minimum untuk klien di sektor kelapa 
sawit sebelum memperoleh dana pinjaman.

• HSBC menjadi satu-satunya bank yang dinilai di Indonesia yang telah menandatangani Prinsip Equator. 
Bank-bank lain dianjurkan untuk ikut menandatangani pakta tersebut sebagai titik awal untuk memulai 
praktik bisnis berkelanjutan.

• Merumuskan kebijakan untuk mengatasi persoalan hak asasi manusia, hak-hak buruh, dan isu-isu 
lingkungan berkaitan dengan sektor pertanian, dengan perhatian khusus untuk komoditas kelapa sawit 
dengan disertai proses due diligence.

• Merumuskan kriteria ESG yang tinggi untuk menyaring klien sebelum menyalurkan pembiayaan/ 
pinjaman.

• Merumuskan kriteria pembatasan yang ketat untuk mengeliminasi klien yang terlibat dalam bisnis dan 
proses produksi yang kontroversial. 
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bAnk snApshots

bAnk centrAl AsIA
 SKOR BANK 

0.23
paparan pertanian 

Pinjaman - EUR 2,9 miliar, 12,4% dari total kredit  

PT Bank Central Asia Tbk. merupakan bank 
komersial yang menawarkan beragam solusi 
keuangan melalui layanan transaksi perbankan 
untuk bisnis berskala kecil, menengah, maupun 
besar. Produk dan layanan perbankan yang 
diberikan meliputi rekening deposito, transaksi 
perbankan, perbankan elektronik, manajemen kas, 
kartu kredit, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas 
pelabuhan ekspor-impor, jual-beli valuta asing, 
dan produk investasi.

jumlah cabang: 1182 kantor cabang yang terdiri 
dari 132 cabang utama, 853 cabang pembantu 
dan 197 kantor kas42

jumlah karyawan: 23.982 orang43

jumlah klien: 14.129.000 akun pelanggan44 

tema skor

Sistem Tata Kelola 0.3

Tata Kelola Umum 0.8

Penilaian Pra-Pinjaman 0.0

Penilaian Pasca-Pinjaman 1.0

Bisnis Manajemen Aset45 0.0

Komoditas (Kelapa Sawit, Kedelai, Daging) 0.0

Hak Asasi Manusia 0.0

Kesejahteraan Hewan 0.0

Hak-hak Pekerja 0.0

Lingkungan 0.0

Perubahan Iklim 0.0

 

42 Laporan Tahunan 2015 Bank Central Asia, halaman 23 dan 56
43 Laporan Tahunan 2015 Bank Central Asia, halaman 170
44 Laporan Tahunan 2015 Bank Central Asia, halaman 56
45 Tidak termasuk manajemen aset karena tidak ditemukan 

data bahwa BCA melakukan aktivitas bisnis ini

segmen Usaha - bunga dan rincian 
pendapatan syariah:46

• Pinjaman: Rp 36.721.015 juta / EUR 2.570,5 
juta (78,0%)

• Treasury: Rp 7.490.682 juta / EUR 524,3 juta 
(15,9%)

• Lainnya: Rp 2.870.032 juta / EUR 200,9 juta 
(6.1%)

segmen	Geografis	-	Rincian	Total	
pendapatan berdasarkan segmen:47

• Sumatera: Rp 2.598.877 juta / EUR 181,9 juta 
(5,4%)

• jawa: Rp 42.842.352 juta / EUR 2.999 juta 
(89,5%)

• Kalimantan: Rp 830.294 juta / EUR 58,1 juta 
(1,7%)

• Indonesia Timur: Rp 1.573.568 juta / EUR 110,1 
juta (3.3%)

• Luar negeri: Rp 31.081 juta / EUR 2,2 juta (0,1%)

paparan sektor pertanian & peternakan: 

• Bank Central Asia memiliki eksposur ke sektor 
pertanian48 terutama melalui pinjaman.

• Pinjaman untuk sektor pertanian dan 
peternakan berjumlah EUR 2,9 miliar (sekitar 
Rp 40,7 triliun), atau sekitar 12,4% dari total 
portofolio kredit.

• Pinjaman untuk komoditas kelapa sawit, 
kedelai, dan daging belum diungkap.

• Investasi ke sektor pertanian dan peternakan 
serta ketiga sub-sektor belum diungkap.  

Analisis kinerja

Portofolio kredit korporasi BCA terdiversifikasi 
dengan eksposur terbesar ke sektor perkebunan 
dan pertanian. Meskipun paparan untuk sektor 
perkebunan dan pertanian cukup besar, tidak 
ada langkah-langkah untuk mengatasi risiko 
keberlanjutan dalam menyalurkan pinjaman ke 
sektor ini. Bank telah mengakui hal ini dan telah 
menginisiasi proses untuk memperbaikinya. 
Langkah BCA dimulai dengan sebuah proyek 

46 Laporan Tahunan 2015 Bank Central Asia, halaman 521
47 Laporan Tahunan 2015 Bank Central Asia, halaman 519
48  Dalam laporan dikategorikan sebagai Perkebunan dan 

Pertanian



Solaron Sustainability Services36

percontohan untuk mendukung program keuangan 
berkelanjutan bersama dengan Otoritas Jasa 
Keuangan (OjK) Indonesia. Namun, bank belum 
mengungkapkan lebih rinci mengenai proyek 
tersebut. Berdasarkan pengungkapan yang 
telah dilakukan oleh BCA sejauh ini, tidak ada 
informasi material untuk memastikan praktik tata 
kelola dan implementasi yang baik sehubungan 
dengan kegiatan usahanya di sektor pertanian 
dan peternakan. Beberapa rincian terkait inisiatif 
keuangan dapat dianggap sebagai pelengkap. 
Selain itu, tidak ada informasi mengenai daftar 
kegiatan yang dihindari.

pemantauan sebelum dan sesudah penyaluran 
pinjaman: penilaian pra-pinjaman tidak 
menyebutkan mengenai kebijakan, proses due 
diligence, penilaian dampak lingkungan dan sosial, 
kriteria batas minimum, atau analisis rantai 
pasokan. Penilaian pasca-pinjaman terbatas pada 
pemantauan risiko kredit, tanpa pengungkapan 
risiko keberlanjutan, audit pihak ketiga, langkah-
langkah untuk mengatasi ketidakpatuhan atau 
kriteria terminasi. Bank tidak memiliki kebijakan 
khusus untuk sektor pertanian maupun sub-sektor 
kelapa sawit, kedelai, dan ternak. Selain itu, 
tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa 
bank mengharuskan perusahaan untuk memiliki 
sertifikasi komoditas.

Tidak adanya kriteria dan kebijakan eksklusi 
yang relevan telah membuat BCA terlibat dalam 
beberapa hubungan keuangan kontroversial. BCA 
memiliki hubungan dengan 4 dari 44 perusahaan 
kontroversial, termasuk Wilmar, Salim Ivomas 
dan PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan-
perusahaan ini terlibat dalam berbagai kontroversi 
lingkungan dan sosial, termasuk perampasan tanah, 
deforestasi, pelanggaran hak-hak masyarakat, 
penghancuran lahan gambut, kebakaran hutan, serta 
pelanggaran HAM dan hak-hak pekerja. Beberapa 
pemasok perusahaan-perusahaan tersebut juga 
ditengarai terlibat kontroversi serupa. Hubungan 
bank dengan perusahaan-perusahaan ini sebagian 
besar melalui pinjaman, yang membuatnya 
menjadi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM 
dan perusakan lingkungan. Tampaknya hubungan 
dengan perusahaan kontroversial ini akan terus 
berlanjut karena BCA belum merumuskan apapun 
untuk melakukan penilaian risiko keberlanjutan.

Aspek esg lainnya: BCA tidak memiliki kriteria 
untuk menilai perusahaan dan pemasok pada 
tema hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. 

Tidak ada pengungkapan untuk menilai bagaimana 
bank mendorong klien untuk mengatasi persoalan 
kepemilikan lahan dan perampasan tanah, konflik 
atas hak tanah, masalah mata pencaharian 
dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah 
perkebunan, pekerja paksa dan pekerja anak, 
serta risiko bahaya kesehatan. Juga tidak ada 
pengungkapan terkait kebijakan kesejahteraan 
hewan. Demikian pula, tidak ada bukti yang 
menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan 
risiko keanekaragaman hayati dan perubahan iklim 
dalam proses due diligence. Dengan demikian, tidak 
jelas apakah bank mengharuskan perusahaan 
untuk mengurangi praktik penggundulan hutan, 
penggunaan pestisida, dan mitigasi dampak 
buruh pada keanekaragaman hayati. Bank tidak 
memiliki langkah-langkah untuk memastikan 
bahwa perusahaan memiliki program pengelolaan 
air secara efisien dan perlindungan terhadap 
keanekaragaman hayati. Selain itu, meskipun 
paparan ke sektor pertanian dan kelapa sawit 
cukup besar, BCA belum mengungkapkan 
bagaimana menilai perusahaan dalam pengelolaan 
lahan gambut, kebijakan tanpa-bakar lahan, serta 
inisiatif untuk meminimalkan risiko polusi udara 
dan kebakaran hutan.

Meski demikian, program percontohan keuangan 
berkelanjutan yang dilakukan BCA membutuhkan 
perhatian lebih. Sebaiknya pemegang saham 
melakukan pemantauan rutin. Sampai saat itu, 
dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah bank 
lemah dalam mitigasi risiko keberlanjutan terkait 
dengan kegiatan usaha di sektor pertanian dan 
peternakan. 

Hubungan dengan Perusahaan 
Kontroversial yang Diteliti

nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

PT Indofood Sukses 
Makmur TBK

Pinjaman; 
Investasi;

Agak 
Kontroversial

Salim Ivomas Pratama  
Tbk PT Lainnya; Agak 

Kontroversial

Wilmar International Ltd Lainnya; Kontroversial

CP Group Lainnya; Kontroversial

Catatan: ‘Lainnya’ termasuk keterlibatan sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Book Runner, Agen Administratif, 
Penasehat Profesional, Banker Principal, dan layanan 
serupa lainnya.
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bAnk mAnDIrI
 SKOR BANK 

0.84
paparan pertanian 

Pinjaman - EUR 5 miliar, 12% dari total kredit

Produk dan layanan dari PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. dibagi dalam dua: Perbankan Korporat dan 
Retail. Bank Mandiri menawarkan perbankan untuk 
personal, UMKM, komersial, koorporat, layanan 
Treasury & FI untuk pelanggan di Indonesia. Micro 
dan Retail adalah segmen bisnis utama melalui 
mana bank memberikan pinjaman, deposito, 
transaksi pembayaran, dan tindakan trans lainnya. 
Segmen Consumer, segmen terbesar kedua bank, 
mewakili bisnis pembiayaan konsumen seperti 
kredit perumahan, kartu kredit, dan transaksi 
konsumen lainnya.

jumlah cabang: 2457 kantor cabang dan 1.082 
kantor cabang pembantu49

jumlah karyawan: 36737 orang 50

jumlah klien: data tidak tersedia 

tema skor

Sistem Tata Kelola 0.9

Tata Kelola Umum 1.3

Penilaian Pra-Pinjaman 1.9

Penilaian Pasca-Pinjaman 0.0

Bisnis Manajemen Aset 2.5

Komoditas (Kelapa Sawit, Kedelai, Daging) 0.0

Hak Asasi Manusia 0.8

Kesejahteraan Hewan 0.0

Hak-hak Pekerja 0.5

Lingkungan 0.8

Perubahan Iklim 0.8

 
segmen Usaha - bunga dan rincian 
pendapatan syariah:51

• Perusahaan: Rp 7.358.355 juta / EUR 515,1 
juta (16,2%)

• Komersial: Rp 7.043.208 juta / EUR 493 juta 
(15,5%)

• Mikro dan Retail: Rp 11.922.741 juta / EUR 
834,6 juta (26,3%)

49 Laporan Tahunan 2015 Bank Mandiri, halaman 102
50 Laporan Tahunan 2015 Bank Mandiri, halaman 351
51 Laporan Tahunan 2015 Bank Mandiri, halaman 195

• Konsumen / individu: Rp 11.660.437 juta / EUR 
816,2 juta (25,7%)

• Treasury & Market: Rp 3.624.372 juta / EUR 
253,7 juta (8,0%)

• Kantor Pusat: Rp 3.300.687 juta / EUR 231 
juta (7,3%)

• Anak Perusahaan - Syariah: Rp 3.521.793 juta / 
EUR 246,5 juta (7.8%)

• Anak Perusahaan - Asuransi: Rp 3.700.953 juta 
/ EUR 259,1 juta (8.2%)

• Anak Perusahaan - Selain Syariah dan Asuransi: 
Rp 1.145.683 juta / EUR 80,2 juta (2,5%)

segmen	Geografis	-	Bunga	Bersih	dan	
rincian pendapatan syariah:52

• Indonesia: Rp 47.784.633 juta / EUR 3.344.9 
juta (98,4%)

• Asia: Rp 438.597 juta / EUR 30.7 juta (0.9%)

• Eropa Barat: Rp 40.462 juta / EUR 2.8 juta 
(0,09%)

• Kepulauan Cayman: Rp 236.481 juta / EUR 
16.6 juta (0,5%)

paparan sektor pertanian & peternakan: 

Bank Mandiri memiliki eksposur ke sektor pertanian 
terutama melalui pinjaman.

• Pinjaman untuk sektor pertanian dan 
peternakan berjumlah EUR 5 miliar (sekitar 
Rp 70 triliun), atau sekitar 12% dari total 
portofolio kredit.

• Total pinjaman untuk sektor kelapa sawit EUR 
4 miliar (sekitar Rp 56,2 triliun), atau sekitar 
80% dari pinjaman sektor agribisnis.

Analisis kinerja

Bank Mandiri menyediakan akses mudah ke petani 
skala kecil di daerah tertinggal melalui pinjaman 
bersubsidi dan kredit mikro. Sayangnya, kedua 
inisiatif ini tidak didukung dengan informasi 
yang cukup. Selain itu, tidak adanya pembatasan 
dan kriteria kegiatan menunjukkan kurangnya 
komitmen keberlanjutan bank, mengingat bahwa 
kebijakan pengecualian merupakan dasar untuk 
praktik pinjaman yang bertanggung jawab. Bank 
Mandiri hanya menyediakan informasi terbatas 
tentang pedoman untuk menyertakan masalah 
lingkungan dan sosial dalam RUPS, dengan tidak ada 
pengungkapan untuk kasus-kasus yang terjadi.

pemantauan sebelum dan sesudah penyaluran 
pinjaman: Bank Mandiri menerapkan standar 

52   Laporan Tahunan 2015 Bank Mandiri, halaman 197
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minimal dalam fase pra-pinjaman namun sangat 
lemah lantaran tidak disertai dengan mekanisme 
implementasi yang memadai. Sebagai bagian dari 
kriteria pinjaman, Bank Mandiri meminta klien 
melakukan penilaian dampak lingkungan dari kegiatan 
usaha mereka. Namun, tidak ada pengungkapan 
mengenai kriteria batas minimum penilaian atau 
rincian alat yang digunakan untuk due diligence. Selain 
itu, operasi rantai suplai perusahaan tidak masuk 
dalam penilaian. Komite Kebijakan dan Prosedur 
menganalisis kepatuhan proyek dalam kaitannya 
dengan pinjaman berkelanjutan. Pemantauan 
pasca-pinjaman juga relatif lemah lantaran tidak 
ada mekanisme untuk menilai ketidakpatuhan, tidak 
ada audit pihak ketiga, dan kurangnya kriteria untuk 
mengakhiri hubungan bisnis. Pun, tidak ada kebijakan 
untuk sektor khusus seperti misalnya pertanian 
dengan mendukung klausa kelapa sawit, kedelai 
dan ternak. Hal ini menjadi perhatian serius karena 
merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa 
bank terpapar perusahaan kelapa sawit.

Tidak adanya kriteria eksklusi dan kebijakan yang 
relevan adalah alasan utama mengapa Bank Mandiri 
memiliki asosiasi dengan 6 perusahaan kontroversial 
seperti Astra Agro, Kencana Agri, PT Indofood Sukses 
Makmur, Salim Ivomas, dan Wilmar. Sebagian besar 
perusahaan kelapa sawit yang disebutkan terlibat 
dalam deforestasi ilegal, pelanggaran hak-hak 
masyarakat, perampasan tanah, penggunaan pekerja 
anak dan pekerja paksa, baik dalam praktik bisnis 
langsung maupun melalui rantai pasokan. Misalnya, 
Kencana Agri dituduh menanam kelapa sawit di lahan 
hutan yang dirambah secara ilegal, yang kemudian 
mengarah pada perampasan tanah dan pelanggaran 
hak-hak, pembantaian harimau, primata dan gajah. 
Demikian pula para pemasok Wilmar yang dikaitkan 
dengan aktivitas deforestasi, perampasan tanah, 
perusakan lahan gambut, konflik sosial, terlibat dalam 
aktivitas yang membahayakan spesies yang terancam 
punah, dan melanggar hak-hak pekerja. Keterlibatan 
bank dalam perusahaan kontroversial ini dapat 
dikaitkan dengan tidak adanya Kriteria Keberlanjutan 
Dasar untuk mengatur praktik bisnis klien di sektor 
pertanian. Minimnya kebijakan keberlajutan yang 
terpusat dengan referensi khusus untuk sektor terkait 
seperti kelapa sawit, di mana bank menyalurkan 
pinjaman cukup besar, merupakan indikasi lemahnya 
niat lembaga keuangan untuk mengatasi pelanggaran 
serius yang terjadi di sektor ini.

Aspek esg lainnya: Terkait isu HAM dan hak-
hak buruh, kesejahteraan hewan, lingkungan dan 
perubahan iklim, Bank Mandiri gagal mempraktikkan 
komitmen keberlanjutan. Risiko HAM dan hak 
pekerja diperhitungkan dalam proses due diligence, 
tapi pengungkapan yang terbatas gagal untuk 
memberi gambaran mengenai kriteria penilaian 

dan implementasi. Meski tidak mengungkap adanya 
pelanggaran HAM di tahun 2015, ditemukan bahwa 
Bank Mandiri memiliki asosiasi-asosiasi dengan klien 
yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Selain itu, 
Bank Mandiri tidak memiliki langkah-langkah untuk 
mengurangi pelanggaran hak-hak buruh dan konflik 
atas hak tanah, serta tidak membangun mekanisme 
pengaduan yang efektif. Pelanggaran HAM dan hak 
pekerja yang dilakukan oleh klien gagal ditangani 
karena tidak adanya standar berdasar kelompok 
yang relevan maupun mekanisme implementasi 
yang efektif.

Upaya bank untuk mengintegrasikan risiko 
keanekaragaman hayati ke dalam proses due 
diligence telah gagal memperkuat mekanisme 
pelaksanaan keseluruhan dalam mengurangi 
masalah keanekaragaman hayati. Terlebih lagi, 
tidak ada tindakan yang bertujuan mengurangi 
deforestasi, penggunaan pestisida dan kontaminasi 
air, dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan 
yang terlibat dalam deforestasi ilegal, perusakan 
lahan gambut, dll. Bank Mandiri juga belum 
memberikan perhatian yang cukup terhadap risiko 
perubahan iklim. Tidak ada langkah-langkah untuk 
memastikan perusahaan dan pemasok telah 
menerapkan strategi pengurangan emisi gas rumah 
kaca, kebijakan tanpa-bakar lahan, dan prosedur 
pengelolaan lahan gambut. Bank Mandiri juga 
gagal memasukkan aspek-aspek tersebut di tingkat 
komoditas. Meskipun memiliki kegiatan usaha utama 
di Indonesia, Bank Mandiri menunjukkan kurangnya 
niat untuk mengatasi masalah risiko keberlanjutan di 
sektor kelapa sawit, kedelai, maupun ternak. 

Hubungan dengan Perusahaan 
Kontroversial yang Diteliti

nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

PT. Astra Agro Lestari Tbk Investasi; Kontroversial

Kencana Agri Group Lainnya; Kontroversial

PT Indofood Sukses 
Makmur TBK

Pinjaman; 
Investasi;

Agak 
Kontroversial

PT Salim Ivomas Lainnya; Agak 
Kontroversial

Wilmar International Ltd Lainnya; Kontroversial

CP Group Lainnya; Kontroversial

Catatan: ‘Lainnya’ termasuk keterlibatan sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Book Runner, Agen Administratif, 
Penasehat Profesional, Banker Principal, dan layanan 
serupa lainnya.
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pt bAnk negArA InDonesIA 
(PeRseRo)	TBK SKOR BANK 

0.38
paparan pertanian 

Pinjaman - EUR 2 miliar, 10% dari total kredit

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
menyediakan jasa keuangan yang terintegrasi 
bersama dengan subsidiarinya: Bank BNI Syariah, 
BNI Multifinance, BNI Securities, BNI Life, dan 
BNI Remittance yang menawarkan layanan 
penyimpanan dana dan fasilitas pinjaman kepada 
perusahaan perusahaan, baik yang berskala kecil, 
sedang, maupun menengah. Sejumlah produk 
dan jasa telah disesuaikan dengan kebutuhan 
konsumen, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 
hingga pensiunan. Selain cabang domestik, 
BNI telah mendirikan cabang di luar negeri di 
Singapura, Seoul, Hong Kong, Tokyo, London dan 
New york. Segmen bisnis utama—konsumer dan 
retail—terdiri dari pinjaman konsumen, seperti 
kredit perumahan, kartu kredit, dan transaksi 
lainnya dalam bentuk pinjaman konsumen.

jumlah cabang: 1.826 domestik dan 6 di luar 
negeri 53

jumlah karyawan: 26.875 orang54 

jumlah klien: 17 juta tabungan dan 515.000 
pelanggan bisnis perbankan.55

tema skor

Sistem Tata Kelola 0.4

Tata Kelola Umum 0.8

Penilaian Pra-Pinjaman 0.4

Penilaian Pasca-Pinjaman 1.0

Bisnis Manajemen Aset 0.0

Komoditas (Kelapa Sawit, Kedelai, Daging) 0.0

Hak Asasi Manusia 0.0

Kesejahteraan Hewan 0.7

Hak-hak Pekerja 0.0

Lingkungan 0.0

Perubahan Iklim 0.8

 

53 Laporan Tahunan 2015 BNI, halaman 62 dan 198
54 Laporan Tahunan 2015 BNI, halaman 15, 62, dan 209
55 Laporan Tahunan 2015 BNI, halaman 236

segmen Usaha - bunga dan rincian 
pendapatan syariah:56

• Perusahaan: Rp 8.443.784 juta/ EUR 591,1 juta 
(33,0%)

• Komersial dan Kecil: Rp 5.685.669 juta/ EUR 
398 juta (22,2%)

• Konsumen dan Ritel: Rp 8.548.640 juta/ EUR 
598,4 juta (33,4%)

• Treasury & Lembaga Keuangan: Rp 1.589.287 
juta/ EUR 111,3 juta (6.2%)

• Anak: Rp 1.618.871 juta/ EUR 113,3 juta (6.3%)

segmen	Geografis	-	Bunga	Bersih	dan	
rincian pendapatan syariah:57

• Indonesia: Rp 25.306.375 juta / EUR 1.771,4 
juta (99,0%)

• New york: Rp 52.454 juta / EUR 3,7 juta (0.2%)

• Eropa: Rp 41.138 juta / EUR 2,9 juta (0.2%)

• Asia: Rp 193.989 juta / EUR 13,6 juta (0.8%)

paparan sektor pertanian & peternakan: 

BNI memiliki eksposur ke sektor pertanian 
terutama melalui pinjaman.

• Pinjaman untuk sektor pertanian berjumlah 
EUR 2 miliar (sekitar Rp 28 triliun), atau sekitar 
10.4% dari total portofolio kredit.

• Pinjaman untuk komoditas kelapa sawit, 
kedelai, dan daging belum diungkapkan.

Analisis kinerja

Dengan melihat paparan BNI untuk sektor 
pertanian dan menganalisis operasi pinjaman 
dari bank-bank di Indonesia, dapat disimpulkan 
bahwa BNI memiliki eksposur pertimbangan 
yang cukup untuk perusahaan kelapa sawit. Ini 
langsung menggeser fokus ke praktik pinjaman 
yang bertanggung jawab dan kebijakan khusus 
untuk pertanian, khususnya untuk komoditas 
kelapa sawit. Sayangnya, pengungkapan bank 
menunjukkan bahwa BNI tidak memiliki kebijakan 
semacam itu meski mereka memiliki laporan 
keberlanjutan yang dirilis setiap tahun. Beberapa 
pengungkapan menunjukkan bahwa bank 
mempertimbangkan aspek tertentu, seperti inklusi 
keuangan, penilaian dampak lingkungan dan 
sosial, dan risiko perubahan iklim, yang semuanya 

56 Laporan Tahunan 2015 BNI, halaman 168
57 Laporan Tahunan 2015 BNI, halaman 169
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terkait dengan komitmen keberlanjutan. Tapi 
aspek-aspek ini tidak didukung oleh mekanisme 
implementasi yang memadai untuk mendorong 
pinjaman/ investasi berkelanjutan. Berkenaan 
dengan tata kelola secara umum, BNI memiliki 
beberapa langkah tertentu untuk memfasilitasi 
inklusi keuangan, tetapi tak ada informasi yang 
cukup untuk memastikan berapa banyak petani 
skala kecil yang memperoleh manfaat dari inisiatif 
ini. Bank belum merumuskan kriteria pembatasan 
atau kebijakan pengecualian dalam tata kelola 
praktik bisnis mereka.

pemantauan sebelum dan sesudah  penyaluran 
pinjaman: Meskipun bank mengharuskan 
perusahaan untuk melakukan penilaian dampak 
lingkungan dan sosial dari proyek-proyek mereka, 
namun belum diungkapkan kriteria mengenai hal 
ini. Tidak ada informasi mengenai penilaian risiko 
keberlanjutan, proses due diligence dan alat yang 
digunakan, tim untuk menilai kepatuhan kebijakan 
proyek, maupun kriteria penolakan investasi di 
sektor pertanian. Bank menyediakan pelatihan 
untuk staf pada aspek-aspek tertentu dari risiko 
lingkungan dan sosial, tetapi belum ada informasi 
yang lebih detail. Terkait pemantauan pasca-
pinjaman, bank memiliki alat untuk memantau 
risiko terkait kredit, tapi tidak terkait risiko ESG. 
Hal ini dilakukan melalui kunjungan klien biasa 
dan pemeringkatan review pelanggan. Informasi 
tambahan seperti pemantauan aspek keberlanjutan 
secara berkala, audit pihak ketiga, dan kriteria untuk 
mengakhiri investasi/ dukungan keuangan tidak 
tersedia. BNI juga belum merumuskan kebijakan 
keberlanjutan terpusat untuk memfasilitasi 
pinjaman berkelanjutan maupun sektor kebijakan 
khusus. Tercatat bahwa BNI memberikan informasi 
terkait ISPO dan RSPO dalam Sustainability 
Report 2014. Meski demikian, informasi tersebut 
tak ditemukan dalam laporan keberlanjutan pada 
tahun berikutnya yang menunjukkan lemahnya 
intensi lembaga keuangan dakan mendorong isu-
isu penting di sektor minyak kelapa sawit.

Aspek esg lainnya: Pelanggaran HAM dan 
hak-hak pekerja banyak terjadi di komoditas 
kelapa sawit, termasuk rantai pasokan, tetapi 
tidak ada pengungkapan yang menunjukkan 
bank memperhatikan masalah ini selama proses 
due diligence. Tidak ada pengungkapan tentang 
bagaimana bank mengatasi persoalan kepemilikan 
dan perampasan lahan, konflik atas hak tanah, 
mata pencaharian masyarakat yang tinggal di 
dekat perkebunan, pekerja paksa, pekerja anak, 
dan bahaya kesehatan. Pengungkapan mengenai 
keterlibatan masyarakat dan mekanisme 
pengaduan juga tidak tersedia. Tidak adanya 

dasar penilaian risiko keberlanjutan dan kriteria 
tata kelola praktik bisnis klien di sektor pertanian 
adalah pemicu hubungan BNI dengan perusahaan 
kontroversial. BNI menyalurkan pinjaman kepada 
3 dari 44 perusahaan di daftar kontroversial, 
termasuk perusahaan kelapa sawit seperti 
Kencana dan Astra Agro yang diduga terlibat 
pelanggaran HAM, hak-hak buruh, dan deforestasi 
di Indonesia.

Ukuran yang digunakan BNI terkait tema lingkungan 
dan perubahan iklim hampir sama dengan tema 
lain. Tidak ada pengungkapan kriteria yang 
digunakan untuk menilai perusahaan dan pemasok 
di risiko keanekaragaman hayati. Pun, tidak ada 
upaya untuk mengurangi deforestasi, penggunaan 
pestisida, dan dampak pada keanekaragaman 
hayati. BNI juga tidak memiliki langkah-langkah 
untuk memastikan program pengelolaan air yang 
efisien dan perlindungan keanekaragaman hayati. 
Meski demikian, BNI telah memiliki prakarsa untuk 
memprioritaskan pinjaman kepada perusahaan 
yang memiliki strategi pengurangan gas rumah 
kaca, meski pengungkapan tentang bagaimana ini 
diterapkan sangat terbatas. Meski menyalurkan 
pinjaman cukup besar untuk sektor kelapa 
sawit, BNI tidak memiliki langkah-langkah untuk 
memastikan pengelolaan lahan gambut, kebijakan 
tanpa-bakar lahan, maupun inisiatif untuk 
meminimalkan risiko polusi udara dan kebakaran 
hutan. Padahal aspek-aspek ini sangat penting 
terutama dalam pembiayaan bisnis kelapa sawit 
di Indonesia. Kebakaran hutan dan asap yang 
dihasilkan sering dikaitkan dengan pembukaan 
lahan. Pengungkapan juga menunjukkan bahwa 
bank tidak mendorong sertifikasi komoditas dan 
tidak memiliki mekanisme pelaksanaan yang 
memadai untuk mengurangi permasalahan HAM 
dan hak pekerja, lingkungan, dan isu perubahan 
iklim terkait komoditas kelapa sawit, kedelai dan 
peternakan.

Hubungan dengan Perusahaan 
Kontroversial yang Diteliti

nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

PT. Astra Agro Lestari Tbk Lainnya; Agak 
Kontroversial

Kencana Agri Group Lainnya; Kontroversial

Salim Ivomas Pratama  
Tbk PT Lainnya; Agak 

Kontroversial

Catatan: ‘Lainnya’ termasuk keterlibatan sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Book Runner, Agen Administratif, 
Penasehat Profesional, Banker Principal, dan layanan 
serupa lainnya.
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pt bAnk rAkyAt 
InDonesIA SKOR BANK 

0.27
paparan pertanian 

Pinjaman - EUR 4.2 miliar, 10.5% dari total kredit

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
memberikan layanan perbankan untuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI juga 
menawarkan berbagai produk perbankan konsumer, 
layanan institusional untuk pelanggan di daerah 
perkotaan, serta layanan bisnis internasional. 
Segmen usaha utama BRI adalah bisnis mikro dan 
retail. Segmen bisnis mikro menawarkan layanan 
perbankan untuk nasabah individu dan pengusaha 
mikro, sedangkan segmen ritel melayani nasabah 
perorangan dan pengusaha kecil dan menengah 
dengan menyediakan layanan perbankan, deposito, 
dan pinjaman komersial/ konsumen.

jumlah cabang: 10,612 cabang58

jumlah karyawan: 92,574 orang 59

jumlah klien: clebih dari 50 juta rekening.60

tema skor

Sistem Tata Kelola 0.4

Tata Kelola Umum 2.0

Penilaian Pra-Pinjaman 0.4

Penilaian Pasca-Pinjaman 0.0

Bisnis Manajemen Aset 0.0

Komoditas (Kelapa Sawit, Kedelai, Daging) 0.0

Hak Asasi Manusia 0.0

Kesejahteraan Hewan 0.0

Hak-hak Pekerja 0.0

Lingkungan 0.0

Perubahan Iklim 0.0

 

58 http://www.bri.co.id/news/336
59 Laporan Tahunan 2015 BRI, halaman 64, 343
60 http://phx.corporate-ir.net/pheonix.zhtml?c=148820&p=i-

rol-newsArticle&ID=1922774

segmen Usaha:61

• Segmen Micro: Rp 35.667.727 juta/ 2.496,7 
juta (50,45%)

• Retail Segmen: Rp 23.871.011 juta / 1.671 juta 
(33,77%)

• Segmen Korporasi: Rp 4.500.143 juta / EUR 
315 juta (6,36%)

• Segmen lain: Rp 4.690.861 juta / EUR 328.4 
juta (6,63%)

• Anak: Rp 1.959.066 juta / EUR 137 juta (2,77%)

segmen	geografis:62

• Indonesia: Rp 70.315.290 juta / EUR 4.922,1 
juta (99,47%)

• AS: Rp 354.868 juta / EUR 24.8 juta (0.50%)

• Hong Kong: Rp 14.184 juta / EUR 1 juta (0,02%)

• Singapura: Rp 4.466 juta / EUR 0,3 juta (0,01%)

paparan sektor pertanian & peternakan: 

BRI memiliki eksposur ke sektor pertanian 
terutama melalui pinjaman.

• Pinjaman untuk sektor pertanian berjumlah 
EUR 4.2 miliar (sekitar Rp 59 triliun), atau 
sekitar 10.5% dari total portofolio kredit.

• o Pinjaman untuk komoditas kelapa sawit, 
kedelai, dan daging belum diungkapkan.

• Investasi di sektor pertanian dan peternakan 
dan ketiga sub-sektor belum diungkapkan.  

Analisis kinerja

Keseluruhan praktik pinjaman berkelanjutan 
BRI terkait sektor pertanian dan peternakan 
cenderung lemah. Bank tidak mengungkap cukup 
informasi untuk menyediakan ukuran-ukuran yang 
diperlukan. Kurangnya keterbukaan tercermin di 
tema tata kelola umum, hak asasi manusia dan 
tenaga kerja, kesejahteraan hewan, lingkungan 
dan perubahan iklim. Meskipun bank telah 
menerbitkan laporan keberlanjutan, tak ada upaya 
nyata untuk mengintegrasikan isu-isu tematik 
dalam praktek penyaluran pinjaman. Mengingat 
paparan BRI yang cukup besar ke sektor pertanian, 
hubungan dengan perusahaan kelapa sawit tak 
dapat dihindarkan. Pengungkapan yang tidak 

61 Laporan Tahunan 2015 BRI, halaman 172
62 Laporan Tahunan 2015 BRI, halaman 172
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memadai ini menunjukkan praktik pinjaman yang 
tidak bertanggung jawab.

Namun, BRI telah memberikan beberapa informasi 
tentang akses ke inisiatif keuangan di Indonesia 
misalnya pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) di pedesaan, melalui produk-
produk keuangan khusus. BRI juga memiliki kantor 
bergerak (mobile-office) dan melakukan kunjungan 
rumah. Inisiatif ini adalah satu-satunya fitur yang 
menunjukkan komitmen pinjaman berkelanjutan. 
Tidak ada kriteria pembatasan atau kebijakan 
pengecualian yang ditetapkan untuk mengatur 
praktik bisnis mereka.

pemantauan sebelum dan sesudah  penyaluran 
pinjaman: BRI belum mengungkap rincian dari 
penilaian pra-pinjaman dan pasca-pinjaman. 
Karena tidak adanya kebijakan terkait pinjaman 
yang bertanggung jawab, tidak ada langkah-
langkah untuk mengatur praktik bisnis klien dalam 
aspek advokasi lingkungan, penilaian dampak 
sosial dan risiko keberlanjutan, penolakan atau 
kriteria untuk mengakhiri investasi, audit pihak 
ketiga, dan upaya untuk mengatasi ketidakpatuhan. 
Bank juga tidak memiliki kebijakan keberlanjutan 
terpusat maupun kebijakan yang spesifik untuk 
sektor pertanian.

Aspek esg lainnya: BRI tidak memiliki 
intensi yang cukup untuk mengatasi persoalan 
pelanggaran HAM dan hak-hak pekerja. Tidak 
ada pengungkapan kriteria yang digunakan untuk 
menilai perusahaan dan pemasok di tema ini. 
Tidak adanya pengungkapan menghambat akses 
informasi perihal upaya bank dalam mengatasi 
persoalan kepemilikan dan perampasan lahan, 
konflik atas hak tanah, mata pencaharian 
masyarakat yang tinggal di dekat perkebunan, 
pekerja paksa, pekerja anak, dan bahaya kesehatan. 
BRI juga tidak memiliki memiliki standar terkait 
aspek kesejahteraan hewan. Pendekatan BRI 
dalam tema lingkungan dan perubahan iklim juga 
tak jauh berbeda. Tak tersedia informasi mengenai 
untuk menilai perusahaan dan pemasok terkait 
risiko keanekaragaman hayati dan perubahan 
iklim. Lebih lanjut, tak ada pengungkapan bahwa 
bank meminya perusahaan untuk mengurangi 
deforestasi, penggunaan pestisida, dan dampak 
terhadap keanekaragaman hayati. Prosedur uji 
kelayakan untuk memastikan program manajemen 
air yang efisien, perlindungan keanekaragaman 

hayati, manajemen lahan gambut, dan inisiatif 
untuk mengurangi risiko polusi air dan kebakaran 
hutan juga tidak tersedia.

Buruknya tata kelola, nihilnya kebijakan 
lingkungan dan sosial menyebabkan penyaluran 
pinjaman yang tidak bertanggungjawab ke 3 
perusahaan kelapa sawit: Astra Agro, PT Indofood 
Sukses Makmur and Salim Ivomas Pratama. Dua 
perusahaan pertama terlibat dalam deforestasi 
dan secara terus menerus membahayakan spesies 
yang dilindungi. Indofood diduga menyulut konflik 
sosial dan pelanggaran hak di Indonesia. Tidak 
ditemukan keterlibatan Salim Ivomas dalam 
kegiatan kontroversial yang relevan dengan studi 
ini. Minimnya pengungkapan menunjukkan bahwa 
BRI tidak memiliki kerangka kerja penilaian risiko 
keberlanjutan, juga tidak memiliki kebijakan khusus 
sektor untuk komoditas kelapa sawit, kedelai, dan 
daging. BRI harus mulai menerapkan mekanisme 
penilaian agar bisa menyalurkan pinjaman/ 
investasi yang lebih bertanggung jawab.

Ketiadaan komitmen untuk mendorong pinjaman 
yang bertanggungjawab menunjukkan lemahnya 
intensi untuk mengatasi dampak tidak langsung 
yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan, termasuk 
yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan yang 
berkaitan dengan sektor pertanian, terutama di 
tiga komoditas tersebut.

Hubungan dengan Perusahaan 
Kontroversial yang Diteliti

nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

PT. Astra Agro Lestari Tbk. Lainnya; Agak 
Kontroversial

PT Indofood Sukses 
Makmur TBK Lainnya; Agak 

Kontroversial

Salim Ivomas Pratama  
Tbk PT Lainnya; Agak 

Kontroversial

Catatan: ‘Lainnya’ termasuk keterlibatan sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Book Runner, Agen Administratif, 
Penasehat Profesional, Banker Principal, dan layanan 
serupa lainnya.
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the hong kong & shAnghAI 
bAnkIng corporAtIon ltD.
(HsBC) SKOR BANK 

4.34
paparan pertanian 

Pinjaman - EUR 38 juta, 1% dari total kredit

The Hong Kong & Shanghai Banking Coorporation 
Ltd. (HSBC) Indonesia memberikan layanan 
perbankan melalui 48 kantor cabang di 6 kota 
besar di Indonesia. HSBC menawarkan layanan 
perbankan retail dan pengelolaan aset, perbankan 
komersial, perbankan dan pasar global.

jumlah cabang: 48 cabang63

jumlah karyawan: 3,439 karyawan tetap64

jumlah klien: data tidak tersedia

tema skor

Sistem Tata Kelola 5.1

Tata Kelola Umum 3.3

Penilaian Pra-Pinjaman 6.9

Penilaian Pasca-Pinjaman 5.7

Bisnis Manajemen Aset 0.0

Komoditas (Kelapa Sawit, Kedelai, Daging) 5.4

Hak Asasi Manusia 1.0

Kesejahteraan Hewan 0.4

Hak-hak Pekerja 1.3

Lingkungan 2.8

Perubahan Iklim 4.3

 
segmen Usaha: data tidak tersedia 

segmen	geografis:65

Sebagaian besar operasional bank berada di 
Indonesia.

paparan sektor pertanian & peternakan: 

HSBC memiliki eksposur ke sektor pertanian 
terutama melalui pinjaman dan investasi 66

• Pinjaman untuk sektor pertanian berjumlah 
EUR 38 juta (sekitar Rp 539 miliar), atau 

63 Laporan Tahunan 2015 HSBC, halaman 3
64 Laporan Tahunan 2015 HSBC, halaman 3
65 Laporan KeuanganTahunan 2015 HSBC, halaman 173
66  Kategori yang dilaporkan adalah ‘Pertanian, Kehutanan, 

dan Pertambangan’

sekitar 0.9% dari total portofolio kredit.

• Pinjaman untuk komoditas kelapa sawit, 
kedelai, dan daging belum diungkapkan.

• Investasi di sektor pertanian dan peternakan 
dan ketiga sub-sektor belum diungkapkan.

Analisis kinerja

hIghlIghts
• HSBC adalah satu-satunya bank yang beroperasi 

di Indonesia yang telah merumuskan kebijakan 
spesifik untuk sektor pertanian khususnya untuk 
komoditas kelapa sawit.

HSBC telah memiliki mekanisme tata kelola yang 
relatif lebih baik bila dibandingkan dengan bank-
bank lain di Indonesia dalam mengelola bisnis 
mereka sendiri dan bisnis klien di sektor pertanian 
dan peternakan meski tidak secara keseluruhan 
karena ada beberapa area yang tidak terjamah. 
Hal ini tampak dari tidak adanya inisiatif untuk 
membuat layanan kredit dapat diakses untuk petani 
berskala kecil dan petani dari daerah tandus. Meski 
HSBC telah memasukkan isu keberlanjutan dalam 
kebijakan komoditas pertanian, namun hanya 
sedikit informasi mengenai ukuran-ukuran untuk 
mendorong perusahaan mengurangi dampak 
negatif sektor pertanian.

HSBC telah memiliki daftar aktivitas terlarang 
dalam praktik bisnis mereka. Perusahaan yang 
terkait dengan pelanggaran HAM dan hak-hak 
pekerja serta pengrusakan lingkungan tidak akan 
mendapatkan pendanaan. Beberapa kriteria 
larangan umum juga diterapkan dalam tata 
kelola praktik bisnis di sektor pertanian seperti 
misalnya larangan untuk beroperasi di wilayah 
yang dilindungi seperti lahan basah yang berada 
dalam daftar Ramsar List, Primary Tropical 
Moist Forests, High Conservation Value Forests , 
Critical Natural Habitats, dll. HSBC bahkan telah 
memperluas daftar larangan untuk mengelola 
operasi bisnis di sub-sektor kelapa sawit dan 
kedelai. HSBC menegaskan bahwa mereka tidak 
akan memberikan layanan keuangan kepada 
petani dan perkebunan yang terlibat operasi ilegal; 
melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran; 
merusak hutan konservasi; melakukan eksploitasi 
pekerja anak dan pekerja paksa; melanggar 
hak masyarakat lokal misalnya terkait prinsip 
free prior dan informed consent; dan beroperasi 
di wilayah dengan konflik sosial yang tinggi. 
HSBC juga memberlakukan aturan ini kepada 
penyuling dan pedagang yang terlibat dalam mata 
rantai komoditas pertanian. Larangan terkait 



Solaron Sustainability Services44

pembakaran dan konversi lahan dimulai pada 
tahun 2004 untuk komoditas kedelai dan karet. 
Masuknya aspek krusial terkait kelapa sawit dan 
kedelai dimaksudkan untuk mendefinisikan kriteria 
pengecualian yang mengindikasikan komitmen 
bank dalam praktik pinjaman berkelanjutan. Meski 
kebijakan pengecualian HSBC mencakup sektor 
pertanian dan meluas hingga sub-sektor kelapa 
sawit dan kedelai, namun HSBC tetap berinvestasi 
dan membiayai klien-klien yang menyalahi etika. 
Kami menemukan relasi HSBC dengan klien/ 
perusahaan yang melakukan pelanggaran serius 
terhadap norma sosial dan lingkungan. Ini adalah 
bukti bahwa ukuran-ukuran yang telah ditetapkan 
belum diimplementasikan secara layak kepada 
relasi bisnis lembaga keuangan.

pemantauan sebelum dan sesudah penyaluran 
pinjaman: Penilaian risiko keberlanjutan yang 
dilakukan oleh HSBC didasarkan pada kriteria 
yang telah ditetapkan dalam Prinsip Equator, 
kebijakan internal terkait risiko keberlanjutan, 
dan kebijakan terkait komoditas pertanian. HSBC 
juga memperluas Prinsip Equator dalam berbagai 
transaksi lain jika diperlukan. Ada ukuran uji 
kelayakan yang mendalam dan udit independen 
pada proyek-proyek yang berada di bawah EP. 
Proses ini memeriksa kepatuhan klien atas standar 
yang diperlukan, sebagaimana juga memeriksa 
dampaknya secara sosial dan lingkungan. Untuk 
perusahaan kedelai dan kelapa sawit, HSBC 
menuntut adanya sertifikasi komoditas sebagai 
bagian dari kriteria penilaian. HSBC melakukan 
penilaian risiko keberlanjutan dengan dukungan 
dari tim internal. Pengungkapan bank lewat 
pelatihan diberikan untuk staf yang menangani 
risiko sosial dan lingkungan. HSBC telah 
menerapkan seperangkat kriteria penolakan yang 
spesifik untuk klien di sektor kelapa sawit, kedelai, 
dan peternakan. Meski demikian, pengungkapan ini 
tidak menyinggung kriteria penilaian klien dalam 
hal operasi rantai pasokan, dan ini berarti sebuah 
langkah mundur. Terkait hal tersebut, pemantauan 
pasca penyaluran pinjaman tidak melibatkan 
audit pihak ketiga, meski pinjaman ditinjau ulang 
setiap tahunnya. HSBC memiliki ukuran-ukuran 
untuk mengatasi persoalan ketidakpatuhan dan 
telah menerapkan kriteria untuk menghentikan 
dukungan finansial jika terjadi pelanggaran 
sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan sebuah 
kontradiksi, HSBC terus berinvestasi di Wilmar, 
bahkan setelah beberapa pemasok di perusahaan 
tersebut terbukti melanggar persyaratan RSPO 
dan IOI setelah sertifikasi RSPO dihentikan atas 
tuduhan konflik sosial dan penyerobotan lahan.

komoditas dan kebijakan khusus sektor: 
HSBC memiliki kebijakan tata kelola khusus untuk 

komoditas kelapa sawit dan kedelai. Kebijakan 
ini berlaku untuk operasi lembaga keuangan di  
seluruh dunia, meski pengungkapan mengenai 
detail kebijakan sangat terbatas. Sebagai anggita 
RSPO dan RTRS, HSBC mewajibkan kliennya 
memiliki sertifikasi sebagai bukti komitmen 
mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. 
Untuk memastikan hal ini, HSBC telah menetapkan 
deadline, baik untuk klien lama maupun baru, 
untuk mencapai 100% sertifikasi komoditas. 
Klien lama memiliki waktu hingga tahun 2018, 
sementara klien baru diberi waktu 12 bulan untuk 
mendapatkan sertifikasi. Meski memiliki kebijakan 
khusus komoditas pertanian, penilaian risiko 
keberlanjuran, dan beberapa kriteria khusus untuk 
klien dari sub-sektor kelapa sawit dan kedelai, studi 
ini menemukan bahwa HSBC terasosiasi dengan 
28 dari 44 perusahaan dalam daftar kontroversial. 
Ini menegaskan lemahnya implementasi kebijakan 
sekaligus meragukan komitmen HSBC dalam 
menghadapi pelanggaran aspek sosial dan 
lingkungan. Dari seluruh lembaga keuangan yang 
diteliti, HSBC adalah salah satu bank yang memiliki 
hubungan dengan paling banyak perusahaan dari 
daftar kontoversial. HSBC memiliki relasi keuangan 
dengan perusahaan kelapa sawit melalui investasi 
dan pinjaman ke Astra Agro, IOI, Kuala Lumpur 
Kepong, Sime Darby dan Wilmar, perusahaan 
kedelai Cargill, dan perusahaan daging sapi JBS 
dan Pilgrim’s Pride. Perusahaan-perusahaan ini 
terlibat dalam berbagai pelanggaran lingkungan 
dan HAM, artinya bank yang memiliki hubungan 
keuangan dengan perusahaan ini secara tidak 
langsung terlibat dalam pelanggaran. Meski 
secara relatif memiliki tata kelola dan mekanisme 
implementasi yang lebih baik dibandingkan dengan 
bank-bank lain di Indonesia, hubungan HSBC 
dengan perusahaan bermasalah menunjukkan 
bahwa peraturan dan kebijakan tidak cukup efektif 
untuk menghentikan praktik perusahaan/ klien 
yang tidak etis.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah 
proses uji kelayakan dan penilaian rantai pasokan. 
Meski pemasok kelapa sawit di Indonesia terlibat 
dalam pelanggaran hak dan pengrusakan 
lingkungan, bank tidak memberi perhatian 
khusus pada penilaian rantai pasokan. HSBC juga 
menyalurkan pinjaman dalam jumlah signifikan 
kepada Cargill yakni senilai EUR 434.2 juta pada 
2014. Pinjaman ini termasuk: saham perusahaan 
senilai EUR 10.6 juta, penerbitan saham senilai 
EUR 125 juta, dan pinjaman senilai EUR 298.6 
juta. Sebagaimana di komoditas kelapa sawit, 
operasi Cargill di komoditas kedelai dikaitkan 
dengan perampasan lahan di Kolombia dan 
mengancam petani-petani kecil di Paraguay 
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dengan menanam kedelai hasil rekayasa genetik. 
Terkait kontroversi di sektor peternakan, minimnya 
kebijakan kesejahteraan hewan tercermin dari 
relasi HSBC dengan jBS yang ditengarai terlibat 
dalam penyiksaan hewan ternak dan kontaminasi 
air. Hubungan HSBC dengan perusahaan seperti 
Colgate Palmolive, Carrefour, Cencosud Marfrig, 
Minerva Foods, Monsanto, dll juga menjadi 
perhatian karena keterlibatan mereka dengan 
berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

Aspek esg lainnya: Ada beberapa kekurangan 
yang ditemukan dalam mekanisme implementasi 
dalam kaitannya dengan HAM dan hak-hak pekerja. 
Meski aspek-aspek ini telah dipertimbangkan 
dalam proses uji kelayakan sesuai dengan 
Prinsip Equator, hanya ada sedikit pengungkapan 
mengenai bagaimana mengatasi persoalan HAM 
ini. Selain itu, tidak ada pengungkapan terkait hak 
kepemilikan lahan dan penggunaan lahan, konflik 
hak atas tanah, mekanisme keluhan, pelatihan 
HAM, kesehatan dan keselamatan pekerja, serta 
penilaian permasok dalam isu-isu HAM. Hal ini 
membuktikan tidak seriusnya komitmen HSBC 
karena beberapa aspek kunci diabaikan, terutama 
ketika bank beroperasi di negara penghasil kelapa 
sawit terbesar. Ditambah dengan mekanisme 
implementasi yang lemah, bank mendorong klien 
untuk patuh pada ketentuan nasional. Dalam 
kasus kelapa sawit, ini sama seperti mengkhianati 
komitmen keberlanjutan karena terjadi kolusi 
antara otoritas di Indonesia dengan perusahaan.

Terkait kesejahteraan hewan, HSBC tidak 
memiliki kriteria spesifik untuk perusahaan di 
sektor peternakan. Meski demikian, HSBC telah 
memasukkan risiko keanekaragaman hayati 
dan perubahan iklim dalam proses uji kelayakan. 
Konsekuensinya, perusahaan dan pemasok harus 
mengurangi aktivitas deforestasi dan mencegak 
dampak negatif terhadap wilayah dan spesies 
berdasarkan IUCN. Meski demikian HSBC hanya 
membuka sedikit informasi mengenai ukuran-
ukuran pelaksanaan uji kelayakan. Perusahaan 
diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen air 
dan strategi pengurangan emisi, namun aturan 
ini tidak diterapkan kepada pemasok. HSBC 
menggunakan daftar aktivitas yang dilarang 
berdasarkan panduan RSPO dan RTRS untuk 
memastikan perusahaan kelapa sawit dan kedelai 
mengidentifikasi wilayah bernilai konservasi 
tinggi dan tidak melakukan penanaman di hutan 
alami. Meski demikian, tidak ada pengungkapan 
mengenai alat pemantauan dan penilaian 
yang digunakan untuk mengimplementasikan 
aturan-aturan tersebut. HSB memeriksa apakah 

perusahaan mematuhi aturan tanpa-bakar, namun 
tak ada pengungkapan mengenai mekanisme 
implementasi yang cukup kuat untuk menghindari 
risiko tersebut.

Tampak bahwa meski HSBC telah memiliki kebijakan 
yang cukup namun pelaksanaannya relatif lemah 
dan ukuran uji kelayakan yang digunakan saat ini 
tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang ada. 
Sepertinya kriteria pembatasan, penolakan, dan 
penghentian tidak benar-benar diterapkan untuk 
menghentikan praktik bisnis tidak berkelanjutan 
yang dilakukan oleh klien lembaga keuangan.

 
Hubungan dengan Perusahaan

Kontroversial yang Diteliti

nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

Astra Agro Lestari Tbk PT Investasi
Lainnya

Agak 
Kontroversial

Bumitama Agri LTD Investasi Sangat  
Kontroversial

Bunge Lainnya Kontroversial

Cargill Pinjaman
Lainnya

Sangat  
Kontroversial

Carrefour SA Investasi Kontroversial

Censosud SA Investasi Agak 
Kontroversial

Colgate Palmolive CO Investasi Agak 
Kontroversial

Compania Brasileira de 
distribuicao (sebelumnya 
dikenal sebagai Grupo Pão 
de Açucar)

Investasi Agak 
Kontroversial

Golden Agri Resources Ltd Lainnya Kontroversial

IOI Corporation Bhd Pinjaman
Lainnya

Sangat  
Kontroversial

JBS SA Investasi Sangat  
Kontroversial

Kencana Agri Group Lainnya Kontroversial

Kraft Heinz Co. Lainnya Agak 
Kontroversial

Kuala Lumpur Kepong Bhd Investasi 
Lainnya Kontroversial

Mafrig Global Foods SA Investasi 
Lainnya

Agak 
Kontroversial

Minerva Foods Investasi Agak 
Kontroversial

Monsanto CO Investasi Sangat  
Kontroversial

New Hope Liuhe Lainnya Agak 
Kontroversial

Noble Group Ltd. Lainnya Agak 
Kontroversial

Olam International Ltd Investasi 
Lainnya

Agak 
Kontroversial

Pilgrim's Pride Corp Lainnya Agak 
Kontroversial
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nama perusahaan jenis 
hubungan

tingkat 
kontro-

versi

PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk. Pinjaman Agak 

Kontroversial

PT. Salim Ivomas Pratama 
Tbk. Lainnya Agak 

Kontroversial

Seabord Corp. Investasi Agak 
Kontroversial

Sime Darby Bhd Lainnya Kontroversial

Sime Darby Plantation Sdn 
Bhd Lainnya Agak 

Kontroversial

Tyson Foods Lainnya Kontroversial

Wilmar International Ltd Lainnya Kontroversial

Catatan: ‘Lainnya’ termasuk keterlibatan sebagai Penjamin Emisi 
Efek, Book Runner, Agen Administratif, Penasehat 
Profesional, Banker Principal, dan layanan serupa 
lainnya.

tInDAkAn segerA yAng 
DApAt DIlAkUkAn

• Mengembangkan akses terhadap keuangan 
antara lain untuk pemilik lahan berskala kecil, 
petani gurem dan marjinal, dan petani penyewa 
lahan.

• Memasukkan aspek terkait sektor peternakan 
sebagai bagian dari kebijakan sektor pertanian, 
termasuk di dalamnya kriteria kesejahteraan 
hewan. Lebih jauh bisa juga memasukkan aspek 
terkait komoditas kedelai dalam kebijakan sektor 
pertanian.

• Memperluas seluruh inisiatif untuk memastikan 
pemenuhan HAM, hak-hak pekerja, dan hak 
lingkungan ke dalam rantai pasokan klien.

• Memperkuat ukuran uji kelayakan yang telah ada 
dalam implementasi kebijakan, karena ukuran 
yang ada belum cukup untuk mengatasi dampak 
sosial dan lingkungan yang timbul. Meski 
telah ada kebijakan dan kriteria pembatasan, 
ditemukan bahwa HSBC memiliki keterkaitan 
dengan 28 dari 44 perusahaan kontroversial.

• Penilaian klien berdasarkan kriteria yang 
lebih ketat agar bisa menerapkan pemutusan 
hubungan keuangan dengan klien kontroversial.
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LAMPIRAN
DAFtAr sIngkAtAn

AGM – Annual General Meeting

AM – Asset Management

ASEAN - Association of Southeast Asian Nations

BEI - Banking Environment Initiative

CDP – Carbon Disclosure Project

CITES – The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CSR – Corporate Social Responsibility

EP – Equator Principles

ES – Environmental and Social

ESG – Environment, Social and Governance

EU – The European Union

FPIC - Free, Prior and Informed Consent

GHG – Greenhouse Gas

GMO – Genetically Modified Organism

GRSB – Global Roundtable for Sustainable Beef

HCV - High Conservation Values

IFC – International Finance Corporation

ILO – International Labour Organization

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

IUCN - International Union for Conservation of Nature

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development

PRI – Principles for Responsible Investment

RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil

RTRS - Round Table on Responsible Soy

SRI – Socially Responsible Investment

UN – United Nations

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNGC - United Nations Global Compact

US EPA - The United States Environmental Protection Agency
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DeFInIsI DAn termInologI 

roundtable on sustainable palm oil (rspo)

RSPO adalah inisiatif multi-stakeholder yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan menerapkan 
standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. RSPO menyatukan produsen kelapa sawit, pengolah atau 
pedagang, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank/ investor, dan organisasi non-pemerintah di 
isu lingkungan dan sosial dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit 
berkelanjutan. RSPO memiliki seperangkat kriteria lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi oleh perusahaan 
untuk menghasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan bersertifikat (CSPO). jika benar-benar diterapkan, kriteria 
ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif budidaya kelapa sawit pada lingkungan dan masyarakat 
di daerah penghasil minyak sawit. RSPO memiliki lebih dari 2.500 anggota di seluruh dunia yang mewakili 
semua pihak terkait sepanjang rantai pasokan minyak kelapa sawit yang berkomitmen untuk memproduksi, 
mengambil dan memanfaatkan minyak kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO.

Sumber: www.rspo.org

sustainable Agriculture network (sAn)

SAN adalah asosiasi organisasi non-profit internasional yang bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan 
dari aktivitas pertanian dan mendorong produksi pertanian berkelanjutan. SAN terdiri dari kelompok 
konservasi di Amerika Serikat, Afrika, Asia, dan Eropa yang mendukung penerapan praktik pertanian terbaik. 
SAN juga menghubungkan petani dengan konsumen yang bertanggung jawab melalui segel CertifiedTM 
dari Rainforest Alliance. SAN juga mempromosikan sistem pertanian yang produktif dan efisien, konservasi 
keanekaragaman hayati dan pembangunan manusia yang berkelanjutan melalui penerapan Standar 
Pertanian Berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, lingkungan, dan produktif.

Sumber: http://san.ag/web/

roundtable on responsible soy (rtrs)

RTRS adalah inisiatif multi-stakeholder internasional yang didirikan pada tahun 2006 untuk mempromosikan 
produksi pengolahan, perdagangan kedelai berkelanjutan melalui pengembangan, implementasi, dan 
verifikasi berstandar global. RTRS juga bertindak sebagai forum yang diakui secara internasional untuk 
memantau keberlanjutan produksi kedelai global, dan memfasilitasi dialog global tentang kedelai yang 
ekonomis, berkeadilan social, dan ramah lingkungan.

Sumber: http://www.responsiblesoy.org/?lang=en

global roundtable for sustainable beef (grsb)

GRSB adalah inisiatif multi-stakeholder yang dikembangkan untuk memajukan perbaikan dalam keberlanjutan 
rantai pasokan daging sapi global melalui kepemimpinan, ilmu pengetahuan, serta keterlibatan dan 
kolaborasi multi-stakeholder. GRSB terdiri dari produsen dan asosiasi produsen, pedagang dan pengolah, 
perusahaan ritel, masyarakat sipil, dan kelompok nasional atau regional.

Sumber: http://www.grsbeef.org/
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global g.A.p. (good Agricultural practices)

GGAP adalah organisasi global yang mendorong pertanian yang aman dan berkelanjutan di seluruh dunia. 
GGAP menawarkan Sertifikasi Global GAP untuk tanaman pangan, peternakan, dan budidaya yang terdiri 
dari total 16 standar. Standar sukarela yang ditetapkan oleh Global GAP mencakup produsen pertanian, 
pemasok, dan pembeli di seluruh dunia.

Sumber: http://www.globalgap.org/uk_en/

basel criteria for responsible soy

Kriteria Basel untuk Produksi Kedelai Bertanggung jawab dicanangkan pada tahun 2004 oleh ProForest 
dan WWF Swissdengan tujuan untuk memberikan definisi kerja untuk produksi kedelai yang bertanggung 
jawab secara lingkungan, sosial dan ekonomi. Pedoman tersebut dirancang untuk mencakup semua produksi 
kedelai di semua skala di seluruh dunia, termasuk pengecer individu atau produsen. Hal ini juga bertujuan 
untuk memberikan masukan ke dalam pengembangan kriteria internasional yang berlaku dan diterima 
untuk produksi kedelai berkelanjutan melalui proses multi-stakeholder yang disediakan oleh meja bundar 
internasional pada kedelai berkelanjutan.

Sumber: http://www.fao.org/bioenergy/28174-0162386c6873e9e54876bec101b20dabf.pdf

http://wwf.panda.org/wwf_news/?16872/The-Basel-Criteria-for-Responsible-Soy-Production

world organization for Animal health (oIe)

OIE adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan 
hewan di seluruh dunia. Organisasi ini telah mengatur standar untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan 
hewan serta kesehatan masyarakat vetenirer di seluruh dunia, termasuk standar perdagangan internasional 
yang aman pada hewan darat (mamalia, reptil, burung, dan lebah) dan produk turunannya. Standar ini diakui 
sebagai acuan oleh World Trade Organization (WTO) dan hingga 2016 sudah memiliki total 180 negara 
anggota.

Sumber: http://www.oie.int/

IFc’s good practice note on animal welfare

“Catatan Baik Praktek IFC: Meningkatkan Kesejahteraan Hewan dalam Aktivitas Peternakan” berkontribusi 
mendukung komitmen klien dalam pendekatan yang bertanggung jawab dan visi untuk produksi ternak 
tradisional (susu, daging sapi, ayam broiler, ayam petelur, babi, dan bebek) dan budidaya dalam sistem 
intensif dan ekstensif. Tujuannya antara lain untuk menjaga akses produsen untuk masuk ke segmen pasar 
produk berkualitas dan bernilai tinggi. Catatan ini menggambarkan berbagai praktik kesejahteraan hewan 
yang baik dan melengkapi Standar Kinerja IFC pada Lingkungan dan Keberlanjutan Sosial (2012), dalam 
persyaratan peternakan khususnya untuk klien IFC, yang tercermin dalam Standar Kinerja 6: Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan. Catatan ini juga 
memperhatikan pendekatan IFC untuk kesejahteraan hewan, termasuk pendekatan due dilligence.

Sumber: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/67013c8046c48b889c6cbd9916182e35 
IFC+Good+Practice+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES
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business benchmark on Farm Animal welfare

Dibentuk pada tahun 2012, Patokan Bisnis mengenai kesejahteraan hewan ternak adalah ukuran global 
kinerja perusahaan di sektor hewan ternak. Standar ini didirikan dengan tujuan untuk mempengaruhi 
perubahan praktik dan pelaporan perusahaan dalam manajemen kesejahteraan hewan. Dengan menyediakan 
serangkaian aturan yang jelas mengenai praktik dan pelaporan manajemen kesejahteraan hewan ternak, 
benchmark ini mendorong perusahaan-perusahaan industri ternak untuk bersaing dalam menerapkan 
standar tertentu sekaligus menaikkan standar kesejahteraan hewan dalam rantai pasokan mereka.

Sumber: http://www.bbfaw.com/

proterra standard for social responsibility and environmental sustainability

ProTerra is a not-for-profit organization that aims to contribute to sustainable and fully traceable 
agricultural Proterra adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap 
komoditas pertanian yang berkelanjutan dan terlacak di seluruh dunia. Tujuannya meliputi semua level 
dalam sistem produksi makanan dan pakan serta membantu para operator ekonomi untuk melaksanakan 
dan menunjukkan keberlanjutan. Standar Proterra mencakup semua tantangan penting yang terkait dengan 
produksi komoditas pertanian skala besar di seluruh rantai nilai, termasuk perlindungan atas wilayah 
konservasi di Amazon dan area bernilai konservasi tinggi lainnya; praktik tenaga kerja yang baik termasuk 
isu keselamatan kerja; kesempatan yang sama; pencegahan pekerja anak dan pekerja paksa; perlindungan 
hak-hak masyarakat, masyarakat adat, dan petani gurem; Praktik Pertanian yang Baik yang berkaitan 
dengan kesuburan tanah, pengelolaan air, pembatasan pemakaian pupuk dan pestisida, dan persyaratan 
Non-GMO yang ketat (<0,1% GMO adventif).

Sumber: http://www.proterrafoundation.org/

recommendations of the Food and Agriculture organization of the United nations (FAo)

FAO adalah badan PBB yang bekerja untuk mengatasi persoalan kelaparan, kerawanan pangan, dan 
kekurangan gizi; melakukan upaya untuk menghapus kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi dan 
sosial untuk semua; serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, 
air, udara, iklim dan sumber daya genetik untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. FAO telah 
mengembangkan visi dan pendekatan terpadu untuk keberlanjutan di bidang pertanian, kehutanan dan 
perikanan. Perspektif yang solid—yang berlaku di semua sektor pertanian dan memperhitungkan aspek 
sosial, ekonomi dan lingkungan—menjamin efektivitas tindakan di lapangan dan didukung oleh pengetahuan 
berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. 

Sumber: http://www.fao.org/home/en/

european convention for the protection of Animals kept for Farming purposes

Tujuan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Binatang untuk Keperluan Pertanian menetapkan persyaratan 
minimum untuk menjaga, merawat dan perumahan hewan, dan khususnya untuk hewan dalam sistem 
saham-pertanian intensif modern. Dengan dukungan dan kerjasama erat-Negara Anggota, Komisi Eropa 
telah mempromosikan kesejahteraan hewan selama lebih dari 40 tahun secara bertahap meningkatkan 
kehidupan hewan ternak.  

Sumber: http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_european_convention_protection_animals_en.pdf
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royal society for the prevention of cruelty to Animals (rspcA)

RSPCA adalah badan kesejahteraan hewan yang bekerja untuk mengurangi kekejaman terhadap hewan 
sejak tahun 1824. Badan ini juga juga telah menetapkan standar untuk meningkatkan kesejahteraan hewan 
ternak. 

Sumber: http://www.rspca.org.uk/home

IseAl Alliance

Aliansi ISEAL bekerja untuk memperkuat sistem standar keberlanjutan untuk kepentingan masyarakat dan 
lingkungan. Aliansi ini mendefinisikan praktik baik (dan potensi) bagi para anggotanya yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan dampak dari standar keberlanjutan. Kode Praktik Baik ISEAL dianggap 
sebagai referensi global untuk mengembangkan standar yang kredibel. Keanggotaan ISEAL ini terbuka 
bagi semua standar keberlanjutan multi-stakeholder dan badan akreditasi yang memenuhi kualifikasi 
Praktek Baik Kode ISEAL dan persyaratan yang menyertainya, serta berkomitmen untuk terus belajar dan 
berkembang.

Sumber: http://www.isealalliance.org/

the soy moratorium

Moratorium Kedelai adalah kesepakatan sukarela ditandatangani oleh para pedagang kedelai dan 
masyarakat sipil untuk menjamin bahwa perusahaan dagang tidak membeli, memperdagangkan, atau 
membiayai kedelai yang terkait dengan deforestasi di Amazon. Inti dari moratorium kedelai adalah bahwa 
perusahaan tidak membeli kedelai atau memperdagangkan kedelai yang dibudidayakan pada lahan gundul 
Amazon setelah juli 2008. Perjanjuan ini mulai berlaku pada tahun 2006 dan telah memainkan peran penting 
dalam mengurangi laju deforestasi di Amazon dengan melarang perdagangan kedelai yang dibudidayakan 
di wilayah hasil deforestasi.

Sumber: http://wwf.panda.org/wwf_news/?237813/Soy-Moratorium-extension-is-a-victory-for-the-Amazon

high Impact/Intensive Farming

Pertanian intensif adalah praktik budidaya tanaman pada skala industri dengan menitikberatkan pada 
pemakaian pupuk, zat pengatur tumbuh, dan pestisida per luas lahan. Pendekatan serupa juga digunakan 
untuk memproduksi daging dalam skala besar. Produksi daging industri dilakukan dengan membesarkan 
hewan di lahan terbatas yang juga disebut CAFOs (confined animal feeding operations), di mana mobilitas 
hewan ternak dibatasi dan mereka diberi makan tinggi kalori, diet berbasis gandum, seringkali dilengkapi 
dengan antibiotik dan hormon untuk memaksimalkan berat badan mereka. Praktik pertanian intensif tidak 
dianggap berkelanjutan dalam jangka panjang, karena dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan 
masyarakat, dan masyarakat pedesaan.

Sumber: http://www.ucsusa.org/our-work/food-agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture#.V-
DP4_l97IU           http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e14.htm
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climate-smart agriculture

CSA adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari sektor 
pertanian secara berkelanjutan dengan beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, 
serta berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk 
gerakan sosial, organisasi petani, dan organisasi keagamaan dari seluruh dunia mengkritik pendekatan ini 
sebagai pendekatan top down yang tidak mengutamakan pengetahuan dan praktek-praktek tradisional 
petani. Menurut organisasi masyarakat sipil, pendekatan ini meningkatkan ancaman greenwashing karena 
tidak memiliki standar perlindungan sosial dan lingkungan, serta gagal mengatasi tantangan iklim. 

Sumber: http://www.climatesmartagconcerns.info/cop21-statement.html

 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/

economically disadvantaged areas

Daerah tertinggal secara ekonomi mengacu pada daerah yang terbelakang secara ekonomi  dengan 
mengacu pada klasifikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah nasional atau regional, dan daerah di 
mana kekayaan rata-rata penduduk secara signifikan lebih rendah dari rata-rata untuk wilayah (misalnya 
berdasarkan pendapatan per kapita).

Sumber: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf

Genetically	modified	organisms	(GMos)

GMO  dapat didefinisikan sebagai organisme (yaitu tanaman, hewan, atau mikroorganisme) yang telah 
mengalami perubahan materi genetik (DNA tidak secara alami oleh kawin dan/ atau rekombinasi alami. 
Teknologi ini sering disebut “bioteknologi modern”, “teknologi gen”, “teknologi DNA rekombinan”, atau 
“rekayasa genetika”. Hal ini memungkinkan gen individu terpilih yang akan ditransfer dari satu organisme ke 
lain, juga antara spesies yang tidak terkait. Makanan yang dihasilkan dari atau menggunakan GMO sering 
disebut sebagai makanan hasil rekayasa genetika. Tanaman hasil rekayasa genetika menimbulkan dampak 
lingkungan akibat potensi menyebar sifat yang tidak diinginkan untuk gulma dan tanaman non rekayasa 
genetik dengan memprodusi alergen dan racun baru serta membahayakan binatang yang mengkonsumsinya. 

Sumber: http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/

 http://www.ucsusa.org/our-work/food-agriculture/our-failing-food-system/genetic-engineering-
agriculture#.V-Djkfl97IU

International Union for conservation of nature (IUcn)

IUCN adalah organisasi internasional yang menyediakan pengetahuan dan alat untuk mencapai tujuan 
universal, termasuk keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan untuk 
organisasi publik, swasta dan non-pemerintah. Dibentuk pada tahun 1948 dengan status sebagai pengamat 
di PBB, IUCN mengimplementasikan konservasi alam di seluruh dunia. Hingga saat ini, IUCN telah memiliki 
1.300 anggota termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Sumber: https://www.iucn.org/

high conservation Values

Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai biologis, ekologi, sosial atau budaya yang dianggap luar biasa 
signifikan atau penting, di tingkat nasional, regional atau global. Semua habitat alami memiliki nilai-nilai 
konservasi yang melekat, termasuk keberadaan spesies langka atau endemik, berfungsi sebagai ekosistem, 
situs suci, atau sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

Sumber:  https://www.hcvnetwork.org/
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ramsar convention 

Konvensi Lahan Basah untuk Kepentingan Internasional (The Convention on Wetlands of International 
Importance) yang disebut Konvensi Ramsar, adalah perjanjian antar pemerintah yang menyediakan 
kerangka kerja untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah dan sumber daya di dalamnya secara bijak. 
Konvensi ini diadopsi di kota Iran Ramsar pada tahun 1971 dan mulai berlaku pada tahun 1975. Konvensi 
ini menggunakan definisi yang luas dari lahan basah, termasuk semua danau dan sungai, air bawah tanah, 
rawa-rawa, padang rumput basah, lahan gambut, oasis, muara, delta dan dataran pasang surut, hutan 
bakau dan daerah pesisir lainnya, terumbu karang, serta semua situs buatan manusia seperti kolam ikan, 
sawah, waduk dan ladang garam.

Sumber: http://www.ramsar.org/

post plantation agriculture practices

Kriteria Basel untuk Produksi Kedelai Bertanggung Jawab menguraikan langkah-langkah tertentu untuk 
mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah erosi setelah panen. Ini termasuk adopsi praktek 
pengelolaan terbaik untuk menjaga kualitas tanah dalam kondisi lokal dan pedoman pengaplikasian bahan 
kimia pasca panen.

Sumber:  http://wwf.panda.org/wwf_news/?16872/The-Basel-Criteria-for-Responsible-Soy-Production

tabel 1: DAFtAr InDIkAtor

tAtA kelolA UmUm  

GR.1 Apakah bank menyediakan akses kredit  kelembagaan yang mudah untuk petani kecil, petani 
marginal, petani penyewa, petani bagi hasil, dan buruh tani melalui pinjaman agribisnis?

ya

GR.2 Apakah bank menyarankan perusahaan untuk menurunkan dampak intensif / tinggi di sektor 
pertanian dan peternakan? Pendekatan apa yang disarankan untuk perusahaan?

ya

GR.3 Apa sikap bank terkait praktik pertanian kontroversial seperti Climate Smart Agriculture? ya

GR.4 Bagaimana bank menyediakan akses pembiayaan untuk daerah yang tertinggal secara 
ekonomi?

ya

GR.5 Apakah bank memiliki daftar hitam aktivitas dalam mengatur praktik bisnisnya? ya

PenILaIan	PRa-PInJaMan	 	

GR.6 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dan 
sosial atas proyek-proyek mereka?

ya

GR.7 Apakah bank memiliki kriteria (jika ada) di tempat untuk penolakan investasi di:

a. Perusahaan kelapa sawit 
b. Perusahaan di sektor pertanian kedelai 
c. Perusahaan di sektor peternakan

ya

GR.8 Apa kriteria batas minimum yang ditetapkan oleh bank dalam melakukan penilaian risiko 
keberlanjutan perusahaan untuk memperoleh pinjaman pertanian? Adakah daftar kriteria 
batas minimum?

ya

GR.9 Peralatan citra satelit apa yang digunakan untuk melakukan due diligence proyek sehubungan 
dengan tanaman, lahan pertanian, dan hutan?

ya

GR.10 Mekanisme apa yang diterapkan untuk melakukan penilaian due dilligence di lapangan 
(termasuk lingkup kunjungan lapangan)? Misalnya apakah bank menyediakan checklist yang 
digunakan dalam penilaian due dilligence di lapangan?

ya

GR.11 Apakah bank menilai rantai pasokan perusahaan sebagai bagian dari kriteria pinjaman 
mereka? jika ya, bagaimana?

ya
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GR.12 Apakah bank memiliki tim internal yang bertugas untuk menilai kepatuhan kebijakan proyek 
yang berkaitan dengan pinjaman berkelanjutan? Seberapa besar ukuran tim tersebut?

ya

GR.13 Sebutkan otoritas tertinggi yang bertanggung jawab untuk penilaian. ya

GR.14 Proses apa (misalnya. pelatihan) yang dilakukan untuk memastikan bahwa staf pengelolaan 
risiko lingkungan dan sosial memiliki kompetensi untuk melaksanakan kebijakan, prosedur 
dan due diligence yang relevan?

ya

GR.15 Apakah bank memiliki tim internal/ eksternal untuk bimbingan teknis? ya

PenILaIan	PasCa-PInJaMan	 	

GR.16 Adakah pasal dalam kriteria pinjaman pertanian yang mengatur pemutusan dukungan 
keuangan dan investasi terkait ketidakpatuhan lingkungan dan sosial?

ya

GR.17 Apakah bank memiliki kriteria penghentian investasi di:

a. Perusahaan kelapa sawit 
b. Perusahaan di sektor pertanian kedelai 
c. Perusahaan di sektor peternakan

ya

GR.18 Apa proses dan sistem untuk memantau pinjaman tersedia? Apakah proses ini termasuk 
audit pihak ketiga? Sebutkan frekuensi pemantauan pasca-pinjaman.

ya

GR.19 Sebutkan frekuensi pemantauan pasca-pinjaman ya

GR.20 Apakah perusahaan wajib menyampaikan update/ laporan secara berkala untuk aspek 
lingkungan, sosial dan tata kelola operasi mereka? Misalnya terkait lisensi dan izin 
lingkungan, inspeksi kesehatan dll

ya

GR.21 Bagaimana bank menangani ketidakpatuhan terhadap perjanjian? Prosedur apa yang 
dilakukan atas setiap pelanggaran perjanjian atau transaksi?

ya

bIsnIs mAnAjemen Aset  

GR.22 Pedoman apa yang digunakan untuk memasukkan masalah lingkungan dan sosial dalam 
voting di perusahaan di mana bank (manajer aset) memiliki hak suara?

ya

GR.23 Sebutkan kasus-kasus di mana isu-isu lingkungan dan sosial digunakan dalam voting ya

pertAnyAAn terkAIt pApArAn   

GR.24 Sebutkan paparan di sektor pertanian dan peternakan dalam persentase dari total 
portofolio kredit.

Tidak

GR.25 Sebutkan persentase pinjaman ke sektor pertanian dan peternakan berdasarkan wilayah 
(nasional / internasional).

Tidak

GR.26 Sebutkan total pinjaman yang disalurkan ke komoditas berikut: minyak kelapa sawit, kedelai 
dan daging dalam persentase dari total portofolio kredit.

Tidak

GR.27 Sebutkan persentase jumlah pinjaman ke sektor pertanian dan peternakan dengan jenis 
pelanggan: UKM, koperasi, perusahaan pengolahan makanan besar

Tidak

GR.28 Sebutkan persentase kredit pertanian dan peternakan yang melalui proses skrining dalam 
parameter keberlanjutan

Tidak

GR.29 Sebutkan total pinjaman pertanian yang ditolak karena tidak memenuhi kriteria penilaian 
sosial dan lingkungan

Tidak

GR.30 Sebutkan pinjaman untuk inisiatif pertanian berkelanjutan (selain Climate Smart Agriculture) 
dalam persentase dari total kredit untuk sektor pertanian dan peternakan

Tidak

kebIjAkAn spesIFIk sektor  

GR.C.1 Apakah bank memiliki kebijakan untuk pinjaman kepada perusahaan di tiga komoditas? ya

GR.C.1.1 Daftar keluar ruang lingkup dan unsur-unsur kebijakan ya
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GR.C.1.2 Apakah ruang lingkup kebijakan mencakup seluruh operasi global bank? jika tidak, sebutkan 
detail jangkauan geografis

ya

GR.C.1.3 Apakah kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perbankan dan kegiatan yang terkait? jika 
tidak, sebutkan daftar kegiatan di mana kebijakan tersebut berlaku 

ya

GR.C.1.4 Apakah kebijakan tersebut berlaku untuk semua perusahaan dalam rantai nilai dari tiga 
komoditas? jika tidak, sebutkan detail jenis usaha perusahaan di mana kebijakan tersebut 
berlaku

ya

GR.C.2 Sebutkan daftar sertifikasi/ keanggotaan yang dimiliki oleh bank untuk sektor pertanian 
dan peternakan.

ya

GR.C.3 Seberapa sering frekuensi review kebijakan bank yang terkait dengan komoditas pinjaman 
tertentu?

ya

GR.C.4 Apakah bank memeriksa status termutakhir pada proporsi situs (produksi/ perkebunan/ 
pertanian/ peternakan) yang bersertifikat RSPO/ RTRS/ GRSB?

ya

GR.C.5 Apakah bank mendorong perusahaan dan pemasok untuk mencapai 100% RSPO/ RTRS/ 
GRSB untuk komoditas?

ya

GR.C.6 Seperti apa kerangka waktu yang diberikan bagi perusahaan dan pemasok mereka untuk 
mematuhi 100% sertifikasi komoditas?

ya

GR.C.7 Apakah bank mendorong perusahaan untuk melatih petani pada isu-isu lingkungan dan 
sosial, peningkatan hasil, dan sertifikasi komoditas?

ya

GR.C.8 Apa bentuk investasi bank di sepuluh perusahaan utama di komodistas kelapa sawit/ 
kedelai/ daging dan sejauh mana keterlibatan mereka?

ya

hAk AsAsI mAnUsIA   

HR.1 Sebutkan daftar kriteria digunakan untuk penilaian perusahaan terkait risiko HAM yang 
terintegrasi dalam proses due diligence Kerangka Kebijakan Lingkungan dan Sosial 

ya

HR.2 Bagaimana bank menilai apakah perusahaan telah memiliki strategi untuk terlibat dengan 
pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada?

ya

HR.3 Apakah bank memeriksa bilamana perusahaan memiliki langkah-langkah untuk memastikan 
rantai pasokannya menghargai prinsip HAM? Sebutkan daftar pendekatan yang digunakan 
oleh bank terkait hal ini

ya

HR.4 Bagaimana bank menilai apakah perusahaan mematuhi peraturan terkait hak penguasaan 
dan penggunaan lahan?

ya

HR.5 Apakah bank mempertimbangkan rekomendasi, pembatasan zonasi ekologi-ekonomi dan 
zonasi agroekologi ketika menyalurkan pinjaman/ investasi?

ya

HR.6 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk melacak konflik atas hak tanah (jika ada) 
dan melaporkan status resolusi konflik tersebut?

ya

HR.7 Bagaimana bank memastikan perusahaan memiliki program pelatihan untuk mendidik para 
pekerja tentang isu-isu HAM?

ya

HR.8 Sebutkan jumlah insiden pelanggaran HAM yang telah diidentifikasi/ dilaporkan oleh 
kelompok, perusahaan, dan pemasok mereka serta daftar langkah-langkah mitigasi yang 
diambil untuk mengatasi ini.

ya

HR.9 Bagaimana bank menjamin karyawannya menyadari kebijakan terkait HAM? Bagaimana 
cara mengkomunikasikan kebijakan ini kepada para karyawan? Sebutkan  rincian alat yang 
digunakan.

ya

kebIjAkAn spesIFIk sektor  

HR.C.1 Bagaimana bank memastikan perusahaan menyelidiki kondisi kesehatan masyarakat yang 
tinggal di dekat perkebunan kedelai dan memiliki inisiatif untuk memberikan bantuan medis 
yang diperlukan?

ya
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HR.C.2 Apakah bank memastikan perusahaan terlibat dengan LSM lokal dan organisasi masyarakat 
sipil untuk menilai jumlah cacat lahir dan kondisi cacat yang dialami masyarakat sekitar 
perkebunan kedelai?

ya

HR.C.3 Apakah bank memiliki sistem untuk memastikan perusahaan dan pemasok mereka 
menawarkan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang telah direlokasi?

ya

kesejAhterAAn hewAn  

AR.1 Sebutkan aspek yang telah dipetakan terkait kriteria skrining untuk perusahaan ternak? ya

AR.2 Apakah bank telah melakukan audit pihak ketiga untuk menilai perusahaan mematuhi 
lima kriteria kebebasan dan kesejahteraan hewan? Seberapa sering pengawasan pasca 
pinjaman/ audit dilakukan?

ya

AR.3 Apakah bank mewajibkan perusahaan memiliki inisiatif untuk meningkatkan sistem 
kandang bagi hewan dan memastikan stadar yang sama di rantai pasokan mereka?

ya

AR.4 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem pengolahan kotoran? Apakah 
perusahaan memerlukan pemasok mereka untuk memiliki sistem yang sama?

ya

AR.5 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk melatih pengasuh hewan seperti perawatan 
kesehatan, kebutuhan diet, memantau tanda-tanda stres, kurang gizi?

ya

AR.6 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk mengobati hewan yang sakit dan melibatkan 
dokter hewan bila diperlukan?

ya

AR.7 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk mengikuti praktek-praktek yang baik 
sebagai dikemukakan dalam sertifikasi dan pedoman kesejahteraan hewan?

ya

AR.8 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk mempromosikan penggunaan antibiotik, 
hormon, hormon pertumbuhan, obat-obatan dan bahan kimia lainnya secara bertanggung 
jawab?

ya

AR.9 Apakah bank memastikan jika perusahaan memiliki kode etik yang mendorong pemasok 
untuk mematuhi lima kriteria kebebasan dan kesejahteraan hewan?

ya

AR.10 Jenis data seperti apa yang diharapkan oleh bank dari perusahaan dan pemasok mereka 
dalam pelaporan kesejahteraan hewan?

ya

AR.11 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk membatasi transportasi hewan ternak 
maksimal 8 jam. dan menyediakan fasiltias istirahat jika memerlukan waktu lebih lama?

ya

HaK-HaK	PeKeRJa	 	

LR.1 Sebutkan daftar kriteria yang digunakan untuk menilai perusahaan terkait hak-hak pekerja 
risiko terintegrasi ke dalam proses due diligence Lingkungan dan Kerangka Kebijakan 
Sosial (ES)

ya

LR.2 [DIHAPUS] Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi tentang 
komposisi tenaga kerja permanen, sementara dan kontrak?

Tidak

LR.3 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk terlibat dengan LSM lokal dan organisasi 
masyarakat sipil untuk menilai kondisi kerja buruh dalam rantai pasokan mereka?

ya

LR.4 [DIHAPUS] Apakah bank menilai perusahaan terkait representasi karyawan (% dari total) di 
Serikat Pekerja/ Perundingan Bersama?

Tidak

LR.5 Bagaimana bank memastikan perusahaan memberikan pelatihan yang memadai bagi 
pekerja pertanian untuk menangani peralatan yang kompleks atau zat berbahaya?

ya

LR.6 Bagaimana bank memvalidasi pendekatan perusahaan untuk memastikan tidak ada pekerja 
anak, pekerja paksa, dan pekerja kerja wajib dalam keseluruhan sistem operasi dan rantai 
pasokan. Apakah mereka terlibat dengan LSM lokal dan organisasi masyarakat sipil terkait 
hal ini?

ya

LR.7 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki mekanisme pengaduan dengan 
berbagai saluran pengaduan dan sistem manajemen keluhan?

ya

LR.8 [Dihapus] Apakah bank mengharuskan perusahaan dan pemasok untuk melaporkan metrik 
kesehatan dan keselamatan yang relevan seperti angka cidera, kecelakaan, dan korban 
jiwa?

Tidak
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kebIjAkAn spesIFIk sektor  

LR.C.1 Bagaimana bank menilai apakah perusahaan menghormati hak-hak petani skala kecil? ya

LR.C.2 Bagaimana bank mengintegrasikan isu ketidakpastian mata pencaharian yang terkait 
dengan buruh kontrak/ kecil, marginal, petani penyewa, sub-kontraktor, petani bagi hasil, 
dan buruh tak bertanah?

ya

LR.C.3 Bagaimana bank memastikan perusahaan kontraktor produsen menengah dan kecil sawit 
/ kedelai, memiliki kesehatan dan keselamatan prosedur dan program bagi pekerja di 
tempat?

ya

LR.C.4 Apakah bank mengharapkan perusahaan untuk melacak dan melaporkan data terkait 
dengan hak-hak buruh dan kondisi kerja? Data apa yang diharapkan?

Tidak

LR.C.5 [DIHAPUS] Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja para 
pemasok?

ya

lIngkUngAn  

EN.1 Sebutkan daftar kriteria yang digunakan untuk penilaian perusahaan terkait risiko 
keanekaragaman hayati yang terintegrasi ke dalam proses uji kelayakan Kerangka 
Kebijakan Lingkungan dan Sosial 

ya

EN.2 Apakah bank mengungkapkan pendekatan mereka terhadap produk hasil rekayasa 
genetika?

ya

EN.3 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk membagi daftar pestisida yang digunakan 
dalam operasi mereka?

ya

EN.4 Bagaimana bak memonitor pembatasan perusahaan dalam penggunaan pestisida 
berbahaya dalam operasi dan rantai pasokan mereka?

ya

EN.5 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk mengurangi deforestasi? Pendekatan apa 
yang disarankan untuk perusahaan?

ya

EN.6 Bagaimana bank memastikan bahwa perusahaan dan pemasok mereka tidak terlibat 
dalam deforestasi?

ya

EN.7 Bagaimana bank menilai apakah perusahaan bekerja dengan kelompok-kelompok pemangku 
kepentingan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan masalah alam yang terkait?

ya

EN.8 Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan perusahaan memiliki program 
perlindungan keanekaragaman hayati?

ya

EN.9 Apakah bank mewajibkan perusahaan memiliki langkah-langkah efisien untuk mencegah 
dampak negatif pada kawasan dan spesies yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam 
IUCN?

ya

EN.10 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki langkah-langkah untuk mencegah 
dampak negatif keanekaragaman hayati yang ditimbulkan oleh pemasok?

ya

EN.11 Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan perusahaan mengidentifikasi 
daerah-daerah yang dilindungi di bawah Konvensi Ramsar dan memastikan bahwa operasi 
internal maupun pemasok tidak berdampak negatif terhadap kawasan tersebut?

ya

EN.12 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem pengelolaan air yang efisien? ya

EN.13 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki langkah-langkah untuk memastikan 
bahwa rantai pasokan memiliki sistem pengelolaan air yang efisien?

ya

kebIjAkAn spesIFIk sektor  

EN.C.1 Alat monitoring dan penilaian seperti apa yang digunakan oleh bank untuk memastikan 
perusahaan minyak kelapa sawit/ kedelai/ daging tidak merambah hutan asli?

ya

EN.C.2 Bagaimana bank menilai apakah perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan memantau 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) secara periodik?

ya

EN.C.3 Apa ukuran yang digunakan untuk memastikan perusahaan tidak menggunakan hutan 
hujan Amazon dan daerah savana untuk perkebunan kedelai?

ya
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EN.C.4 Bagaimana bank memastikan perusahaan memiliki proses pemeriksaan berkala untuk 
kualitas dan kontaminasi masalah di badan air (permukaan dan air tanah) di dekat 
peternakan kacang kedelai dan memiliki langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah?

ya

EN.C.5 Apakah bank mengharuskan perusahaan dan pemasok terlibat dengan masyarakat untuk 
mengatasi masalah ketahanan pangan yang timbul akibat pengalihan perkebunan menjadi 
komoditas lainnya?

ya

perUbAhAn IklIm  

CC.1 Sebutkan daftar kriteria yang digunakan untuk penilaian perusahaan terkait risiko perubahan 
iklim yang terintegrasi dalam proses due diligence Kerangka Kebijakan Lingkungan dan 
Sosial

ya

CC.2 Apakah bank menilai perusahaan dalam strategi penurunan emis gas rumah kaca? ya

CC.3 [DIHAPUS] Sebutkan pangsa dana yang diinvestasikan di perusahaan yang memiliki 
strategi pengurangan gas rumah kaca

Tidak

CC.4 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa pemasok mereka memiliki 
strategi atau target emisi gas rumah kaca?

ya 

CC.5 [DIHAPUS] Berapa emisi gas rumah kaca (di bawah cakupan 1, 2, dan 3) yang dihasilkan 
dari portofolio pembiayaan?

Tidak

CC.6 [DIHAPUS] Seberapa besar pangsa emisi gas rumah kaca yang dibiayai dari semua 
perusahaan dan proyek-proyek di mana bank berinvestasi?

Tidak

kebIjAkAn spesIFIk sektor  

CC.C.1 Bagaimana bank menjamin perusahaan dan pemasok mereka tidak mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit baru di lahan gambut?

ya

CC.C.2 Ukuran apa yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur 
pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di lahan gambut?

ya

CC.C.3 Apakah bank menilai bilamana perusahaan mengikuti kebijakan tanpa-bakar dan 
menerapkan praktik zero burning dalam membuka lahan perkebunan? jika ya, bagaimana?

ya

CC.C.4 Bagaimana bank menegaskan keberadaan inisiatif perusahaan untuk meminimalkan risiko 
polusi udara dan kebakaran hutan ketika pembukaan lahan untuk perkebunan?

ya

CC.C.5 Apakah bank mengharuskan perusahaan untuk mematuhi Moratorium Kedelai? ya

CC.C.6 Bagaimana bank menilai praktek perusahaan perkebunan pasca-pinjaman secara periodik. 
Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan serupa di pemasok 
mereka?

ya

CC.C.7 Bagaimana bank memeriksa apakah perusahaan memiliki langkah-langkah untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki praktik pengelolaan ternak 
mereka? Misalnya dengan meningkatkan efisiensi ternak dan kawanan ternak dengan 
memberikan pakan yang lebih baik, teknik pakan yang lebih baik, dan manajemen lahan 
penggembalaan

ya

CC.C.8 Apakah bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki inisiatif transisi pakan ternak intensif 
minim karbon?

ya
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kAtegorIsAsI perUsAhAAn berDAsArkAn kontroVersI

Kami telah memotret kontroversi untuk semua perusahaan yang dianggap kontroversial berdasarkan 
keterlibatan mereka dalam tiga komoditas atau keterlibatan dalam kontroversi berkaitan dengan enam tema 
dalam ruang lingkup penelitian. Perusahaan dibagi ke dalam kategori ‘Agak Kontroversial’, ‘Kontroversial’, 
dan ‘Sangat Kontroversial’ berdasarkan frekuensi, jenis, dan tingkat keparahan kontroversi selama tiga 
tahun terakhir.

Tabel	2:	daftar	Perusahaan	dan	Tingkat	Keparahan

no. nama perusahaan tingkat keparahan

1 ADM Sangat Kontroversial

2 Astra Agro Lestari Tbk PT Agak Kontroversial

3 B&G Foods Inc. Agak Kontroversial

4 Bollore Group Kontroversial

5 Brf Kontroversial

6 Bumitama Agri Ltd Sangat Kontroversial

7 Bunge Kontroversial

8 Cargill Sangat Kontroversial

9 Cargill Meat Solutions Kontroversial

10 Carrefour Sa Kontroversial

11 Cencosud Sa Agak Kontroversial

12 Colgate-Palmolive Co Agak Kontroversial

13 Companhia Brasileira De Distribuicao (Formerly Known As Grupo Pão 
De Açúcar)Ção) Agak Kontroversial

14 ConAgra Foods Inc. Kontroversial

15 CP Group Kontroversial

16 Darling Ingredients Inc. Kontroversial

17 Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd Agak Kontroversial

18 Golden Agri Resources Ltd Kontroversial

19 Grupo DB Agak Kontroversial

20 Grupo Pereira (Comper) Agak Kontroversial

21 Hormel Foods Sangat Kontroversial

22 IOI Corporation Bhd Sangat Kontroversial

23 JBS SA Sangat Kontroversial

24 Kencana Agri Group Kontroversial

25 Kraft Heinz Co. Agak Kontroversial

26 Kuala Lumpur Kepong Bhd Kontroversial

27 Leucadia National Corp. Agak Kontroversial

28 Marfrig Global Foods Sa (Formerly Marfrig Alimentos S/A) Agak Kontroversial

29 Minerva Foods Agak Kontroversial

30 Monsanto Co Sangat Kontroversial

31 New Hope Liuhe Agak Kontroversial

32 Noble Group Ltd Agak Kontroversial

33 Olam International Ltd Agak Kontroversial

34 Pilgrim’s Pride Corp. Agak Kontroversial
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35 Pt Indofood Sukses Makmur Tbk Agak Kontroversial

36 Salim Ivomas Pratama Tbk PT Agak Kontroversial

37 Seaboard Corp. Agak Kontroversial

38 Sime Darby Bhd Kontroversial

39 Sime Darby Plantation Sdn Bhd Agak Kontroversial

40 Syngenta Ag Sangat Kontroversial

41 Tyson Foods Kontroversial

42 Walmart Brasil Ltda Agak Kontroversial

43 Wilmar International Ltd Kontroversial

44 y yamada Sa Comercio E Industria Agak Kontroversial

Kontroversi yang relevan dengan penelitian ini tidak ditemukan dalam empat perusahaan yaitu CPP Cina, 
Grupo Andre Amaggi, Purina Animal Nutrition, dan Wen’s Food Group

kategorisasi bank berdasarkan paparan pinjaman ke sektor pertanian

Terdapat kategorisasi bank berdasarkan paparan pinjaman mereka ke sektor pertanian sebagai XS, S, M, L, 
XL dengan kriteria sebagai berikut:

• Pinjaman ke Sektor Pertanian > € 0,0 miliar dan <€ 1,2 miliar dikategorikan sebagai ‘XS’

• Pinjaman ke Sektor Pertanian > = 1,2 miliar  € dan <€ 3,0 miliar dikategorikan sebagai ‘S’

• Pinjaman ke Sektor Pertanian > = € 3,0 miliar dan <€ 6,0 miliar dikategorikan sebagai ‘M’

• Pinjaman ke Sektor Pertanian > = € 6,0 miliar dan <€ 10,0 miliar dikategorikan sebagai ‘L’

• Pinjaman ke Sektor Pertanian > = € 10,0 miliar dan <€ 100,0 miliar dikategorikan sebagai ‘XL’

tabel 3: kategorisasi berdasarkan paparan

lembaga keuangan negara
paparan 

(eUr miliar)
kategori

Bank Central Asia (BCA) Indonesia 2.849 S

Bank Mandiri Indonesia 4.904 M

Bank Negara Indonesia (BNI) Indonesia 2.022 S

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indonesia 4.157 M

HSBC Indonesia 0.038 XS

perUsAhAAn UtAmA sektor mInyAk kelApA sAwIt, keDelAI, 
DAn DAgIng

tabel 4: perusahaan Utama minyak kelapa sawit

nama perusahaan pendapatan 
(euro miliar) catatan

Archer Daniels Midland Company 62.0

Noble Group Ltd 61.1

Wilmar International Ltd 35.5

Olam International Ltd 18.3
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Sime Darby Plantation Sdn Bhd 2.2

Sime Darby Plantation Sdn Bhd adalah perusahaan 
perkebunan terbesar di dunia dalam hal total lahan 
yang ditanami; produsen terkemuka Minyak kelapa 
sawit bersertifikasi CSPO.

Golden Agri Resources Ltd 4.2 485.600 Ha perkebunan kelapa sawit

Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd 3.3 Operator perkebunan kelapa sawit terbesar ketiga dunia

Kuala Lumpur Kepong Bhd 2.9

IOI Corporation Bhd 2.5

Salim Ivomas Pratama Tbk PT 1.0 Salah satu produsen minyak sawit terbesar

tabel 5: perusahaan Utama kedelai

nama perusahaan pendapatan 
(euro miliar) catatan

CP Group 10.7

Cargill 94.8

New Hope Liuhe 8.7

Tyson Foods 10.4
Pendapatan Bisnis Ayam| Bungkil kedelai dan pakan 
ternak mewakili sekitar 64% dari biaya peternakan 
ayam hidup

ADM 62.0

Bunge Ltd. 39.8

Setelah melakukan penelitian kontroversi pada besar terpilih untuk masing-masing komoditas, kami 
menemukan 4 perusahaan (CPP Cina, Grupo André Maggi (Amaggi Group), Purina Animal Nutrition dan Wen’s 
Food Group) tidak terlibat dalam kontroversi yang relevan penelitian; maka dikecualikan dari daftar di atas.

tabel 6: perusahaan Utama Daging

nama perusahaan pendapatan 
(euro miliar) catatan

Cargill Meat Solutions Perusahaan daging olahan terkemuka di AS

JBS SA 38.2

Tyson Foods 37.9

Kraft Heinz Co. 16.8

ConAgra Foods Inc. 10.3

Leucadia National Corp. 6.8

Hormel Foods 8.5

Pilgrim’s Pride Corp. 7.5

Seaboard Corp. 5.1

BRF 7.5
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tabel 7: kontroversi - perusahaan

nama 
perusahaan tipe kontroversi headline tanggal

ADM Sistem Tata Kelola Petani Syngenta MDL Melawan Tawaran Untuk 
Menarik Kembali Gugatan Class Action 6/27/2016

ADM Hak-hak Pekerja Dewan Ketenagakerjaan Membuat Aturan Melawan 
ADM dalam Kasus Serikat Pekerja 3/4/2016

ADM Hak-hak Pekerja Seorang Penyelam Menggugat Perusahaan 2/5/2016

ADM Sistem Tata Kelola;  
Hak Asasi Manusia;

Pengadilan AS menolak Tawaran Nestle untuk 
Menghapus Gugatan Perbudakan Anak 1/11/2016

ADM
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup

Perkembangan yang Mengkhawatirkan di Industri 
Minyak Kelapa Sawit di Amerika Latin Memicu 
Panggilan Aksi Global untuk Perdagangan Kelapa 
Sawit 

11/11/2015

ADM Hak Asasi Manusia; Ekspansi Pengolahan Kedelai Menimbulkan Kekha-
watiran bagi Penduduk di Wilayah Timur 9/24/2015

ADM Hak Pekerja; Informasi Resmi: Satu Orang Dtemukan Tewas 
setelah Dinding Gudang Penyimpanan Roboh 9/17/2015

ADM Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Investor: Big Food harus Terbuka Terkait Risiko Air 8/19/2015

ADM Hak Pekerja; Seaman Digugat Akibat Insiden Lepas Pantai 7/13/2015

ADM Hak Pekerja; Kebakaran Gudang Golden Peanut di Headland 
Menimbulkan Kerusakan Berat 5/8/2015

ADM Hak Pekerja; 1 Terluka di Monroe Akibat Ledakan Bahan Kimia 4/7/2015

ADM Hak Pekerja; Kru Pemadam Kebakaran Menanggapi ADM di 
Quincy 4/13/2015

ADM Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; ADM Menuntaskan Tuduhan EPA 7/30/2014

ADM Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Pupusnya Harapan Hijau: Deforestasi Tragis di Chaco 7/28/2014

ADM Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

ADM Membayar Denda untuk Pelanggaran Kualitas 
Udara 4/4/2014

ADM Hak Asasi Manusia;  
Hak Pekerja;

Pelanggaran Aturan Perburuhan yang Jamak Terjadi 
di Industri Minyak Kelapa Sawit 2/18/2014

Astra Agro Lestari Sistem Tata Kelola Petani Syngenta MDL Melawan Tawaran Untuk 
Menarik Kembali Gugatan Class Action 6/4/2015

Bollore Group Hak Asasi Manusia; des riverains de plantation d'huile de palme bloquent 
l'AG du groupe Bolloré 6/4/2016

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Resistensi global untuk Perampasan Tanah oleh 
Bolloré dan Socfin 4/22/2015

Bollore Group Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hiduo

Perusahaan Socfin Agricultural Sierra Leone Ltd 
Perkebunan Kelapa Sawit di Malen Chiefdom, Pujeun 
District, Sierra Leone

6/24/2014

Bollore Group Hak Asasi Manusia;
Aktivis Mendesak Perusahaan Perancis Bollore untuk 
Memberi Kompensasi Kepada Petani di Asia dan 
Afrika atas Dugaan Perampasan Tanah

6/4/2015

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Konflik di Sekitar Perkebunan Socfin-Bolloré: 
Okupasi Gaya Baru di Liberia 5/15/2015

Bollore Group
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Seaman Digugat Akibat Insiden Lepas Pantai 5/26/2016

Bollore Group Bos Bollore Diserang 
atas Deforestasi Afrika

Industri Karet di Kamboja Menggusur Kelompok 
Etnis 3/26/2016
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Bollore Group Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Ancaman Penjara Bagi Warga yang Menentang 
Perkebunan Kelapa Sawit Bollore/ Socfin di Sierra 
Leone dalam Sidang Wartawan Perancis di Paris

2/10/2016

Bollore Group Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia;

Posisi MALOA dalam Putusan Pengadilan dan Konflik 
Tanah Malen 3/9/2016

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Petani Afrika Barat Bersatu Melawan Bollore 6/5/2013

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Perkebunan Socfin-Bollore: Pabrik Kedua Diblokir 
oleh Masyarakat Lokal 4/29/2015

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Sénégal: Bolloré au coeur d'un scandale Foncier 9/25/2013

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Liberté de la presse: Bolloré porte de nouveau 
plainte contre Basta! 0/10/2015

Bollore Group Hak Asasi Manusia; Déforestation: Action de Greenpeace au Siège de 
Bolloré à Puteaux 2/23/2016

BRF SA Hak Pekerja; BRF e União AVICOLA Industri são condenadas a 
pagar R $ 20 milhões por Danos sociais 11/9/2015

BRF SA Hak Pekerja; MPT investiga morte de trabalhador em Fabrica de 
Racoes tidak Vale do Taquari 10/1/2015

BRF SA Sistem Tata Kelola; Daging Ayam Tercemar Beredar di Toko Besar di 
Armenia 4/1/2015

BRF SA Hak Pekerja; BRF é condenada sebuah pagar mais de R $ 4 mi por 
ilegalidades 0/20/2014

BRF SA Hak Pekerja; BRF é condenada sebuah pagar R $ 800 juta por 
desrespeit- ar jornada de trabalho 10/8/2014

BRF SA Hak Pekerja; Frigorifico BRF E Condenado em R $ 10 milhões 10/7/2014

BRF SA Hak Pekerja; BRF BRasil Foods é condenada por jornada Acima 
lakukan limite hukum 10/7/2014

BRF SA Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja

BRF é condenada em R $ 1 milhão por trabalho 
escravo 8/27/2014

BRF SA Hak Pekerja; BRF é condenada sebuah pagar indenização de R $ 
500 juta 2/19/2014

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup

Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Gugatan Perdata atas Kabut Asap Dimulai, Enam 
Pejabat Pemerintah Digugat 3/31/2016

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Orangutan - Korban Minyak Kelapa Sawit 'lestari' 12/15/2015

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan  Iklim;

Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan DAPAT 
Dukungan Pihak Asing 2/14/2015

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan  Iklim;

Bagaimana Perusahaan Kelapa Sawit Membuat 
Kebakaran Hutan di Indonesia Semakin Buruk 11/20/2015

Bumitama Agri

Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia Lingkun-
gan Hidup; Perubahan  
Iklim

Di Balik Pehancuran Hutan Hujan, Lahan Gambut 
dan Habitat Orangutan 5/13/2015

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Global Gagal 
Mencegah Kebakaran di Indonesia 12/8/2014

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

SOB Desak Bupati Sita PT Hati Prima Agro / 
Bumita-ma Agri Group 0/25/2014

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Bumitama Anak Perusahaan HPA, Terus Mengem-
bangkan Perkebunan Kelapa Sawit Ilegal di Indonesia 9/24/2014
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Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia;  
Lingkungan Hidup; 

Indonesia: Aturan Mahkamah Agung terhadap 
Perusahaan Besar Minyak Kelapa Sawit 8/15/2014

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia;  
Lingkungan Hidup; 

IOI - Perusahaan Terburuk yang Pernah Anda Dengar 9/14/2014

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Berlanjutnya Produksi Ilegal kelapa Sawit di Indone-
sia 4/23/2014

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Beginilah Penampakan Mintak Kelapa Sawit 'Kotor' 1/22/2013

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Pembiayaan Minyak Kelapa Sawit harus Menyetop 
Deforestasi dan Kegiatan Ilegal 11/21/2013

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Indonesia: Deutsche Bank membiayai deforestasi 3/26/2014

Bumitama Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Aneh, MA Putuskan Operasi Ilegal, Perusahaan Sawit 
di Kalteng Cuek. Kok Bisa? 9/9/2014

Bumitama Agri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Luar Biasa: Kemenangan untuk Hutan Hujan dan 
Orang Utan 2/15/2013

Bunge
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Empresa Bunge é multada e flagrada em Crime 
Ambiental 6/22/2015

Bunge Hak Pekerja;
Kesimpulan Bunge tentang Pengolahan Canola 
setelah Kebakaran di Hamilton; Permintaan Kedelai 
Menurun

5/1/2015

Bunge Hak Pekerja; Ledakan lift di Evendale, Sharonville 8/22/2014

Bunge Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Pupusnya Harapan Hijau: Deforestasi Tragis di Chaco 7/28/2014

Bunge
Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Sistem Tata Kelola; Hak Asasi Manusia; Hak Pekerja; 2/18/2014

Bunge Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Bunge Kanada Holdings Didenda $115.000 Setelah 
Pekerja Terluka 0/22/2013

Bunge Sistem Tata Kelola; Perusahaan Barang Grosir Mengungkap Donor Besar 
untuk Kampanye Pelabelan anti-GMO di Washington 0/18/2013

Bunge Hak Pekerja; Dua terluka dalam Insiden di Bunge 8/29/2013

Bunge Hak Pekerja; Pekerja Bunge Dilaporkan Menderita dalam Silo 
Musim Gugur pada Hari jumat 7/1/2013

Cargill Meat 
Solutions Lingkungan Hidup; Tyson, Perdue Penyebab Polusi Air Terbesar di 

Virginia 6/30/2016

Cargill Meat 
Solutions Kesejahteraan Hewan; Demonstasi di Depan Rumah jagal Cargill di 

Milwaukee 9/29/2013

Cargill Meat 
Solutions Kesejahteraan Hewan; Big 3 dan Big Plants Melakukan Penanganan Tidak 

Manusiawi Selama Kuartal Ketiga FSIS 8/18/2015

Cargill Meat 
Solutions Hak Pekerja; UPDATE 1-Peternakan Cargill Nebraska Ditutup 

Sementara Akibat Kebakaran 2/6/2014

Cargill Meat 
Solutions Sistem Tata Kelola; Kebakaran di Cargill Meats 3/4/2014

Cargill Lingkungan Hidup; Tyson, Perdue Penyebab Polusi Air Terbesar di 
Virginia 6/30/2016

Cargill Hak Asasi Manusia; Setelah Perang, Monsanto, Cargill & Dow Chemical 
Mengambil Alih Sektor Pertanian di Irak 5/23/2016

Cargill Hak Asasi Manusia; Pengadilan AS Menolak Tawaran Nestle untuk 
menghapus Gugatan Perbudakan Anak 1/11/2016
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Cargill Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup

Perkembangan yang Mengkhawatirkan di Industri 
Minyak Kelapa Sawit di Amerika Latin Memicu 
Panggilan Aksi Global untuk Perdagangan Kelapa 
Sawit

11/11/2015

Cargill Hak Asasi Manusia;
Brazil: Biofuel & Perusahaan Gula Dituduh Membeli 
Gula dari Perkebunan Tebu yang Mengusir Kelompok 
Adat; Respon Perusahaan

10/21/2015

Cargill Sistem Tata Kelola; 
Perubahan Iklim;

Cargill, Inc. Sepakat Mengatasi Pelanggalan Clean 
Air Act di Fasilitas Manufaktur Vitamin E di Eddyville, 
Iowa

9/9/2015

Cargill Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Cargill Menyepakati Perjanjian Keselamatan dengan 
EPA Terkait Penyimpanan Minyak 8/6/2015

Cargill Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pekerja Migran di Perkebunan Kelapa Sawit 
Beberkan Pelanggaran yang Dilakukan Perkebunan 
di Malaysia

7/26/2015

Cargill Lingkungan Hidup; Para Raksasa Minyak Kelapa Sawit Diselidiki atas 
Temuan Penghancuran Hutan Hujan di Papua 6/18/2015

Cargill Hak Pekerja; Perusahaan didenda Â £ 600.000 Setelah Kematian 
Sopir Truk yang Terkubur di Bawah Pakan Ternak 4/27/2015

Cargill
Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup;

Keuntungan kotor - Bagaimana perusahaan dan 
lembaga keuangan meraup miliaran dengan men-
gorbankan orang dan lingkungan dan mengelak dari 
tanggung jawab mereka

2/10/2014

Cargill Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Cargill Setuju untuk Membayar $ 187.5K untuk 
Rencana Tumpahan Tidak Darurat 8/11/2014

Cargill Lingkungan Hidup; Pupusnya Harapan Hijau: Deforestasi Tragis di Chaco 7/28/2014

Cargill Lingkungan Hidup; Perusahaan Kelapa Sawit Lestari Dituduh Melakukan 
Greenwashing 7/16/2014

Cargill Lingkungan Hidup; Raksasa Kelapa Sawit Malaysia Terhubung dengan 
Konflik Sosial dan Dereboisasi 4/2/2014

Cargill Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pelanggaran Aturan Perburuhan yang Jamak Terjadi 
di Industri Minyak Kelapa Sawit 2/18/2014

Cargill Sistem Tata Kelola; 
Kesejahteraan Hewan;

Industri Daging Menggugat Aturan Pelabelan yang 
Baru di AS 1/10/2014

Cargill
Hak Asasi Hak Asasi 
Manusia; Lingkungan 
Hidup;

Investor dorong Industri Minyak Kelapa Sawit untuk 
Berhenti Membakar Hutan Tropis dan Mendorong 
Perubahan Iklim

12/3/2013

Cargill Sistem Tata Kelola; Perusahaan Barang Grosir Mengungkap Donor Besar 
untuk Kampanye Pelabelan anti-GMO di Washington 0/18/2013

Cargill
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Kampanye Baru untuk Mencegah Penggunaan 
"Minyak Kelapa Sawit Hasil Konflik" dari Industri 
Makanan Ringan di Amerika Serikat

9/12/2013

Cargill Hak Asasi Manusia; Bukti Mengungkap Adanya Pekerja Anak dalam 
Rantai Pasokan Kelapa Sawit Cargill 8/3/2013

Cargill Lingkungan Hidup; Hakim Memerintahkan jaminan Pinjaman Federal 
untuk Peternakan Babi di DAS Sungai Buffalo 12/2/2014

Cargill Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia;

Pertanyaan di Sekitar 52.000 Hektar yang Dimiliki 
oleh Perusahaan Multinasional Cargill 6/29/2013

Cargill Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia;

Cargill Telah Melanggar Hukum Pembelian Tanah di 
Kolombia -Oxfam 9/26/2013

Cargill Lingkungan Hidup; Mengapa Menolak Monsanto Dan Cargill? 5/8/2015

Cargill Lingkungan Hidup;
Koch Industry dalam Daftar Puncak Perusahaan 
Penyebab Polusi Air adalah Penyumbang Besar di 
Sektor Politik 

3/2/2015
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Cencosoud SA Lingkungan Hidup; Relatório do Greenpeace indica que o desmatamento 
pode estar na mesa do brasileiro 11/17/2015

Colgate Pamolive Lingkungan Hidup;
Greenpeace Menuntut Perlindungan Hutan Hujan di 
Kantor Pusat Colgate Palmolive, johnson&johnson, 
dan PepsiCo di Australia 

4/18/2016

Colgate Pamolive Lingkungan Hidup;
Colgate Palmolive, johnson&johnson, dan PepsiCo 
adalah Merk yang Gagal Melindungi Hutan di 
Indonesia

3/3/2016

Colgate Pamolive Hak Pekerja; Seorang Pekerja Tewas di Pabrik Colgate-Palmolive 
di Greenwood 2/14/2015

Colgate Pamolive Lingkungan Hidup; Raksasa Minyak Kelapa Sawit Wilmar Terlibat dalam 
Skandal Hutan - Greenpeace 0/22/2013

Colgate Pamolive Hak Pekerja; Kebakaran di Perkebunan Colgate Palmolive di 
Selatan Cambridge 9/30/2015

Companhia 
Brasileiro Hak Pekerja; Grupo Pao de Acucar paga r $ 280 mil por jornada 

excessiva 3/16/2016

Companhia 
Brasileiro Hak Pekerja; Policial militar tem vínculo de emprego reconhecido 

com Grupo Pao de Acucar 2/14/2015

Companhia 
Brasileiro Lingkungan Hidup; Relatório do Greenpeace indica que o desmatamento 

pode estar na mesa do brasileiro 11/17/2015

Companhia 
Brasileiro Hak Pekerja; Pao de Acucar é Condenado a pagar R $ 300 mil por 

abusos em jornada de trabalho 9/3/2015

Companhia 
Brasileiro Hak Asasi Manusia; Pao de Acucar sofre condenação de R $ 400 mil 2/25/2015

Companhia 
Brasileiro Hak Pekerja; Grupo Pao de Acucar vai pagar R $ 16 milhões por 

excesso de jornada 9/4/2013

ConAgra Hak Pekerja; Pekerja Cedera dalam Ledakan Pipa di Perkebunan 
Humboldt ConAgra 7/30/2015

ConAgra Lingkungan Hidup; EPA Mengajukan Penalti Melawan ConAgra Foods 
Lamb Weston

ConAgra Perubahan Iklim; ConAgra: Makanan Buruk, Kebijakan buruk 4/5/2015

ConAgra Hak Pekerja; NLRB Mengalahkan ConAgra Over dalam Peringatan 
Aktivitas Serikat Buruh 11/24/2014

ConAgra Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Penyelesaian senilai $ 5,7 juta untuk Biaya Pem-
bersihan Situs AC Lawrence Superfund di S. Paris, 
Maine

7/30/2014

ConAgra Sistem Tata Kelola; Perkebunan ConAgra di Columbus Dituding Melaku-
kan Pelanggaran Keamanan 3/17/2014

ConAgra
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan iklim;

Kampanye Baru untuk Mencegah Penggunaan 
"Minyak Kelapa Sawit Hasil Konflik" dari Industri 
Makanan Ringan di Amerika Serikat

9/12/2013

CP Group Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Peternakan Babi CP Grup Mencemari Sungai Buoi 6/20/2016

Darling Ingredients
Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup;

Tiga Anak Perusahaan Darling Ingredients Memba-
yar Tuntutan Pelanggaran dari CWA Sebesar USD 
135.000 

Felda Global 
Ventures

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pekerja Migran di Perkebunan Kelapa Sawit 
Beberkan Pelanggaran yang Dilakukan Perkebunan 
di Malaysia

7/26/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Golden Agri 
Resources Lingkungan Hidup; Perusahaan Top yang 'Dipasok dengan Kelapa Sawit 

Ilegal' 4/15/2016
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Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Perubahan Iklim;

Warga Sumatra Selatan Mengajukan Gugatan Class 
Action pada Perusahaan Penyebab Kabut Asap 10/6/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Perusahaan Raksasa Minyak Kelapa Sawit Diserang 
atas Upaya Transaksi Pembelian Tanah Selama 
Krisis Ebola di Liberia 

7/23/2015

Golden Agri 
Resources Lingkungan Hidup; Para Raksasa Minyak Kelapa Sawit Diselidiki atas 

Temuan Penghancuran Hutan Hujan di Papua 6/18/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Setelah Penawaran Obligasi Sukses, GAR Mengab-
aikan Komitmen Keberlanjutan 5/28/2015

Golden Agri 
Resources Hak Asasi Manusia; Para Pengunjuk Rasa Menyerang Perkebunan Kelapa 

Sawit di Liberia, Petugas Terluka  5/27/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; TFT Menangguhkan Keanggotaan PT SMART 5/19/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Ekspansi Golden Agri yang Tertunda oleh RSPO di 
Kalimantan Barat 5/8/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Bank yang Menggelontorkan $ 400m untuk Ekspansi 
Kelapa Sawit 'Harus Memeriksa Risiko Tinggi' 4/20/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

PRESS RELEASE: Terungkap Dampak Merusak 
terhadap Sosial dan Lingkungan dari Proyek Kelapa 
Sawit di Liberia 

4/1/2015

Golden Agri 
Resources Lingkungan Hidup; Keluhan Forest Peoples Programme terhadap Golden 

Agri Resources 3/9/2015

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Menelusuri Kasus Golden Agri Resources Ltd (GAR)/ 
PT Kartika Prima Cipta 0/13/2014

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Golden Agri, April Berada di Bawah Pengawasan 
Praktik Tidak Lestari 1/18/2014

Golden Agri 
Resources

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Investor dorong Industri Minyak Kelapa Sawit untuk 
Berhenti Membakar Hutan Tropis dan Mendorong 
Perubahan Iklim

12/3/2013

Grupo DB Lingkungan Hidup; Relatório melakukan Greenpeace indica que o des-
matamento pode estar na mesa lakukan brasileiro 11/17/2015

Grupo DB Lingkungan Hidup; Relatório melakukan Greenpeace revela que carne 
pode aumentar  o desmatamento 11/25/2015

Grupo Pereira Lingkungan Hidup; Relatório melakukan Greenpeace indica que o des-
matamento pode estar na mesa lakukan brasileiro 11/17/2015

Hormel Foods Sistem Tata Kelola; 
Kesejahteraan Hewan;

Sebuahdana pertahanan imal menantang Hormel 
pada penggunaan dari 'natural 'pada label produk 6/30/2016

Hormel Foods Kesejahteraan Hewan; investigation Mengungkapkan Kekejaman dan 
Abaikan di Hormel Pemasok Babi makanan ' 5/25/2016

Hormel Foods Lingkungan Hidup; Aktivis Lingkungan Mencetak Kemenangan Besar 
atas Mitra Bisnis Terdekat Pepsi 3/11/2016

Hormel Foods Kesejahteraan Hewan; USDA menyelidiki pengobatan Hormel pemasok dari 
babi setelah permukaan Video 11/11/2015

Hormel Foods Lingkungan Hidup; Investor: Big Food harus Terbuka Terkait Risiko Air 8/19/2015

Hormel Foods Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Whistleblower USDA Food Inspektur pada Hormel ini 
pork Tanaman: Ini "hanya Nuts" 2/5/2015

Hormel Foods Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja; Hormel menghadapi antipeluru lebih inspeksi pabrik 2/2/2015

Hormel Foods Hak Pekerja; 'SAyA merasa seperti sepotong sampah '- Hidup di 
dalam Amerika pabrik pengolahan makanan 2/21/2014

Hormel Foods Hak Pekerja; Pekerja, penulis memperingatkan Dangepengepakan 
daging Rous kondisi pekerja pabrik 12/4/2014

Hormel Foods Lingkungan Hidup; Hog Wild: Pabrik Pertanian yang Keracunan Iowa 
Drinking Air 2/24/2014
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Hormel Foods Sistem Tata Kelola; industri daging meluncurkan serangan hukum 
terhadap baru KAMI aturan pelabelan 1/10/2014

Hormel Foods Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Institutional Investors Press Palm Oil Industry 
to Stop Burning Rainforests and Driving Climate 
Change

12/3/2013

Hormel Foods Sistem Tata Kelola;
Investor dorong Industri Minyak Kelapa Sawit untuk 
Berhenti Membakar Hutan Tropis dan Mendorong 
Perubahan Iklim

0/18/2013

Hormel Foods
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hiduo; 
Perubahan Iklim;

Perusahaan Barang Grosir Mengungkap Donor Besar 
untuk Kampanye Pelabelan anti-GMO di Washington 9/12/2013

Hormel Foods Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Kampanye Baru untuk Mencegah Penggunaan 
"Minyak Kelapa Sawit Hasil Konflik" dari Industri 
Makanan Ringan di Amerika Serikat

11/11/2015

IOI Corporation 
Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Greenpeace Menyerukan Tindakan Hukum terhadap  
IOI,  Produsen Minyak Kelapa Sawit dan Pedagang  
Nakal

4/27/2016

IOI Corporation 
Bhd

Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Nestle Menunda Pembelian Bahan Baku dari IOI 4/12/2016

IOI Corporation 
Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Unilever Membatalkan Kontrak dengan Pemasok 
Minyak Kelapa Sawit yang Melakukan Pelanggaran 
Kebijakan Deforestasi

4/5/2016

IOI Corporation 
Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Gugatan Perdata atas Kabut Asap Dimulai, Enam 
Pejabat Pemerintah Digugat 3/31/2016

IOI Corporation 
Bhd

Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Raksasa di 
Malaysia Ditangguhkan oleh Organisasi Industri 
Akibat Rekam jejak Lingkungan yang Buruk

3/25/2016

IOI Corporation 
Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Bagaimana Perusahaan Kelapa Sawit Membuat 
Kebakaran Hutan di Indonesia Semakin Buruk 11/20/2015

IOI Corporation 
Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Perkembangan yang Mengkhawatirkan di Industri 
Minyak Kelapa Sawit di Amerika Latin Memicu 
Panggilan Aksi Global untuk Perdagangan Kelapa 
Sawit

11/11/2015

IOI Corporation 
Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Inilah Para Taipan Perusahaan Sawit Terbesar di 
Indonesia 0/30/2015

IOI Corporation 
Bhd Sistem Tata Kelola; IOI Menghadaoi Risiko Pengangguhan Sertifikasi 

RSPO dari Pasar Minyak Kelapa Sawit 9/30/2015

IOI Corporation 
Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

25 Kelompok Bisnis Kelapa Sawit Ini Dituding 
Rampas Lahan Ekspansi 2/12/2015

IOI Corporation 
Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Importir utama IOI Abai pada Ikrar untuk Menghenti-
kan Kelapa Sawit Berkonflik 11/13/2014

IOI Corporation 
Bhd Hak Pekerja; IOI Group Dicurigai Melakukan Pelanggaran Serius 

Hak-Hak Pekerja 9/16/2014

IOI Corporation 
Bhd

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup; Perubahan Iklim;

IOI - Perusahaan Terburuk yang Pernah Anda Dengar 9/14/2014

IOI Corporation 
Bhd Lingkungan Hidup; Manifesto Minyak Kelapa Sawit yang Baru Dicurigai 

sebagai Upaya Greenwashing 7/16/2014

IOI Corporation 
Bhd Hak Pekerja; Pelanggaran Aturan Perburuhan yang Jamak Terjadi 

di Industri Minyak Kelapa Sawit 2/18/2014

IOI Corporation 
Bhd Lingkungan Hidup; Pembiayaan Minyak Kelapa Sawit harus Menyetop 

Deforestasi dan Kegiatan Ilegal 11/21/2013

IOI Corporation 
Bhd Hak Asasi Manusia; Semakin Banyak Demonstrasi Pribumi di Daerah 

Baram 7/30/2013

JBS Lingkungan Hidup; Tyson, Perdue Penyebab Polusi Air Terbesar di 
Virginia 6/30/2016
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JBS Hak Pekerja; Oxfam Mengklaim Idustri Unggas Bermasalah 5/11/2016

JBS Hak Asasi Manusia; jBS é condenada a pagar R $ 2 milhões por trabalho 
infantil na Seara 4/19/2016

JBS Hak Pekerja;
OSHA Menjatuhkan Denda Senilai $ 122K kepada 
Produsen Unggas Terbesar atas Kegagalan Menga-
tasi Limbah Amonia Berbahaya di Peternakan Waco 

3/30/2016

JBS Hak Pekerja; Pilgrim’s Pride menghadapi Pelanggaran OSHA 
setelah Seorang Pekerja Terluka di Alabama 3/10/2016

JBS Hak Pekerja; Pekerja Menuding Pilgrim’s Pride Melakukan 
Kelalaian yang Menyebabkan Cidera 1/6/2016

JBS Sistem Tata Kelola; JBS dalam pusaran Anti-korupsi di Brasil 11/26/2015

JBS Kesejahteraan Hewan; Aktivis Hak Binatang Memprotes Pabrik Pengepakan 
Daging jBS 10/2/2015

JBS Lingkungan Hidup; Investor: Big Food harus Terbuka Terkait Risiko Air 8/19/2015

JBS Hak Pekerja; Departemen Tenaga Kerja menggugat Greeley jBS 
USA 2/16/2014

JBS Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Greeley jBS Didenda $ 46.000 Akibat Kematian 
Pekerja 12/11/2014

JBS Perubahan Iklim; Dewan Kota: Rumah jagal jBS Bermasalah 9/19/2014

JBS Kesejahteraan Hewan; Kondisi Rumah jagal Babi jBS Butchertown 9/1/2014

JBS Hak Pekerja; Pekerja Pilgrim’s Pride Meninggal di Pabrik 8/5/2014

JBS Hak Pekerja; Kematian di Peternakan Greeley jBS Sedang 
Diselidiki 6/10/2014

JBS Lingkungan Hidup; Butchertown Group Menarik Persetujuan Ekspansi 
JBS 4/24/2014

JBS Kesejahteraan Hewan; jBS Dituding Melakukan Penanganan Ternak yang 
Tidak Manusiawi di Greeley 3/26/2014

JBS Hak Pekerja; jBS / Friboi é condenada em R $ 2 milhões no 
Maran- Hao 3/26/2014

JBS
Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Perkebunan Swift didenda hampir $ 100.000 untuk 
pelanggaran polusi udara Butchertown 3/14/2014

JBS Sistem Tata Kelola; Selatan Korea Menunda Impor Daging Sapi AS 
Akibat Pemberian Pakan Aditif 10/9/2013

JBS Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Pilgrim’s Pride Membayar Denda untuk Pelanggaran 
Keamanan 7/25/2013

JBS Hak Asasi Manusia; justicia interdita setores da Fabrica da jbs aves ada rs 2/20/2014

JBS Hak Pekerja; MPT pede interdição da jBS e indenização de R $ 
16,8 mi 0/28/2014

JBS Hak Pekerja; Frigorifico jBS deve pagar R $ 300 demissões mil por 
discriminatórias 1/24/2014

JBS Hak Pekerja; TST impõe multa de R $ 10 milhões à Seara por 
Danos morais coletivos 12/1/2014

JBS Hak Pekerja; jBS aceita pagar R $ 3,1 milhões para encerrar 4/16/2013

JBS Hak Pekerja; jBS é condenada em R $ 9 milhões por irregular-
dades e por Expor Trabalhadores a Riscos 9/24/2013

JBS Hak Pekerja; TRT-RS condena Frigorificos por violação reiterada 
de Direitos 1/17/2014

JBS Hak Pekerja; Frigorifico é Condenado sebuah ressarcir aux-
ílios-doença ao Inss 3/18/2014

JBS Hak Pekerja; jBS é condenada por servir carne com larva para 
empregados 8/7/2014
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JBS Hak Pekerja; Trabalhadores denunciam o jBS Friboi de Rolim de 
Moura eo SINTRA-ALI por perseguição 4/21/2015

JBS Hak Pekerja; Ato em São Paulo denunciará abusos da jBS-Friboi 9/11/2015

JBS Hak Pekerja; "jBS Friboi é condenada por descumprir regras 
trabalhistas

JBS Hak Pekerja; Denda untuk 'Masalah Keamanan’ Kemasan Daging 
Sangat Memalukan 6/14/2014

Kencana Agri Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Kencana Agri Hak Pekerja; Lingkungan 
Hidup;

Perjuangan Petani Banggai (PPB) untuk Keadilan: 
Keluarkan Kencana Agri dari Tanah Rakyat dan 
Penuhi Hak-Hak Pekerja

4/18/2016

Kencana Agri Hak Pekerja; Lingkungan 
Hidup; Potret Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah 3/18/2016

Kencana Agri Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Inilah Para Taipan Perusahaan Sawit Terbesar di 
Indonesia 0/30/2015

Kencana Agri Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Skenario Terselubung Perkebunan Sawit yang 
Membabat Hutan Pohuwato (Bagian - 1) 8/29/2015

Kencana Agri Hak Pekerja; Pelatihan Paralegal Masyarakat dan Buruh di Luwuk, 
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 5/18/2015

Kencana Agri Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

25 Grup Bisnis Sawit INI dituding Rampas Lahan 
untuk Ekspansi 2/12/2015

Kencana Agri Lingkungan Hidup;
Meski telah mengucap Ikrar Lestari, Mitra Wilmar 
Terus Merusak Hutan untuk Perkebunan Kelapa 
Sawit

6/12/2014

Kencana Agri Lingkungan Hidup; Gajah Muda yang Terancam Punah Kemungkinan 
Diracun oleh Petani Kelapa Sawit 2/28/2014

Krakit Heinz

Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia; Lingkun-
gan Hidup; Perubahan 
Iklim;

Suskesinambungan Isu Shadow Kraft Heinz Merger 3/26/2015

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Kebijakan Keberlanjutan yang Lemah Mengakibatkan 
Risiko Keuangan untuk Raksasa Minyak Kelapa Sawit 
Malaysia, Kata Laporan

2/27/2015

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Perusahaan Malaysia Didenda, Eksekutif Terancam 
Penjara Karena Berperan dalam Kebakaran Hutan 9/11/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Manifesto Minyak Kelapa Sawit yang Baru Dicurigai 
sebagai Upaya Greenwashing 7/16/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd Hak Asasi Manusia; Komunitas Memprotes UK Equatorial Palm Oil  6/24/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

LSM Memanggil Perusahaan Minyak Kelapa Sawit 
Raksasa KLK setelah Kalah di Pengadilan PNG 6/20/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Raksasa Minyak Kelapa Sawit di Malaysia Terlibat 
Konflik Sosial dan Dereboisasi 4/2/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pelanggaran Aturan Perburuhan yang Jamak Terjadi 
di Industri Minyak Kelapa Sawit 2/18/2014

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd Hak Asasi Manusia; UK Equatorial Palm Oil dituduh sebagai pelanggaran 

HAM di Liberia 12/19/2013

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pelanggaran Hak Pekerja Meluas dalam Industri 
Minyak Kelapa Sawit Indonesia, menurut investigasi 7/19/2013
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Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

UPDATE: Indonesia Menuntut Kuala Lumpur Kepong 
atas Asap yang Menimbulkan Kebakaran 7/12/2013

Kuala Lumpur 
Kepong Bhd

Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Kuala Lumpur Kepong, Silakan Tinggalkan Colling-
wood Bay 4/13/2016

Marfrig Global 
Foods Hak Pekerja; Frigorifico é Condenado a pagar mais de R $ 6,8 mil 

por dano moral coletivo em Rondônia 5/11/2016

Marfrig Global 
Foods Hak Pekerja; MPT pede condenação do Marfrig de Bataguassu em 

R $ 10 milhões 8/5/2014

Minerva Foods Hak Pekerja; justicia do Trabalho condena Frigorifico em 500 mil 
por exigir horas extras em locais insalubres 11/3/2015

Minerva Foods Kesejahteraan Hewan; 
Lingkungan Hidup; 5.000 Ekor Ternak Tenggelam di Pelabuhan di Brasil 0/16/2015

Minerva Foods Hak Pekerja; Frigorifico será multado por não executar Projeto 
preventivo de Incendio 8/20/2015

Monsanto
Sistem Tata Kelola; 
Hak asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Setelah Perang, Monsanto, Cargill & Dow Chemical 
Mengambil Alih Sektor Pertanian di Irak 5/23/2016

Monsanto
Sistem Tata Kelola; 
Hak asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Pendemo Berbaris Melawan Agrikimia 5/21/2016

Monsanto Lingkungan Hidup; Pemkot Long Beach Gugat Monsanto untuk Kontam-
inasi PCB Berlangsung di Storm Runoff, Waterways 5/20/2016

Monsanto Hak Asasi Manusia; Bukti Baru Bahaya Pembulatan Gen Monsanto 5/17/2016

Monsanto Lingkungan Hidup; jagung Hasil Rekayasa Genetika Gagal; Pestisida 
Hanya Memperburuk Masalah, Kata Para Ilmuwan 5/5/2016

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; Monsanto: 115 anos kontra planeta e saúde Humana 5/4/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; Pedagang Biji-bijian Menolak Kedelai Baru yang 
Dikembangkan oleh Monsanto 5/2/2016

Monsanto Hak Asasi Manusia; Gugatan Hukum atas Monsanto: Pembulatan Gen 
Menyebabkan Kanker di Ladang Pertanian Cambria 3/9/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

LSM Pengawas Keamanan Makanan Uni Eropa 
Menggugat Monsanto atas Pestisida 3/2/2016

Monsanto Lingkungan Hidup; Berkeley Mengajukan Gugatan Terhadap Monsanto 
Terkait Biaya Pembersihan PCB 1/7/2016

Monsanto Lingkungan Hidup; Pemkot Calif Gugat Monsanto, Pfizer Akibat Kontam-
inasi PCB 11/10/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; Penentang Rekayasa Genetika Menang Satu Putaran 11/7/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Tuntutan Hukum AS terhadap Monsanto atas 
dugaan keterkaitan kanker dengan rekayasa gen 10/15/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Buruh AS menuntut Monsanto atas klaim herbisida 
menyebabkan kanker 9/29/2015

Monsanto Sistem Tata Kelola;
Anggota DPR yang mendukung UU DARK untuk 
membatalkan pelabelan produk hasil rekayasa 
genetika menerima pembayaran dari Big Food

7/30/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; San jose Gugat Monsanto, Pfizer Terkait PCB 7/9/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Masyarakat dari 7 negara menyatakan bahan kimia 
Monsanto menyebabkan kanker 6/5/2015

Monsanto
Sistem Tata Kelola; 
Hak asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Puluhan ribu orang melakukan pawai untuk menolak 
Monsanto dan dan pertanian produk hasil rekayasa 
genetika di seluruh dunia 

5/24/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; Aktivis di Swiss memprotes titan agribisnis global 5/23/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; Gugatan Hukum Menuduh Monsanto Berbohong 
tentang Keselamatan Pembulatan Gen 4/24/2015
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Monsanto Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Kelompok Petani Argentina Menuding Kontrak 
Kedelai Monsanto Melanggar Hukum Lokal 4/15/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; Monsanto Didenda $ 600K oleh EPA Akibat Kegaga-
lan Mengendalikan Limbah Kimia Beracun 3/27/2015

Monsanto Hak Asasi Manusia; Pembulatan Obat Pembunuh Gulma 'mungkin' 
Menyebabkan Kanker, Kata WHO 3/21/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; Monsanto Co Mengyelesaikan Klaim GMO Petani 
Gandum di Wilayah Selatan  3/18/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; San Diego menggugat Monsanto Akibat Polusi PCB 3/17/2015

Monsanto Lingkungan Hidup; Tanaman hasil rekayasa genetika Monsanto-Bayer 
Mengkontaminasi Eropa 2/25/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Monsanto Menyelesaikan Tuntutan Hukum Atas 
Pertanian Gandum Eksperimental 11/12/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Monsanto Menuntut Maui County akibat Moratorium 
Pertanian GMO 11/12/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola;
Maui vs Monsanto: Pemilih di Hawaii County 
Menolak Pengeluaran APBD Besar-besaran untuk 
Melarang Perkebunan Tanaman GMO 

11/10/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia;
Penelitian Menemukan bahwa Pestisida yang 
Disemprotkan di Taman NyC Dapat Menyebabkan 
Kanker

11/8/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Hasil tes menemukan kedelai hasil rekayasa genetika 
yang mengandung banyak pestisida dalam produk 
susu formula bayi di Portland 

0/23/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola; Monsanto Menghabiskan jutaan untuk Mengalahkan 
Inisiatif pelabelan GMO 10/17/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; AS menyatakan bahwa gandum ilegal yang dimodifi-
kasi secara genetik ditemukan di Montana 9/26/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia;
Studi independen lainnya mengkonfirmasi bahan 
kimia hasil rekayasa Monsanto mematikan, Bahkan 
dalam Dosis Kecil

9/20/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Bagaimana Monsanto memusnahkan sebuah surga 9/7/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola; Pengadilan Guetemala menunda "Hukum Monsanto" 9/3/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Aktivis Bee di Berkeley memprotes produksi insek-
tisida oleh koperasi 8/17/2014

Monsanto

Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia; Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup;Perubahan iklim;

Top 10 Daftar Penjahat Korporat 8/14/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Petani Brazil Meminta Monsanto Mengembalikan 
Uang untuk Tanaman Transgenik yang Gagal 7/30/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Bagaimana Monsanto dan perusahaan biotek 
melanggar Kode Nuremberg dengan eksperimen 
tidak manusiawi terhadap manusia

7/28/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Petani Kenya memprotes Monsanto atas jagung 
transgenik 7/8/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Protes atas Monsanto di Alaska Menghilang: Teori 
Konspirasi 6/17/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Pemogokan Terkait Pembulatan Gen Monsanto 6/15/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Taktik manipulatif Monsanto terungkap setelah 
mengklaim kedelai GMO yang 'secara substansial 
setara' dengan produk non-GMO

6/10/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola; Penipuan Ilmiah Monsanto di Berkas GMO 5/27/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Demonstrators di Olympia bergabung dalam protes 
global melawan Monsanto 5/25/2014
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Monsanto Hak Asasi Manusia; Aktivis lingkungan Argentina, buruh tani memprotes 
pestisida Monsanto 5/15/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Kota Westport, sekolah distrik mengajukan gugatan 
terhadap perusahaan akibat PCB di sekolah menen-
gah

5/14/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia;
Pejabat Militer China Peringatkan Dampak Rekayasa 
Gen Monsanto dalam Produk Kedelai: Ancaman bagi 
1,3 Miliar Penduduk China

5/12/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Brasil Berniat melarang rekayasa Monsanto, dan 
risiko toksin lainnya 3/27/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; Glyphosate pada hewan dan manusia - studi baru 3/23/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Suku Maya Memenangkan Pertempuran besar untuk 
Melarang Tanaman Transgenik Kedelai 3/20/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Prancis Larang jagung GMO Monsanto menjelang 
musim tanam 3/15/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Studi Baru GMO, Radiasi DNA GMO, Kanker, leuke-
mia & Pelanggaran Bitcoin 3/4/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Monsanto Terkait dengan Kematian Ribuan Petani 3/3/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Monsanto Roundup Ditemukan pada 75% sampel Air 
dan Hujan 2/27/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Monsanto dituding bersalah untuk kematian 
kupu-kupu raja 2/10/2014

Monsanto Sistem Tata Kelola; Penentang Monsanto ditangkap di luar Rapat Umum 
Pemegang Saham 1/29/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Agen jeruk Monsanto menghadapi gugatan di 
Pengadilan Tinggi 1/27/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; Racun Bt Monsanto membunuh embrio sel manusia 1/24/2014

Monsanto

Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia; Lingkun-
gan Hidup; Perubahan 
Iklim;

Pakaian Baru Para Raja: Rekayasa Genetika dan 
Bioeconomi 1/15/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Pembangunan Perkebunan Monsanto di utara 
Argentina dihentikan dengan alasan lingkungan 1/10/2014

Monsanto Lingkungan Hidup; Petani vs Monsanto: Keluarga Petani Mengajukan 
Banding ke Mahkamah Agung AS 1/8/2014

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Penyakit akibat pestisida memicu protes anti-Mon-
santo di argentina 0/25/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Monsanto harus diadili atas tuduhan ‘ecogenosida’, 
kata LSM 0/16/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Warga Hay River menentang rekayasa genetika 
tanaman 0/12/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Carta abierta: "¡Fuera Chevron, Monsanto y Barrick 
Pergild de la Argentina! " 10/6/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Kebebasan benih adalah solusi kelaparan dan 
malnutrisi 8/28/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Perusahaan penyebab kanker Monsanto, DuPont, dan 
Syngenta jadi sorotan dalam ajang penghargaan film 8/16/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; Monsanto diminta berhenti beroperasi di India 8/8/2013

Monsanto Lingkungan Hidup; Trebes : La riposte des riverains de Monsanto 7/30/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; Bonus Pekerja: Remaja yang Bekerja Untuk Monsan-
to Disemprot dengan Penyemprot Tanaman 7/26/2013

Monsanto Hak Asasi Manusia; Kasus PCB melawan Monsanto dapat dilanjutkan, 
kata pengadilan banding 7/24/2013

Monsanto Lingkungan Hidup; Petani ingin pengawasan lebih atas Tanaman 
varietas baru Monsanto 7/18/2013
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Monsanto Hak Asasi Manusia;
Pembulatan Gen Monsanto: Dampak Glyphosate 
Diarbicide pada Kesehatan Manusia. Persiapan untuk 
penyakit modern 

7/12/2013

Monsanto Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim; HC & S, Monsanto Menurut Clean Air Branch 7/11/2013

Monsanto Sistem Tata Kelola; Pengadilan Perancis mengangkat kasus keracunan 
melawan Monsanto 9/10/2015

Monsanto Sistem Tata Kelola; "Tanaman transgenik Monsanto sebabkan kanker,” 
kata gugatan

Monsanto Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Monsanto Dituntut atas Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan 2/22/2015

Monsanto Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia; Mantan pemilik kebun kopi menuntut Monsanto 2/4/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; Kuple menuduh paparan transgenik menyebabkan 
kanker 5/2/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; Gugatan hukum atas Non-Hodgkin Lymphoma dari 
Paparan transgenik 11/16/2015

Monsanto Sistem Tata Kelola; Class action atas label transgenik 6/20/2015

Monsanto Sistem Tata Kelola; Pasien Kanker Laguna Niguel Terpapar Kimia Berba-
haya di Salah satu Wilayah Paling Terkontaminasi 3/10/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; FIFRA Monsanto Tidak bisa Menghadapi Gugatan 
atas Kanker 4/8/2016

Monsanto Sistem Tata Kelola; Monsanto Berutang $ 20M dalam Gugatan Kanker 
PCB, Calif. Kata Juri 5/4/2016

Monsanto
Hak Asasi Manusia; 
Kesejahteraan Hewan; 
Lingkungan Hidup;

Portland Menghubungkan Gugatan Monsanto di 
Sepanjang Pantai Barat 3/16/2016

Monsanto Lingkungan Hidup; Tolak GMO: Pawai Aktivis Terhadap Monsanto 5/21/2016

Monsanto
Hak Asasi Manusia; 
Kesejahteraan Hewan; 
Lingkungan Hidup;

Kota Mendorong MDL setelah Gugatan PCB Mon-
santo Menggunung 1/27/2016

Monsanto
Hak Asasi Manusia; 
Kesejahteraan Hewan; 
Lingkungan Hidup;

Seatlle mengajukan tuntutan senilai jutaan dolar 
kepada Monsanto untuk membersihkan PCB dari 
Duwamish

1/26/2016

Noble Group
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

“Peta Minyak Sawit” di Papua Barat menggambar-
kan ledakan industri sawit di wilayah tersebut 5/6/2015

Olam International Hak Pekerja; Kecelakaan kerja yang berakibat fatal di pabrik gula 
India pemasok PepsiCo 0/20/2014

Pilgrim’s Pride Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja; Oxfam Mengklaim Idustri Unggas Bermasalah 5/11/2016

Pilgrim’s Pride Hak Pekerja; Pekerja Shelby Co menyalahkan Pilgrim’s Pride atas 
amputasi jari parsial 4/18/2016

Pilgrim’s Pride Hak Pekerja; Pilgrim’s Pride menghadapi pelanggaran OSHA 
setelah seorang pekerja terluka di Alabama 3/10/2016

Pilgrim’s Pride Hak Pekerja; Pekerja Pilgrim’s ditemukan tewas di pabrik 8/5/2014

Pt Indofood Lingkungan Hidup;
Aktivis menduduki Landmark NyC dan menurunkan 
banner “Pepsi Cola, Hentikan Minyak Sawit Berma-
salah”

4/25/2016

Pt Indofood Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Aktivis Lingkungan Mencetak Kemenangan Besar 
atas Mitra Bisnis Terdekat Pepsi 3/11/2016

Pt Indofood
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan iklim;

Laporan Baru Menemukan Kaitan Indofood dengan 
Deforestasi, Polusi Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Indonesia

9/23/2015



75The Role of Banks in Financing Agriculture and Livestock  Sectors

Pt Indofood Hak Pekerja; Buruh KSBSI Minta Ahok Panggil Pengusaha PT. 
Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari 1/25/2014

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia; Alarm Tanda Bahaya bagi Anak-anak Liberia 5/8/2016

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia; Kelompok Masyarakat Sipil Grup Mengumumkan 
Insiden di Perkebunan Sime Darby 4/11/2016

Sime Darby Bhd Kesejahteraan Hewan; Liberia: Tahapan Aksi Protes Perempuan yang 
Dirugikan oleh Perkebunan Sime Darby 10/9/2015

Sime Darby Bhd Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Warga Sumatera Selatan mengajukan gugatan class 
action kepada perusahaan penyebab kabut asap 10/6/2015

Sime Darby Bhd Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Manifesto Minyak Kelapa Sawit yang Baru Dicurigai 
sebagai Upaya Greenwashing 7/16/2014

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Sime Darby memperbudak Liberia di negara mereka 
sendiri, kata aktivis 4/1/2014

Sime Darby Bhd Lingkungan Hidup; Liberia: Polisi memulai investigasi kasus kebakaran 
Sime Darby 3/24/2014

Sime Darby Bhd Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Investor dorong Industri Minyak Kelapa Sawit untuk 
Berhenti Membakar Hutan Tropis dan Mendorong 
Perubahan Iklim

12/3/2013

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia;
Perampasan Tanah dan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Liberia jelang Global Development 
Summit

2/1/2013

Sime Darby Bhd Hak Asasi Manusia; Konflik tanah perkebunan Sime Darby, Liberia 3/17/2014

Sime Darby 
Plantation Bhd Hak Asasi Manusia; Alarm Tanda Bahaya bagi Anak-anak Liberia 5/8/2016

Sime Darby 
Plantation Bhd Hak Asasi Manusia; Liberia: Tahapan Aksi Protes Perempuan yang 

Dirugikan oleh Perkebunan Sime Darby 10/9/2015

Sime Darby 
Plantation Bhd Hak Pekerja; Liberia: Sime Darby Menghadapi Gugatan Pasca 

Ledakan Kimia 10/7/2015

Sime Darby 
Plantation Bhd Lingkungan Hidup; Manifesto Minyak Kelapa Sawit yang Baru Dicurigai 

sebagai Upaya Greenwashing 7/16/2014

Tyson Foods Lingkungan Hidup; Tyson, Perdue Penyebab Polusi Air Terbesar di 
Virginia 6/30/2016

Tyson Foods Hak Pekerja; Oxfam mengklaim industri unggas bermasalah 5/11/2016

Tyson Foods Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Aktivis Lingkungan Mencetak Kemenangan Besar 
atas Mitra Bisnis Terdekat Pepsi 3/11/2016

Tyson Foods Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Investor: Big Food harus Terbuka Terkait Risiko Air 9/2/2016

Tyson Foods Kesejahteraan Hewan; Walmart Tertangkap Basah Mendukung Perlakuan 
Mengerikan Terhadap Ternak Babi 2/13/2014

Tyson Foods Lingkungan Hidup; Masalah Tyson Food Missouri Mengakibatkan Risiko 
Jutaan di Kontrak Pemerintah 8/25/2014

Tyson Foods Lingkungan Hidup; EPA Luncurkan Investigasi Kriminal atas Tyson Foods 8/18/2014

Tyson Foods Kesejahteraan Hewan;
Tuntutan Pidana atas Tyson Foods dan Enam Orang 
Pekerja Rumah jagal yang  Tertangkap Kamera 
Tersembunyi tengah Menyiksa Hewan Ternak

0/28/2015

Tyson Foods Hak Pekerja; Tyson Foods dituntut vonis $ 2,2 juta dalam persi-
dangan 11/25/2015

Tyson Foods Lingkungan Hidup; Tyson Foods Membuang Lebih Banyak Limbah Ke Air 
Setiap Tahun Dibandingkan Exxon 2/9/2016

Tyson Foods Lingkungan Hidup;
Tyson Foods, Inc., Memayar $ 3.95M Penalti untuk 
Pelanggaran UU Udara Bersih di Pabrik di Iowa, 
Kansas, Missouri dan Nebraska

4/5/2013
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Tyson Foods Hak Pekerja; Seorang wanita di Texas menggugat Tyson Foods 
atas klaim rambut yang tersangkut di kait pabrik 1/6/2014

Tyson Foods Hak Pekerja; OSHA Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja 2/5/2015

Tyson Foods Hak Pekerja; OSHA menjatuhi hukuman kepada Tyson atas 
kecelakaan di tempat kerja 12/17/2013

Tyson Foods Hak Pekerja;

Departemen Tenaga Kerja AS OSHA menjatuhi 
hukuman denda kepada Tyson Foods senilai $ 
121.720 kecelakaan kerja di fasilitas produksi di 
Buffalo, Ny 

11/19/2013

Tyson Foods Hak Pekerja; Pekerja Tyson kehilangan jari; OSHA melakukan 
penyelidikan 7/23/2015

Tyson Foods Lingkungan Hidup; 206 juta Pounds Bahan Kimia Beracun Dibuang ke 
Amerika Waterways 6/19/2014

Tyson Foods Lingkungan Hidup; Tyson Foods untuk membayar $ 539.000 untuk 
tumpahan di barat daya Missouri 1/20/2015

Tyson Foods Hak Pekerja; Pekerja Tyson Foods terluka dalam kecelakaan 
industri 0/31/2014

Tyson Foods Lingkungan Hidup; Missouri mengajukan pemberitahuan pelanggaran 
Tyson Foods 6/11/2014

Tyson Foods Hak Pekerja; Seorang pria menderita retak tengkorak dalam 
insiden di Tyson Foods 2/16/2015

Tyson Foods Hak Pekerja; Hillshire Diwajibkan Membayar Rekor $ 4M untuk 
Klaim Bias Rasial EEOC 2/21/2015

Walmart Brasil Lingkungan Hidup; Relatório do Greenpeace indica que o desmatamento 
pode estar na mesa do brasileiro 11/17/2015

Walmart Brasil Hak Pekerja; Walmart é Condenado a pagar R $ 1 milhão por dano 
moral coletivo 0/28/2015

Walmart Brasil Hak Pekerja; MPT condena Walmart por falta de Segurança ada 
TrabAlho 10/4/2013

Walmart Brasil Hak Pekerja;
Walmart Brasil diperintahkan untuk membayar 
US $ 10 juta atas kerusakan moral kolektif akibat 
diskriminasi dan pelecehan

10/5/2013

Wilmar Hak Asasi Manusia;
Liberia, Tiga Lainnya Menentang Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Dalam 'Konflik Perdagangan Kelapa 
Sawit'

5/6/2016

Wilmar Lingkungan Hidup; Perusahaan Utama 'yang terkait dengan kelapa 
sawit ilegal' 4/15/2016

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Dua Perusahaan Penyebab Kebakaberlari Hutan 
dapat Dukungan Pihak Asing 2/14/2015

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Bagaimana Perusahaan Kelapa Sawit Membuat 
Kebakaran Hutan di Indonesia Semakin Buruk 11/20/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Perkembangan yang Mengkhawatirkan di Industri 
Minyak Kelapa Sawit di Amerika Latin Memicu 
Panggilan Aksi Global untuk Perdagangan Kelapa 
Sawit

11/11/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Inilah Para Taipan Perusahaan Sawit Terbesar di 
Indonesia 0/30/2015

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Wilmar, pemasok Musim Mas tertangkap melakukan 
pembersihan habitat gajah untuk perkebunan kelapa 
sawit di Aceh

5/12/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; Kembalikan tanah kami: proyek kelapa sawit Uganda 
dituntut ke pengadilan atas klaim perampasan tanah 2/19/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

25 Grup Bisnis Sawit ini dituding Rampas Lahan 
untuk Ekspansi 2/12/2015



77The Role of Banks in Financing Agriculture and Livestock  Sectors

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Keuntungan kotor - Bagaimana perusahaan dan 
lembaga keuangan meraup miliaran dengan men-
gorbankan orang dan lingkungan dan mengelak dari 
tanggung jawab mereka 

2/10/2014

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Global Gagal 
Mencegah Kebakaran di Indonesia 12/8/2014

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; janji Palsu Wilmar dan Para Pemodal 5/22/2014

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Tulisan tamu: Metamorfosis Penebangan Destruktif 
oleh Perusahaan 5/7/2014

Wilmar Lingkungan Hidup; Lembaga keuangan Eropa dan AS terus membiayai 
kelapa sawit ilegal 3/28/2014

Wilmar Lingkungan Hidup; Gajah Muda yang Terancam Punah Kemungkinan 
Diracun oleh Petani Kelapa Sawit 2/28/2014

Wilmar Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Pelanggaran Aturan Perburuhan yang Jamak Terjadi 
di Industri Minyak Kelapa Sawit 2/18/2014

Wilmar
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan iklim;

Investor dorong Industri Minyak Kelapa Sawit untuk 
Berhenti Membakar Hutan Tropis dan Mendorong 
Perubahan Iklim

12/3/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Inilah yang disebut sebagai minyak kelapa sawit 
'kotor' 11/12/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; Pembiayaan Minyak Kelapa Sawit harus Menyetop 
Deforestasi dan Kegiatan Ilegal 11/21/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; Raksasa minyak kelapa sawit Wilmar tertangkap 
dalam skandal hutan - Greenpeace 0/22/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; Industri kelapa sawit pelaku kunci di balik deforesta-
si dan kebakaran hutan di Indonesia 9/3/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Para pengunjuk rasa menyerahkan petisi ke Kellogg 
Co keterlibatan Wilmar dalam praktik perdagangan 
kelapa sawit

7/31/2013

Wilmar
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Dereboisasi, eksploitasi, dan kemunafikan: akhir 
perampasan tanah kelapa sawit Wilmar 5/27/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Pedagang Minyak Kelapa Sawit Terbesar di Dunia 
di Bawah Pengawasan dalam Kasus Perampasan 
Tanah di Nigeria

7/8/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Regulator Minyak Kelapa Sawit Diminta Selidiki 
Tanah Ilegal Hasil Perampasan oleh Grup Pemasok 
Wilmar di Kalimantan

6/1/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia;
Penangkapan dan Penggusuran Mengguncang Desa 
dalam Perampasan Lahan untuk Perkebunan Kelapa 
Sawit di Bengkulu, Indonesia

10/2/2014

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Di Uganda, wanita petani kecil menolak kekerasan 
perkebunan kelapa sawit 7/15/2015

Wilmar Hak Asasi Manusia; Tanah yang dirampas: desa di Nigeria ingin tanah 
mereka dikembalikan oleh Wilmar 12/7/2013

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan mas-
yarakat di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat 2/23/2016

Wilmar Hak Asasi Manusia; Resolusi Maninjau 2/3/2016

Wilmar Lingkungan Hidup; Wilmar Internasional dituduh terlibat penggundulan 
hutan 0/25/2013

Wilmar
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Perusahaan raksasa kelapa sawit global Wilmar 
melanggar batas waktu lepas dari kelapa sawit 
bermasalah

1/21/2016

Wilmar Lingkungan Hidup; Wilmar dituduh melanggar kesepakatan deforestasi 4/13/2014
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Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; Minyak sawit Indonesia mendorong deforestasi 4/4/2014

Wilmar Lingkungan Hidup; Kuburan orangutan, Wilmar, dan kecanduan pada 
minyak sawit kotor 11/11/2013

Wilmar
Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup;

Kala Warga Sungai Enau Kecewa janji-janji Wilmar 11/11/2013

Wilmar Lingkungan Hidup; Protest terhadap Wilmar International di Indonesia 11/14/2013

Wilmar Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Keluhan yang bertubi menempatkan Wilmar di 
bawah pengawasan 7/21/2015

Wilmar Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Greenpeace: perusahaan minyak kelapa sawit 
raksasa memicu kebakaran hutan di Kalimantan 11/23/2015

Wilmar
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan iklim;

Hentikan penghancuran perusahaan besar kelapa 
sawit atas rumah terakhir untuk Orangutan, Gajah, 
dan Harimau

1/29/2016

y yamada SA Hak Pekerja; Supermercado é Condenado por demitir funcionario 
que se reuniu com Sindicato 2/19/2016

y yamada SA Hak Pekerja; Empresa yamada é acusada de prejudicar fun-
cionários 2/18/2016

y yamada SA Lingkungan Hidup; Relatório do Greenpeace indica que o desmatamento 
pode estar na mesa do brasileiro 11/17/2015

Carrefour SA Hak Pekerja; Accident de munca la Carrefour Suceava. Un Tanar a 
cazut de la Cinci metri dupa ce o balustrada cedat a 5/5/2016

Carrefour SA Lingkungan Hidup; Relatório do Greenpeace indica que o desmatamento 
pode estar na mesa do brasileiro 11/17/2015

Carrefour SA Hak Pekerja; Pengadilan Perancis mengutuk Carrefour karena 
memecat wanita berhijab asal Maroko 9/19/2014

Carrefour SA Hak Pekerja; Deux travailleurs blessÃ © s lors da € ™ une explo-
sion au Carrefour jeannois 9/10/2014

Carrefour SA Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Boikot Israel: Surat Konsumen Kepada Carrefour, 
Danone, Nestle dan Coca Cola 9/9/2014

Carrefour SA Hak Asasi Manusia; Hak 
Pekerja;

Terungkap: perbudakan di Asia yang memproduksi 
udang untuk supermarket di AS dan Inggris 6/10/2014

Carrefour SA Sistem Tata Kelola; "Carrefour assigné en justice pour usurpation des 
termes "Origine et qualité" 5/6/2014

Carrefour SA Hak Pekerja; Carrefour digugat atas jam kerja larut malam 2/26/2013

Carrefour SA Hak Pekerja; carrefour é Condenado em R $ 20 milhões 0/24/2013

Carrefour SA Hak Pekerja; auxiliar de manutenção sofre acidente e morre ada 
carrefour da Ponta Negra 8/13/2014

Carrefour SA Hak Pekerja; Eletricista cai de teto de supermercado em Manaus 
apos pisar em Telhado 8/1/2015

Carrefour SA Hak Pekerja; Funcionária é indenizada por demissão apos recla-
mar pagamento de horas extras 6/14/2013

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Petani mencari sertifikasi nasional atas jagung hasil 
modifikasi genetik 6/16/2016

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Laporan EPA terbaru mendorong larangan virtual 
atas Atrazin Diarbicide di AS 6/3/2016

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Petani Membajak jagung Hasil Modifikasi Syngenta 5/31/2016

Syngenta AG Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; Pendemo berbaris melawan perusahaan agrikimia 5/21/2016

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Prancis segera melarang pestisida yang dituding 
mematikan lebah 3/18/2016
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Syngenta AG Lingkungan Hidup;
EPA Akhirnya Mengakui Bahwa Pestisida Paling 
Populer di Dunia Mematikan Populasi Lebah-20 
Tahun Terlambat

1/7/2016

Syngenta AG Hak Pekerja; Lingkungan 
Hidup;

Syngenta dan Bayer menjual pestisida 'berbahaya' di 
India 0/14/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup;
EPA: Perusahaan harus membayar $ 14,3 juta kali 
untuk membersihkan situs pusat bahan kimia di 
Hagerstown

8/17/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Aktivis di Swiss memprotes titan agribisnis global 5/23/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Lebih dari 360 tuntutan hukum diajukan oleh petani 
terhadap Syngenta 2/6/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Departemen Pertanian California dan Petinggi 
Monsanto jadi Target Protes 11/6/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Petani mengklaim benih modifikasi Syngenta 
menghancurkan pasar jagung 0/30/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Litigasi terhadap benih jagung Syngenta menguat 
setelah petani mengajukan gugatan kelas 10/9/2014

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Beekeepers mengajukan tuntutan atas produsen 
pestisida Syngenta dan Bayer 9/3/2014

Syngenta AG Hak Asasi Manusia; Upaya Uni Eropa untuk Menegakkan Perjanjian 
terkait Pelanggaran HAM 6/26/2014

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Metode Syngenta dalam membungkam perlawanan 
terhadap produk GMO luar biasa  5/15/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Beekeepers, LSM lingkungan dan kelompok hak 
sipil menuntut Syngenta, Bayer, dan BASF berhenti 
membunuh lebah 

4/29/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; Surga Beracun: Racun di Taman Anda 4/24/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Membungkam Ilmuwan: Tyrone Hayes menjadi target 
perusahaan herbisida Syngenta 2/21/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; China menolak jagung GMO, Pasar AS Terpuruk 12/3/2013

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup;

Perusahaan penyebab kanker Monsanto, DuPont, dan 
Syngenta jadi sorotan dalam ajang penghargaan film 8/16/2013

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Hentikan Monsanto Meracuni Hawai'i 7/6/2013

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; EPA meminta Syngenta untuk memasang label 
pestisida secara akurat 5/8/2014

Syngenta AG Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Tuntutan hukum terhadap bibit jagung GMO 
Syngenta 3/24/2015

Syngenta AG Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Gugatan terhadap Syngenta MDL mencapai 1.500 
Kasus 5/4/2015

Syngenta AG Hak Pekerja; Pekerja Pabrik Syngenta Gugat Perusahaan Terkait 
Paparan Karsinogen 9/28/2015

Syngenta AG Hak Asasi Manusia; Kasus Bellllwether dipilih dalam Tuntutan Mutridistr-
ik atas jagung GMO Syngenta 11/23/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Produsen jagung Ingin Menghentikan Aksi Mogok 
Bellwether 12/11/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Hak 
asasi Manusia;

Pertanian jagung Menolak Tawaran Syngenta untuk 
Untuk Para Pemogok di MDL 2/29/2016

Syngenta AG Hak Pekerja; Lingkungan 
Hidup; 10 pekerja Syngenta dibawa ke rumah sakit 1/24/2016

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Perusahaan kimia Deighton menuntut Syngenta 
ke pengadilan setelah seorang pekerja secara tak 
sengaja merilis pembunuh rumput mematikan

1/11/2016
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Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Hak 
Pekerja;

Huddersfield menuntut Syngenta membayar denda £ 
200.000 untuk kebocoran bahan kimia 3/17/2016

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Fla memulai penyelidikan suplai benih hibrida 
Syngenta 2/19/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Harga pengadaan Syngenta di India 7/20/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Syngenta menghadapi tuduhan pemerasan 3/4/2015

Syngenta AG Hak Pekerja;
"Syngenta, hentikan pembungkaman serikat buruh 
dan kembalikan kepemimpinan Imran Ali di Pakistan," 
tuntut IndustriALL

4/28/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; MDL atas jagung transgenik Syngenta melambung 
akibat semakin banyak tuntutan hukum 4/10/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Kemenangan Gary Hooser dari Hawaii atas Syngenta 
di Switzerland 5/13/2015

Syngenta AG Sistem Tata Kelola;
Syngenta dituntut $ 1 Miliar untuk kerugian akibat 
penolakan China atas jagung GMO menghentikan 
program beras dan jagung transgenik

0/13/2014

Syngenta AG Sistem Tata Kelola; Herbisida Syngenta melanggar undang-undang di 
India 4/23/2015

Syngenta AG Hak Pekerja; Syngenta dihukum di Brasil 11/19/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup;
EPA didorong untuk mempelajari efek Atrazin 
Syngenta dan Glifosat Monsanto pada Spesie 
Langka 

7/2/2015

Syngenta AG Hak Pekerja; Empresas do agro podem pagar mais de R $ 50 mi 
por contaminação de Trabalhadores 5/19/2015

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Uni Eropa melarang tiga pestisida pembunuh lebah: 
harapan bagi lebah dan pertanian 5/3/2013

Syngenta AG Lingkungan Hidup; Pengawas Uni Eropa mengatakan pestisida berbaha-
ya bagi lebah, industri  tidak setuju 8/26/2015
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tabel 8: kontroversi – lembaga keuangan

lembaga  
keuangan tipe kontroversi headline tanggal

Bank Mandiri
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup

Banking Unconcern to Environmental and 
Social Issues 10/16/2015

Bank Mandiri
Sistem Tata Kelola;; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Malaysia closes schools over smoke, haze 
from Indonesia 10/7/2015

Bank Mandiri

Sistem Tata Kelola;  
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Banks behind Indonesian palm oil tycoons 
revealed 3/10/2015

Bank Mandiri

Sistem Tata Kelola;  
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim;

Banks and palm oil 11/22/2013

BCA
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Banking Unconcern to Environmental and 
Social Issues 10/16/2015

BCA

Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia; Hak-Hak 
Pekerja; Lingkungan 
Hidup; Perubahan Iklim;

Banks and palm oil 11/22/2013

BNI
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup

Banking Unconcern to Environmental and 
Social Issues 10/16/2015

BNI

Sistem Tata Kelola; Hak 
Asasi Manusia; Lingkun-
gan Hidup Perubahan 
Iklim;

Banks behind Indonesian palm oil tycoons 
revealed 3/10/2015

BRI
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup; 

Banking Unconcern to Environmental and 
Social Issues 10/16/2015

BRI
Sistem Tata Kelola; 
Lingkungan Hidup; 
Perubahan Iklim

Banks behind Indonesian palm oil tycoons 
revealed 3/10/2015

BRI
Sistem Tata Kelola; 
Hak Asasi Manusia; 
Lingkungan Hidup;

Banks and palm oil 11/22/2013










