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Pendahuluan 

Minyak sawit Indonesia: sebuah isu global 
 

Pengembangan kebun kelapa sawit di Indonesia menimbulkan isu-isu yang parah dalam hal 

kesinambungan. Isu-isu utama kesinambungan adalah: 

- Hilangnya keanekaragaman hayati – Spesies yang terancam kritis seperti orangutan, harimau dan 

gajah yang kehilangan habitatnya; 

- Perubahan iklim – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dan kebakaran yang 

menyertainya, yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim; 

- Perampasan tanah – Hak-hak atas tanah belum teregistrasi dengan baik di Indonesia, di mana 

masyarakat sering kali kehilangan tanah dan mata pencaharian akibat perkebunan skala-besar; 

- Eksploitasi buruh – Kondisi kerja yang menyedihkan di banyak perkebunan kelapa sawit, dengan 

sering terjadinya pekerja anak dan pekerja paksa, dan banyak pekerja tidak menerima kontrak kerja 

permanen meskipun telah diperkerjakan di bawah kontrak sementara selama bertahun-tahun; dan 

- Ancaman kesehatan – Polusi udara dari kebakaran akibat pengembangan kelapa sawit 

menyebabkan gangguan pernafasan dan kematian prematur. 

 

Bergerak menuju kesinambungan? 
 

Sejak akhir 2013, pedagang/pengolah minyak sawit terbesar telah mengambil inisiatif untuk 

bertransformasi menuju praktik-praktik yang berkesinambungan. Kebijakan mereka tentang tanpa 

tebang, tanpa gambut, tanpa eksploitasi/No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) saat ini 

dipandang sebagai kebijakan kesinambungan yang paling ambisius. Para pedagang/pengolah ini, secara 

bersama-sama mewakili bagian terbesar dari perdagangan minyak sawit global. Mereka telah berjanji 

untuk membersihkan rantai suplai, dan dalam banyak hal telah berhasil mencegah penghancuran hutan 

hujan. 

 

Meningkatnya kekhawatiran global akan dampak ekspansi industri minyak sawit terhadap 

kesinambungan juga disampaikan oleh para pemimpin Indonesia. Pada Desember 2016, Presiden Jokowi 

mengeluarkan larangan sementara untuk pengembangan kelapa sawit di lahan gambut. Baru-baru ini, 

Februari 2017, Menteri Keuangan Indonesia secara terbuka menyoroti bahwa industri minyak sawit 

memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan namun dengan mengorbankan masyarakat 

banyak. 

 

Jadi, bagaimana dengan sektor perbankan, aktor terbesar ketiga? Bank memainkan peran penting dalam 

mengatasi isu-isu kesinambungan di sektor minyak sawit, karena perusahaan minyak sawit memerlukan 

modal untuk investasi yang mahal untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Tapi apakah bank 

mengambil peran penting ini? Apakah mereka juga melaksanakan kebijakan NDPE? Laporan ini melihat 

perilaku kesinambungan di bank-bank utama yang terlibat dalam pembiayaan pengembangan kelapa 

sawit Indonesia. 

 

Laporan ini juga melihat pada institusi keuangan Nordik, yang dikenal memiliki komitmen dalam 

menjunjung tinggi praktik-praktik keuangan yang etis. Salah satu praktiknya, yang dilakukan oleh GPFG, 

salah satu dana abadi terbesar di dunia, adalah melepaskan investasinya di lebih dari 30 perusahaan 

yang terlibat dalam minyak sawit di Indonesia. Secara umum, insitusi keuangan Nordik memberikan 

dukungan yang relatif kecil terhadap industri minyak sawit. Namun demikian, para investor Nordik 

masih berinvestasi dalam jumlah yang besar di industri minyak sawit. Mereka menjadi pemegang saham 

dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar AS di bank-bank utama di Asia Tenggara yang mendanai minyak 

sawit Indonesia. Apakah bank-bank ini telah masuk dalam radar mereka, atau akan segera dalam waktu 

dekat?  
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Ringkasan eksekutif 

Enam bank utama yang mendanai pengembangan minyak sawit Indonesia 
 

Bank berperan sangat penting dalam cepatnya ekspansi sektor minyak sawit di Indonesia. Kebanyakan 

perusahaan minyak sawit perlu meminjam uang untuk membangun perkebunan kelapa sawit. 

Diperlukan investasi yang bernilai sedikitnya 50 juta dolar AS untuk mengubah lahan/hutan menjadi 

perkebunan kelapa sawit-berbuah seluas 10,000-hektar. Laporan ini melihat pada enam bank utama 

yang mendanai ekspansi kelapa sawit di Indonesia. Empat diantaranya dari Indonesia, dan dua dari 

Singapura. 

 

Empat bank terbesar di Indonesia adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara 

Indonesia (BNI) dan Bank Central Asia (BCA). Bank Mandiri, BNI and BRI adalah tiga pemimpin besar di 

industri minyak sawit Indonesia, dan BCA kemungkinan adalah yang keempat. Beberapa fakta:  

- Minyak sawit merupakan bisnis yang penting bagi bank-bank ini, karena sektor minyak sawit 

menyumbang sebesar kira-kira 8% dari total pinjaman mereka. 

- Empat bank ini menyumbang sekitar setengah dari total pinjaman untuk pengembangan kelapa 

sawit Indonesia.  

- Di akhir tahun 2016 empat bank ini memiliki total kredit (outstanding loans) di sektor kelapa sawit 

Indonesia sebesar USD 12,5 miliar. 

- Sejak awal 2014, jumlah kredit di sektor pertanian di empat bank ini meningkat sebesar 70%. 

Terutama untuk BRI dan BNI, yang telah berekspansi dengan cepat di portfolio minyak sawit. 

 

Dua bank Singapura yang ditinjau dalam laporan ini adalah dua yang terbesar: Oversea-Chinese Banking 

Corporation Limited (OCBC) dan DBS Bank. Keduanya, OCBC dan DBS tidak mempublikasikan detil 

jumlah pinjaman mereka untuk sektor minyak sawit Indonesia. Namun demikian, sejumlah indikator – 

seperti pinjaman mereka untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia - menunjukkan 

bahwa bank-bank ini merupakan pemberi pinjaman terbesar untuk sektor minyak sawit Indonesia.  

 

Bank tidak mengambil peran mereka dalam kesinambungan 
 

Dua perkembangan terbaru yang mempercepat proses transisi menuju praktik-praktik yang 

berkesinambungan untuk industri minyak sawit Indonesia: 

- Pemain utama di rantai suplai telah menandatangani kebijakan No Deforestation, No Peat, No 

Exploitation (NDPE). Kebijakan NDPE ini termasuk komitmen terhadap konsep persetujuan atas 

dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya, 

zero bakar, mencegah kondisi kerja yang buruk, dan memelihara daerah-daerah dengan nilai 

konservasi tinggi/High Conservation Value (HCV), stok karbon tinggi/High Carbon Stock (HCS) dan 

lahan gambut. 

- Setelah bencana asap tahun 2015 di Indonesia, yang menyebabkan kerugian lingkungan dan 

ekonomi yang sangat besar bagi negara, pemerintah Indonesia menandatangani peraturan 

mengikat tentang lahan gambut. Saat ini, pengembangan kelapa sawit di lahan gambut dilarang. 

 

Sementara itu, sektor perbankan menunjukkan kemajuan kecil dalam hal kesinambungan. Satu-satunya 

pencapaian dalam hal ini sepertinya adalah bank-bank yang lebih bertanggung jawab lebih cenderung 

melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang juga lebih bertanggung jawab. Bank-bank utama 

yang mendukung pengembangan kelapa sawit dengan senang hati membantu mendanai semua 

kegiatan operasi perusahaan apapun, sepanjang sisi ekonomi dari pinjaman mereka terlihat bagus. 

 

Sayangnya, banyak perusahaan minyak sawit masih melanjutkan menebang hutan hujan di Indonesia. 

Dengan demikian perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keunggulan kompetitif di atas perusahaan-
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perusahaan yang secara sukarela berkomitmen untuk menghentikan deforestasi. Regulasi yang lemah 

dan mudahnya mendapatkan pinjaman bank adalah alasan utama mengapa perusahaan-perusahaan 

nakal bisa melemahkan upaya-upaya kesinambungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

lebih bertanggung jawab. 

 

Kebijakan kesinambungan di enam bank di Asia Tenggara 
 

Sebelumnya, tahun 2015 dan 2016, beberapa LSM yang berbeda melakukan empat penilaian tentang 

pembiayaan bank yang bertanggung jawab. Penilaian ini menunjukkan bahwa bank-bank internasional 

dari AS, Eropa, Australia dan Jepang telah memadukan kesinambungan ke dalam perilaku pemberian 

pinjaman mereka dibandingkan dengan bank-bank di Indonesia dan Singapura. 

 

Kajian terbaru terkait dengan kebijakan kesinambungan di enam bank di Asia Tenggara yang dilakukan 

untuk laporan ini mengonfirmasi temuan-temuan yang ada di penilaian awal. Enam bank yang tercakup 

dalam laporan ini tampaknya gagal dalam menerapkan kriteria kesinambungan ketika menyetujui 

permohonan pinjaman dari sektor minyak sawit. Lebih jauh lagi, tidak satupun dari bank-bank ini yang 

secara terbuka mengumumkan persyaratan kesinambungan yang konkrit terkait dengan pembiayaan 

minyak sawit, atau apapun yang terkait dengan kesinambungan, dengan klien mereka. Secara umum, 

informasi publik dari mereka hanyalah sekedar basa-basi tentang kesinambungan. 

 

Praktik-praktik aneh dalam pembiayaan yang bertanggung jawab 
 

Bank-bank di Asia Tenggara yang disorot dalam laporan ini menawarkan transparansi publik yang sangat 

minim. Namun demikian, studi ini mampu mengidentifikasi klien-klien besar yang didanai oleh bank-

bank tersebut. Pinjaman dari enam bank ini dapat dikaitkan dengan sembilan perusahaan minyak sawit 

besar yang beroperasi di Indonesia, di mana kegiatan perkebunan kelapa sawit mereka telah 

menyebabkan deforestasi, kerusakan lahan gambut dan/atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Dalam beberapa kasus, kegiatan perusahaan minyak sawit ini tampaknya bertentangan dengan 

kebijakan, peraturan dan undang-undang Indonesia. Bank-bank ini seharusnya telah mengidentifikasi 

isu-isu tersebut sebelum menyetujui pinjaman, dan jelas mereka gagal melaksanakan uji tuntas 

kesinambungan; sebuah proses untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan menghitung dampak 

merugikan yang aktual maupun yang potensial. 

 

Investor Nordik di enam bank Asia Tenggara 
 

Para asset manager di negara-negara Nordik menjadi pemilik saham bernilai lebih dari USD 2 miliar di 

enam bank utama yang mendanai kegiatan operasi kelapa sawit Indonesia (BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, 

OCBC dan DBS). Kebanyakan para asset manager Nordik ini juga merupakan klien dari asset manager 

terbesar di dunia, seperti Blackrock dan Vanguard. Laporan ini belum mengkaji kepemilikan saham tidak 

langsung (juga di enam bank) dari para asset manager Nordik ini. 

 

Lima besar investor Nordik dengan jumlah uang terbanyak yang diinvestasikan di enam bank Asia 

Tenggara adalah Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (GPFG) dengan investasi sebesar USD 1,3 miliar, 

dan Nordea sebesar USD 0,3 miliar. Sisanya adalah AP-fonderna sebesar USD 163 juta, Swedbank 

sebesar USD 140 juta dan Handelsbanken sebesar USD 66 juta. 

 

Bersama-sama, para asset manager Nordik ini memiliki pengaruh untuk mendorong kebijakan 

pemberian pinjaman yang bertanggung jawab dan pelaksanaannya di enam bank Asia Tenggara 

tersebut. Beberapa investor Nordik secara individu sudah memiliki pengaruh di lapangan karena 

besarnya kepemilikan saham mereka di bank-bank Asia yang disorot dalam laporan ini. GPFG adalah 

salah satu dari sepuluh pemegang saham terbesar di Bank Mandiri, DBS dan OCBC, sementara Nordea 

merupakan salah satu dari 10 pemegang saham swasta terbesar di BRI dan BNI. 
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Dalam responnya terhadap pertanyaan pada laporan ini, kebanyakan para investor Nordik 

mengonfirmasi bahwa mereka belum melibatkan satupun dari keenam bank ini dalam hal 

kesinambungan minyak sawit. Sisi positifnya, kebanyakan para asset manager menyebutkan mereka 

tertarik bergabung dalam inisiatif bersama untuk melibatkan ke enam bank ini.  

 

Kebijakan institusi keuangan Nordik tidak secara penuh sejajar dengan kebijakan NDPE yang umum di 

pasar minyak sawit, dan cenderung semakin umum untuk semua sektor pertanian termasuk komoditas 

perkebunan. Konservasi hutan dan lahan gambut yang memiliki stok karbon tinggi sering kali tidak 

dimasukkan ke dalam kebijakan mereka, dan beberapa asset manager Nordik belum menunjukkan 

komitmen penuh dalam menghormati prinsip FPIC untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat 

lainnya. 

 

Metodologi penelitian 
 

Lampiran 3 pada laporan ini menjelaskan metodologi riset untuk laporan ini. Riset utamanya terdiri dari 

skrining dan analisa seluruh informasi publik yang tersedia. Seluruh 12 asset manager Nordik yang 

dibahas dalam laporan ini merespon kuisioner singkat yang dikirimkan. Sejumlah LSM dan tim 

Aidenvironment berkontribusi terhadap laporan ini dengan komentar yang bermanfaat terhadap draft 

naskah. 

 

Foto. Korindo (dibiayai BNI) membuka perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang telah mereka 

tebang di Papua 
 

© Mighty Earth; 4 Juni 2016; Latitude 6°47'2.69"S, Longitude 140°45'48.58"E. 
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Tabel 1. Praktik yang tidak berkesinambungan dalam pembiayaan enam bank Asia Tenggara 
 

Perusahaan minyak sawit dan praktik-

praktiknya yang tidak berkesinambungan 

Bank mendanai 

praktik yang tidak 

berkesinambungan 

Investor Nordik di enam bank  

(sesuai urutan jumlah investasi) 

Ganda: 

- Deforestasi habitat orangutan  

- Pengeringan gambut dengan kedalaman > 3 

meter  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 

Tunas Baru Lampung: 

- Pengeringan gambut  

- Gagal mematuhi syarat-syarat ijin pelepasan 

lahan hutan  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

OCBC, BRI, Bank 

Mandiri, BNI 

GPFG, Nordea, AP-fonderna, Handelsbanken, 

Swedbank, Storebrand, KLP, Danske Bank, 

SEB, Länsförsäkringar, Skandia, DNB 

BEST Group: 

- Pengeringan gambut  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Pelanggaran hak-hak pekerja  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 

HPI Agro: 

- Penebangan hutan  

- Pengeringan gambut  

BCA 

GPFG, AP-fonderna, Länsförsäkringar, 

Skandia, Storebrand, Swedbank, 

Handelsbanken 

Korindo: 

- Penebangan hutan  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

- Dicurigai membakar dengan sengaja  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 

Sampoerna Agro: 

- Pengeringan gambut  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

- Penundaan kasus pengadilan tentang 

kebakaran kebun sagu  

OCBC, Bank 

Mandiri, BRI, BNI, 

DBS 

GPFG, Nordea, AP-fonderna, Swedbank, 

Handelsbanken, KLP, Storebrand, 

Länsförsäkringar, Danske Bank, SEB, Skandia, 

DNB 

IndoAgri/Salim: 

- Pengeringan gambut  

- Pelanggaran hak-hak pekerja  

BCA, BNI, Bank 

Mandiri, DBS 

GPFG, Nordea, Swedbank, AP-fonderna, 

Länsförsäkringar, Storebrand, KLP, 

Handelsbanken, Skandia, SEB, Danske Bank, 

DNB 

Darmex Agro/Duta Palma: 

- Pengeringan gambut dengan kedalaman > 3 

meter  

- Penebangan hutan  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Dicurigai membakar dengan sengaja  

Bank Mandiri 
GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank, 

KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB 

Sawit Sumbermas Sarana: 

- Penebangan hutan  

- Menduduki lahan hutan tanpa ijin  

Bank Mandiri 
GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank, 

KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB 
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Rekomendasi 
 

Para asset manager Nordik 
 

12 asset manager Nordik yang dicakup dalam laporan ini adalah Dana Pensiun Pemerintah Norwegia 

(GPFG), Nordea, AP-fonderna, Swedbank, Handelsbanken, Storebrand, Länsförsäkringar, KLP, Skandia, 

SEB, DNB dan Danske Bank. 

 

Rekomendasi untuk para asset manager Nordik adalah sebagai berikut: 

 

1. Meminta bank-bank di Asia Tenggara untuk mengadopsi dan menegakkan kebijakan 

pembiayaan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) sebagai persyaratan bagi 

kelanjutan investasi dari para asset manager Nordik.  

2. Membangun kemitraan dengan para asset manager lain untuk terlibat dengan enam bank Asia 

Tenggara agar pengaruhnya semakin kuat. Beberapa asset manager Nordik telah menunjukkan 

ketertarikan untuk membentuk kemitraan semacam ini. Mengundang para asset manager 

besar seperti Blackrock dan Vanguard untuk bergabung dalam kemitraan.  

3. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan yang etis di perusahaan, agar sesuai dengan kebijakan 

utama NDPE. Kebijakan ini kemudian harus diterapkan, dengan efek segera, ke seluruh investasi 

langsung di perusahaan yang operasinya berdampak terhadap hutan dan lahan gambut tropis. 

Prinsip-prinsip kebijakan NDPE akan menjadi dasar bagi penglibatan bank-bank Asia Tenggara. 

 

Bank-bank Asia Tenggara  
 

Enam bank yang disorot dalam laporan ini adalah empat bank Indonesia: Bank Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Central Asia (BCA), dan dua bank Singapura: 

OCBC dan DBS. 

 

Rekomendasi untuk bank-bank Asia Tenggara tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengadopsi dan menegakkan kebijakan pembiayaan No Deforestation, No Peat, No 

Exploitation (NDPE). Kebijakan ini harus mencakup semua pemberian pinjaman dan 

pembiayaan untuk komoditas pertanian. Elemen utama dari kebijakan NDPE adalah: 

- Mengakhiri deforestasi dan melindungi daerah-daerah Nilai Konservasi Tinggi/High 

Conservation Value (HCV) dan Stok Karbon Tinggi/High Carbon Stock (HCS) (dengan 

menggunakan Pendekatan Stok Karbon Tinggi/High Carbon Stock (HCS)); 

- Melindungi seluruh lahan gambut (tanpa memperhatikan kedalamannya); 

- Mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan 

atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) untuk setiap pembangunan baru; 

- Memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak masyarakat 

adat dan masyarakat setempat, sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan 

HAM. 

2. Melakukan uji tuntas risiko kesinambungan atas proposal kredit dari sektor komoditas 

pertanian. Mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi dampak potensial dan aktual. Hal ini 

berlaku untuk seluruh legalitas kegiatan operasi yang diajukan dan juga kesinambungannya. 

Melakukan uji tuntas juga termasuk meningkatkan transparansi terhadap publik, seperti yang 

ditetapkan dalam panduan internasional, seperti Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis 

dan HAM dan Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional. Mempublikasikan persyaratan 

kesinambungan yang konkrit, hasil-hasil dari penglibatan berkesinambungan dengan klien, 

daftar klien yang mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan komoditas pertanian. 

  



   11 

Foto. Orangutan di Sumatera Utara 

© Aidenvironment  
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1. Enam bank Asia Tenggara dan pinjaman minyak sawit 

mereka 

1.1 Empat bank Indonesia dan dua bank Singapura 

Empat bank Indonesia 
 

Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA merupakan empat bank terbesar di Indonesia, dan kemungkinan 

merupakan empat bank pemberi pinjaman terbesar untuk industri minyak sawit Indonesia. Pada 31 

Desember 2016, total kredit (outstanding loans) untuk sektor pertanian di bank-bank ini adalah 210 

triliun rupiah, atau 10% dari total kredit mereka. Sektor kelapa sawit menyumbang sekitar 80% dari 

pinjaman ini, atau sekitar 168 triliun rupiah (setara dengan USD 12,5 miliar).1 

 

Jumlah kredit untuk sektor pertanian di empat bank ini meningkat sebesar 69% selama tiga tahun 

hingga Desember 2016. BRI dan BNI, khususnya, menunjukkan ekspansi yang sangat cepat dalam 

portfolio minyak sawit mereka. Bank Mandiri sejak lama merupakan pemberi pinjaman terbesar di 

sektor pertanian, namun pada akhir 2016 posisinya diambil alih oleh BRI. 
 

Gambar 1. Jumlah kredit terbesar untuk sektor pertanian di bank-bank Indonesia 
 

 
 

Dua bank Singapura 
 

Dua bank Singapura yang disorot dalam laporan ini, OCBC dan DBS, tidak mempublikasikan secara detil 

pinjaman mereka untuk sektor minyak sawit Indonesia. Namun demikian, beberapa indikator jelas 

menunjukkan bahwa bank-bank ini merupakan pemberi pinjaman terbesar setelah empat bank 

Indonesia:  

- Hingga akhir tahun 2016, anak perusahaan OCBC di Indonesia, PT Bank OCBC NISP, memiliki jumlah 

kredit sebesar 12 triliun rupiah untuk sektor pertanian dan pertambangan. Anak perusahaan OCBC 

yang lain juga menyalurkan pinjaman untuk sektor minyak sawit Indonesia. 

- Pada 31 Desember 2016, anak perusahaan DBS di Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, memiliki 

jumlah kredit untuk sektor ‘pertanian dan perikanan’ sebesar 8 triliun rupiah. Anak perusahaan DBS 

yang lain juga menyalurkan pinjaman untuk sektor minyak sawit Indonesia.  

- Aidenvironment meninjau bank-bank yang berada di belakang kredit untuk 16 perusahaan kelapa 

sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah kredit di OCBC dan DBS merupakan yang 

terbesar keenam dan kedelapan, secara berurutan. Bersama-sama dengan keempat bank Indonesia, 

Credit Suisse dan China Development Bank juga berada di delapan besar. Namun demikian, 

pinjaman mereka hanya untuk satu dari 16 perusahaan minyak sawit, sementara pinjaman dari DBS 
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dan OCBC diberikan kepada 4 dan 5 perusahaan, secara berurutan. Ini menunjukkan bahwa OCBC 

dan DBS menyalurkan pinjaman kepada banyak perusahaan minyak sawit Indonesia yang terdaftar 

dan tidak terdaftar, dan inilah alasan mengapa mereka dipilih untuk ditinjau dalam laporan ini. 

1.2 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank 

terbesar kedua di Indonesia berdasarkan aset 

total.2 Bank ini terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (ticker: BBRI). 

 

Di akhir tahun 2016, sektor ‘pertanian' 

menyumbang sebesar 12,1% dari total 

pinjaman yang diberikan BRI. Jumlah kredit 

(outstanding loans) di sektor ini meningkat 

pesat sebesar 31% pada 2016.3 Pinjamannya 

juga meningkat pada 2014 dan 2015. BRI 

memberikan pinjaman agrobisnis sebesar 27 

triliun rupiah di 2015, naik 17% dari 23 triliun 

di tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan 

peningkatan jumlah kredit berturut-turut di 

akhir tahun.4 

 

Bank lebih menyukai komoditas seperti minyak 

sawit, karet, dan produk-produk turunannya. 

Komoditas peternakan yang menjadi favorit 

mereka adalah unggas, sapi perah, sapi potong 

dan peternakan udang. Komoditas sektor 

industri dan perdagangan adalah pestisida, 

oleochemicals, pengolahan kelapa, gula, beras dan lainnya. BRI juga memberikan pinjaman untuk petani 

'plasma' yang terlibat dalam skema perkebunan kelapa sawit rakyat dan nukleus.5 

 

BRI mendanai sejumlah perusahaan minyak sawit yang memiliki kegiatan operasi besar di Indonesia, 

termasuk Tunas Baru Lampung, Sampoerna Agro, Gozco Plantations, Provident Agro, Perkebunan 

Nusantara, dan Salim Ivomas Pratama,6 dan mungkin lebih banyak lagi.  

1.3 Bank Mandiri 

Bank Mandiri adalah bank terbesar di 

Indonesia berdasarkan aset total.7 Bank ini 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (ticker: 

BMRI). 

 

Hingga baru-baru ini Bank Mandiri juga 

merupakan pemberi pinjaman terbesar untuk 

pengembangan minyak sawit. Namun 

demikian, Bank Rakyat Indonesia saat ini 

memiliki jumlah kredit terbesar di sektor 

pertanian.  
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Di akhir tahun 2016, sektor pertanian menyumbang sebesar 10,4 % dari seluruh pinjaman yang 

diberikan oleh Bank Mandiri.8 Kira-kira sebesar 80% dari jumlah ini adalah untuk sektor minyak sawit.9 

Pinjaman untuk sektor minyak sawit terdiri dari pembangunan perkebunan ‘on farm’ dan ‘off farm’ 

termasuk industri di hilir seperti kilang penyulingan dan oleochemicals.10 

 

Presiden Direktur Bank Mandiri, Kartika 

Wirjoatmodjo, pada Januari 2017 mengatakan 

bahwa bank akan meningkatkan pinjaman 

untuk infrastruktur dan sektor minyak sawit di 

2017.11 

 

Menurut laporan tahunan Bank Mandiri untuk 

2013 dan 2014, portfolio pembiayaan sektor 

minyak sawit mereka mencakup area 

perkebunan seluas 930,000 hektar (ha), atau 

10% dari total area kebun kelapa sawit 

Indonesia.12 

 

Bank Mandiri membiayai banyak perusahaan minyak sawit yang memiliki kegiatan operasi besar di 

Indonesia, termasuk Tunas Baru Lampung, Sampoerna Agro, Bakrie Sumatera Plantations, Jaya Agra 

Wattie, Darmex Agro/Duta Palma, Salim Ivomas Pratama, Perkebunan Nusantara Provident Agro,13 dan 

mungkin masih banyak lagi. 

1.4 Bank Negara Indonesia (BNI) 

Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank 

terbesar di Indonesia berdasarkan aset total.14 

Bank ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(ticker: BBNI). 

 

Di akhir tahun 2016, sektor pertanian 

menyumbang sebesar 11,0% dari seluruh 

pinjaman yang diberikan oleh BNI.15 Sama 

seperti BRI, jumlah kredit (oustanding loans) 

untuk sektor pertanian di bank BNI meningkat 

sangat tajam di tahun 2016. Dalam presentasi di 

bulan Januari 2017, BNI memberikan daftar 10 

pengutang terbesarnya di sektor pertanian.16 

Perusahaan-perusahaan ini, yang kegiatan 

utamanya sejauh ini adalah perkebunan kelapa 

sawit, berkontribusi sebesar 65% dari pinjaman 

BNI untuk sektor pertanian. 

 

Pada Januari 2017, BNI mengumumkan bahwa 

mereka telah memberikan pinjaman sebesar 6 

triliun rupiah (setara dengan USD 450 juta) 

untuk satu perusahaan minyak sawit, Sawit 

Sumbermas Sarana.17 Pinjaman baru tersebut 

tidak dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 2.Perusahaan minyak sawit dengan kredit terbesar dari BNI 

Perusahaan minyak sawit 
Jumlah kredit (triliun 

rupiah) 

Perkebunan Nusantara 6,3 

BEST Group 3,3 

Eagle High Plantations 3,1 

Teladan Prima Group 2,9 

Ganda Group 2,7 

Korindo 2,7 

Salim Group 2,2 

Sawit Sumbermas Sarana 1,9 

Gozco Plantations 1,6 

Barito Pacific 1,2 

Total 27,9 

1.5 Bank Central Asia (BCA) 

Bank Central Asia (BCA) secara mayoritas 

dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Michael 

Bambang Hartono, yang menurut majalah 

Forbes Amerika merupakan orang terkaya di 

Indonesia dengan aset senilai USD 7,5 miliar.18 

Secara bersama-sama, mereka memegang 

kepemilikan atas pabrik rokok Djarum dan 

memiliki serangkaian bisnis di banyak sektor, 

termasuk minyak sawit.  

 

Bank Central Asia terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (ticker: BBCA), dan merupakan bank 

dengan aset total terbesar ketiga di Indonesia.19 

 

Menurut laporan tahunan BCA untuk 2016, 

sektor ‘perkebunan dan pertanian’ 

menyumbang sebesar 11,0% dari portfolio 

pinjaman korporasi mereka. Namun demikian, 

sektor ini menyumbang hanya sekitar 5,4% dari 

jumlah kredit di akhir 2016.20 

 

Bank Central Asia mendanai banyak perusahaan 

kelapa sawit dengan kegiatan operasi besar di 

Indonesia. Klien terbesarnya adalah Grup Dharma Satya Nusantara Group dan Salim Ivomas Pratama, 

dengan jumlah kredit di BCA sebesar 4,9 triliun rupiah dan 4,7 miliar rupiah, sesuai urutan, hingga 30 

September 2016. Klien lain adalah HPI Agro, Sinar Mas Agro Resources and Technology dan Astra Agro 

Lestari.21 
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1.6 OCBC 

Perusahaan swasta Singapura Oversea-Chinese 

Banking Corporation Limited (OCBC) terdaftar di 

Bursa Efek Singapura (ticker: O39). Aset OCBC 

bernilai sebesar 410 miliar dolar Singapura 

(setara dengan USD 283 miliar) hingga 31 

Desember 2016.22 OCBC adalah bank terbesar 

kedua di Singapura. 

 

OCBC NISP 
 

PT Bank OCBC NISP merupakan anak 

perusahaan OCBC di Indonesia, dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (ticker: NISP). Asetnya 

berjumlah sebesar 138 triliun rupiah (setara 

dengan USD 10 miliar) di akhir 2016.23 Selama 

bertahun-tahun PT Bank OCBC NISP telah 

meningkatkan pinjamannya untuk sektor 

‘pertanian dan pertambangan’, yang hingga 

akhir 2016, berjumlah sebesar 13% dari 

keseluruhan pinjamannya.24 

 

Pada Mei 2015, pinjaman OCBC NISP untuk 

sektor kelapa sawit mencapai 6 triliun rupiah, 

dan bank menargetkan untuk mencapai sebesar 

7-7,5 triliun rupiah di akhir tahun tersebut. Sektor minyak sawit berkontribusi sebesar 10% dari 

keseluruhan jumlah kredit dari OCBC NISP. Bank juga menyatakan bahwa mereka tidak mengalami 

kredit bermasalah di sektor minyak sawit.25 

 

PT Bank OCBC NISP bukan merupakan satu-satunya bank OCBC yang mendanai pengembangan kelapa 

sawit di Indonesia karena anak perusahaan OCBC yang lain juga memberikan pinjaman untuk sektor 

minyak sawit Indonesia. OCBC belum mengumumkan total nilai dari pinjaman ini. OCBC mendanai 

banyak perusahaan kelapa sawit dengan kegiatan operasi yang besar di Indonesia seperti Tunas Baru 

Lampung, Austindo Nusantara Jaya, Genting, Sampoerna Agro, Bumitama, Astra Agro Lestari dan 

Triputra Agro Persada.26 
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1.7 DBS 

DBS adalah singkatan dari Development Bank of 

Singapore. DBS Group terdaftar di Bursa Efek 

Singapura. Asetnya berjumlah sebesar 482 miliar 

dolar Singapura (setara dengan USD 333 miliar) 

pada 31 Desember 2016.27 DBS merupakan bank 

terbesar di Singapura. Selain beroperasi di 

Singapura dan Indonesia, mereka juga aktif di 

Hong Kong, China dan Taiwan. 

 

PT Bank DBS Indonesia adalah bagian dari DBS 

Group. Ia tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Asetnya berjumlah sebesar 66 triliun rupiah 

(setara dengan USD 4,9 miliar) pada 31 

Desember 2016.28 Di akhir tahun 2013, 2014, 

2015 dan 2016, pinjamannya untuk sektor 

‘pertanian dan perikanan’ adalah sebesar 6,0 

triliun rupiah, 8,1 triliun rupiah, 9,3 triliun 

rupiah, dan 7,8 triliun rupiah, secara berurutan. 

Di akhir 2016, sektor ini berkontribusi sebesar 

19% dari seluruh pinjaman yang diberikan oleh 

Bank DBS Indonesia.29 

 

PT Bank DBS Indonesia bukanlah satu-satunya 

bank DBS yang membiayai pengembangan 

kelapa sawit di Indonesia karena anak 

perusahaan DBS yang lain juga memberikan 

pinjaman untuk sektor minyak sawit Indonesia. 

DBS belum mengumumkan nilai total dari pinjaman ini. DBS membiayai banyak perusahaan kelapa 

sawit, seperti Eagle High Plantations, Provident Agro, Sampoerna Agro, Salim Ivomas Pratama, 

Bumitama dan Triputra Agro Persada dengan kegiatan operasi besar di Indonesia.30  
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2. Bank tidak mengambil perannya dalam kesinambungan 

2.1 Pedagang/pengolah – kebijakan NDPE 

Kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation 
 

Sejak akhir 2013, pedagang/pengolah minyak sawit terbesar di Asia Tenggara telah berinisiatif untuk 

merangkul transformasi menuju praktik-praktik berkesinambungan. Secara bersama-sama, mereka 

mewakili bagian terbesar dari pedagang minyak sawit global. Kebijakan mereka No Deforestation, No 

Peat, No Exploitation (NDPE) saat ini dipandang sebagai yang paling ambisius dalam hal kesinambungan, 

baru-baru ini jaringan LSM Rainforest Action Network yang berbasis di AS menyebutnya sebagai 

“Kebijakan NDPE telah menjadi tolok ukur untuk produksi komoditas yang berisiko terhadap hutan.”31 

Elemen-elemen penting kebijakan NDPE adalah sebagai berikut: 

- Mengakhiri seluruh deforestasi dengan melindungi daerah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan tidak 

mengalihfungsikan daerah dengan stok karbon tinggi (HCS) (menggunakan pendekatan stok karbon 

tinggi (HCS))32; 

- Melindungi seluruh lahan gambut (tanpa memperhatikan kedalamannya); 

- Mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC untuk setiap 

pembangunan baru; 

- Mematuhi konvensi dasar Organisasi Buruh Internasional (ILO)33 dan menjunjung tinggi Prinsip 

Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.34 

 

Aspek cakupan dan prosedur kebijakan NDPE  
 

Yang juga sama pentingnya adalah aspek cakupan dan prosedur dari kebijakan-kebijakan NDPE:  

- Kebijakan ini diberlakukan untuk operasi perkebunan yang dimiliki oleh pihak yang menandatangani 

dan juga perkebunan yang dioperasikan oleh suplier pihak ketiga. Lebih disukai jika kebijakan ini 

juga diberlakukan untuk komoditas lain dan untuk kehutanan, serta bisnis-bisnis lain milik direktur 

perusahaan.   

- Kebijakan NDPE yang tepat adalah yang memiliki mekanisme keluhan (sesuai dengan Prinsip-prinsip 

Panduan PBB). 

- Transparansi: enam pedagang/pengolah minyak sawit terbesar: ADM, Apical/Asian Agri, Golden 

Agri-Resources (GAR), IOI, Musim Mas dan Wilmar International telah mengumumkan nama pabrik-

pabrik yang memasok minyak sawit untuk mereka.35 

- Penglibatan suplier: langkah yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan suplier merupakan 

faktor penting untuk menentukan apakah kebijakan NDPE yang diadopsi oleh pedagang/pengolah 

memberikan dampak yang signifikan di lapangan. 

- Sanksi: Ketika satu suplier ditemukan tidak patuh, tim pengadaan dan kesinambungan pedagang 

biasanya akan bertemu dengan suplier untuk menjelaskan maksud dan dampak dari kebijakan 

NDPE. Jika satu suplier ditemukan mengembangkan lahan di hutan, di lahan gambut atau daerah 

sengketa, maka biasanya mereka diminta untuk mengeluarkan “perintah penghentian kegiatan” 

hingga pemeriksaan yang terkait (HCV dan HCS) telah selesai dilakukan dan/atau sengketa tanah 

telah diselesaikan. Para suplier yang gagal melaksanakan 'penghentian kegiatan' tersebut berisiko 

akan dikeluarkan dari rantai nilai para penandatangan kebijakan NDPE. 

 

Capaian/outcomes 
 

Transformasi yang didorong oleh para pedagang/pengolah minyak sawit telah mampu mencegah 

sejumlah besar kasus-kasus deforestasi dan pembukaan lahan gambut yang tengah berjalan maupun 

yang telah direncanakan. Satu studi yang dipublikasikan pada Februari 2017 oleh konsorsium Chain 
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Reaction Research (Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers) menyatakan bahwa dari 21 juta ha 

lahan yang disewakan untuk ekspansi kelapa sawit di Indonesia, sekitar 6 juta merupakan hutan utuh 

dan/atau lahan gambut. Untuk sebagian besar, kebijakan NDPE telah menyebabkan daerah-daerah 

lahan tersebut menjadi aset yang terabaikan, karena daerah tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk 

pembangunan komersil karena berada dalam kondisi seperti yang biasa diterapkan sebelumnya (di saat 

dimana deforestasi dan pengembangan gambut masih ‘normal’).36 

 

Empat dari 10 pengembang kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memperkuat 

kebijakan dan praktik-praktik kesinambungan sejak Juni 2015. Banyak pengembang kelapa sawit yang 

juga menghentikan operasi mereka di Papua dan Sulawesi.37 Saat ini, titik-titik baru seperti Afrika dan 

Papua Nugini kerap menjadi subyek perhatian kebijakan NDPE.  

 

Namun demikian ada kemunduran, Amnesty International mempublikasikan satu laporan tentang 

buruknya praktik perburuhan di industri minyak sawit pada November 2016.38 Bagian ‘No Exploitation’ 

dari kebijakan NDPE perlu mendapatkan perhatian ekstra. Kemunduran lainnya adalah selalu akan ada 

pihak-pihak yang lamban. Beberapa pedagang/pengolah dan pengembang ada yang mengabaikan 

begitu saja masalah kesinambungan ini. Bank-bank ini, yang sekarang mendanai perusahaan semacam 

itu, sedikit sekali perannya dalam mendorong perusahaan tersebut untuk memperbarui kinerja 

kesinambungan mereka. 

 

Satu studi yang dipublikasikan oleh Forest Trends pada Maret 2017 menemukan bahwa komitmen 

tentang kelapa sawit, kayu dan pulp masih tetap memimpin, terutama karena mereka telah memiliki 

program sertifikasi yang sudah mapan dan juga karena banyaknya perhatian yang diberikan terhadap 

deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit. Namun tingkat komitmen masih rendah untuk kedelai 

dan ternak, dan menimbulkan masalah karena kontribusi mereka yang sangat amat besar dalam 

hilangnya hutan tropis.39 

2.2 Pemerintah Indonesia – pengembangan lahan gambut kini dinyatakan 

ilegal 

Gambut: perubahan iklim dan kebakaran 
 

Diperkirakan sekitar 16 juta ha lahan di Kalimantan, Sumatera dan Papua adalah lahan gambut yang 

memiliki cadangan karbon yang sangat besar. Pengeringan lahan gambut oleh perusahaan kelapa sawit 

dan bubur kayu (pulpwood) berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia. Ketika lahan 

gambut dikeringkan, cadangan karbon bereaksi dengan oksigen di udara untuk melepaskan 

karbondioksida ke atmosfir. Setelah oksidasi, sebagian besar sumber emisi gas rumah kaca di daerah 

rawa gambut adalah pembakaran biomasa guna membuka lahan dan pembakaran yang dilakukan untuk 

mengeringkan gambut. Pembukaan kebun kelapa sawit di lahan gambut sering kali dilakukan dengan 

cara membakar. Lahan gambut yang terganggu ini menjadi rentan terbakar karena semakin 

menumpuknya bahan-bahan kering dan mudah terbakar (akibat dari pengeringan) dan semakin 

rendahnya kelembaban akibat berkurangnya kanopi pohon. Api dapat terpercik secara tidak sengaja 

maupun disengaja.40 

 

Krisis asap 2015 
 

Sepanjang akhir 2015, sebagian besar kawasan Asia Tenggara menderita akibat tebalnya asap yang 

dihasilkan dari kebakaran di Indonesia. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan 

pabrik bubur kayu merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan, yang membakar area seluas 1,7 

juta hektar. Krisis asap ini menyebabkan hampir 100.000 kematian prematur dan jutaan orang lainnya 
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menderita gangguan pernafasan. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia menderita kerugian 

ekonomi sebesar total USD 16 miliar. Kebakaran 2015 yang terjadi di Indonesia berkontribusi lebih 

banyak terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan emisi bahan bakar fosil per tahun yang 

dihasilkan dari gabungan Jepang dan Jerman. Pada saat krisis asap, banyak hari-hari dimana emisi 

karbon Indonesia bahkan melampaui dari yang dihasilkan oleh keseluruhan ekonomi AS.41 Menteri 

Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada Februari 2017 mengatakan kerugian yang sangat besar 

yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan asap tahun 2015 telah menimbulkan pertanyaan mengenai 

manfaat ekonomi dari minyak sawit.42 

 

Respon pemerintah 
 

Penanaman kelapa sawit di lahan gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih sudah merupakan 

pelanggaran hukum Indonesia.43 Di awal November 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Indonesia mengeluarkan instruksi terhadap perusahaan minyak sawit untuk, diantaranya, menghentikan 

pembukaan lahan gambut dan menghentikan penanaman di lahan gambut yang terbakar tanpa 

memandang kedalaman gambut tersebut atau apakah perusahaan bersangkutan telah mendapatkan ijin 

konsesi.44 Instruksi ini tidak mengikat secara hukum. 

 

Pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut dengan mandat untuk merencanakan dan 

melaksanakan restorasi gambut di total area seluas dua juta ha hingga 2020.45 

Pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani satu peraturan baru pemerintah (yang 

mengikat) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.46 Peraturan ini menetapkan 

kerangka kerja untuk melindungi dan merestorasi kubah gambut, tata kelola hidrologi lahan gambut, 

dan juga berisi sebuah moratorium tentang pengembangan lahan gambut baru. Peraturan ini 

menyatakan setiap orang dilarang untuk: 

a. membuka lahan baru sambil menunggu pembentukan zona perlindungan/penanaman; 

b. membuat kanal-kanal pengeringan, yang menyebabkan gambut menjadi kering; 

c. secara sengaja membakar lahan gambut dan/atau lalai melakukan tindakan pencegahan kebakaran 

yang terjadi secara tidak sengaja; 

d. melakukan kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan yang melampaui standar-standar yang 

ditetapkan di bawah undang-undang. 

 

Pada Maret 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menegaskan kembali sikap 

tanpa-kompromi dari pemerintah terkait dengan pelanggaran di lahan gambut. Perusahaan penebang 

hutan, PT MPK, telah membangun kanal-kanal baru di satu konsesi lahan gambut yang juga termasuk 

dalam habitat orangutan Borneo. Menteri yang bersangkutan merespon dengan menyatakan bahwa, 

“Konstruksi kanal-kanal baru, atau pengembangan lahan gambut baru, secara tegas dilarang, untuk 

alasan apapun. Hal ini tidak dapat diperdebatkan.”47 

 

Pelarangan ini masih tetap berlaku hingga Indonesia selesai melakukan pemetaan lahan gambutnya dan 

memutuskan zonasinya untuk konservasi atau penanaman. LSM Greenpeace dan Wetlands International 

telah mengkritik zonasi lahan gambut yang akan dimunculkan, karena peraturan yang ditujukan untuk 

melindungi setidaknya 30% dari seluruh kubah gambut ini memiliki arti bahwa sisanya yang 70% akan 

dibiarkan terbuka untuk dikeringkan. Wetlands International menyatakan hal ini “seperti mengijinkan 

merokok di sisi kiri pesawat dan melarangnya di sisi kanan.”48 
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Foto. Sisa kebakaran di hutan habitat orangutan di lahan gambut dalam (kabupaten Ketapang, 

Kalimantan Barat) 
 

 
© Greenpeace (drone photo). Tanggal: September 2015, Koordinat: 1°52'48.443"S; 110°8'10.515"E 

2.3 Sektor perbankan – tidak ada langkah signifikan 

Tanggung jawab penting yang belum dilakukan 
 

Bank berperan sangat penting dalam cepatnya ekspansi sektor minyak sawit di Indonesia. Kebanyakan 

perusahaan minyak sawit perlu meminjam uang untuk membangun perkebunan kelapa sawit. 

Dibutuhkan investasi setidaknya senilai USD 50 juta untuk mengubah lahan/hutan menjadi 10.000 

hektar perkebunan kelapa sawit-berbuah.49 Mudahnya memperoleh kredit bank merupakan alasan 

utama mengapa perusahaan-perusahaan nakal bisa melemahkan upaya-upaya kesinambungan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan yang lebih bertanggung jawab. Karena bank memberikan suatu 

keunggulan kompetitif terhadap perusahaan yang tidak memiliki kebijakan kesinambungan.  

 

Bank dapat mengambil peran penting sebagai saringan ekstra dalam mengatasi isu-isu di seputar sektor 

minyak sawit. Namun, meskipun pedagang/pengolah besar telah memiliki kebijakan NDPE dan 

pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dalam beberapa tahun terakhir, sektor 

perbankan masih belum mampu menunjukkan hasil apapun terkait dengan kesinambungan, karena 

kegiatan-kegiatan yang tidak berkesinambungan bisa lolos dari saringan mereka. 

 

Kejadian yang paling dinamis di sektor perbankan kemungkinan adalah kebijakan terbaru dari bank yang 

berbasis di Inggris, HSBC, yang memiliki basis besar di Asia. HSBC mengambil sebuah langkah penting 

pada Februari 2017, setelah menjadi sasaran Greenpeace atas pinjaman yang diberikan ke sejumlah 

proyek kelapa sawit yang terkait dengan deforestasi yang sangat besar. Pertama, bank ini membuat 

kebijakan yang konsisten dengan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE); 

kedua, bank ini memperluas kebijakannya termasuk untuk kilang penyulingan dan pedagang; dan ketiga, 

bank ini akan mulai bersikap transparan tentang identitas klien-klien kelapa sawitnya. Nasabah baru 

akan diminta untuk menandatangani perjanjian yang memperbolehkan HSBC untuk membuka informasi 

hubungannya dengan bank.50 Janji HSBC untuk bersikap transparan mengenai kliennya merupakan hal 

yang penting karena sektor perbankan sangat tak tembus pandang. Kebanyakan bank tidak membuka 
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informasi mengenai rekening perusahaan pertanian terkait dengan jumlah kredit mereka, ini berarti 

bahwa para pemangku kepentingan tidak dapat menilai apakah bank-bank ini telah melaksanakan 

kebijakan kesinambungan dengan benar. Diharapkan bank-bank lain akan mencontoh HSBC karena 

kesinambungan tidak akan tercapai jika tidak ada transparansi. 

 

Banyak kajian menunjukkan bahwa bank-bank internasional yang berasal dari Australia, Eropa, Jepang 

dan AS telah memadukan masalah kesinambungan ke dalam perilaku pemberian pinjaman di bank 

mereka, lebih baik dari pada bank-bank di Indonesia dan Singapura. Pada Februari 2017, konsorsium 

Chain Reaction Research menemukan bahwa makin banyak perusahaan-perusahaan yang tidak 

menunjukkan perbaikan kinerja dalam hal kesinambungan bergantung pada pinjaman dari bank-bank 

yang memiliki kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang lemah.51 Mungkin sudah ada 

beberapa perkembangan terkait pemberian pinjaman yang bertanggung jawab di sektor perbankan, 

meskipun enam dari bank-bank di Asia Tenggara yang dikaji dalam laporan ini tidak menunjukkan 

perkembangan semacam itu. 

 

Uji tuntas kesinambungan 
 

Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional dan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan 

HAM menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan uji tuntas. Hal ini juga berlaku untuk investor 

bank dan institusi. Malahan OECD telah membuat sebuah laporan yang secara khusus ditujukan untuk 

investor institusi di bawah Panduan OECD. 

 

Uji tuntas kesinambungan adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan 

menghitung dampak merugikan yang aktual dan potensial untuk hal-hal seperti yang tercakup di dalam 

Panduan OECD (HAM, buruh, lingkungan, praktik suap dan dampak lain yang berhubungan dengan 

integritas). Uji tuntas di bawah Panduan OECD harus dilanjutkan dan dilaksanakan, dan ditujukan guna 

mencegah dan merespon risiko yang berhubungan dengan isu-isu yang tercakup di dalam Panduan 

OECD. Ini berarti bahwa perusahaan harus bersikap transparan mengenai bagaimana mereka menjawab 

isu-isu tersebut. Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM memiliki definisi yang sama 

dengan uji tuntas, namun hanya menangani masalah HAM.52 

 

Foto. Pembukaan hutan gambut oleh perusahaan Indonesia, Tunas Baru Lampung 
 

 
© Aidenvironment (drone photo). Tanggal: Januari 2016. Koordinat: 0°17'31.02"S; 109°52'18.29"E  
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3. Praktik-praktik aneh dalam pembiayaan yang 

bertanggung jawab 

3.1 Studi kasus di sembilan perusahaan minyak sawit 

Praktik-praktik yang tidak berkesinambungan 
 

Bab ini berisi studi kasus tentang praktik-praktik yang tidak berkesinambungan di sembilan perusahaan 

minyak sawit. Praktik-praktik di perusahaan ini terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh satu atau 

lebih dari enam bank di Asia Tenggara. Istilah “tidak berkesinambungan” dalam laporan ini mengacu 

pada praktik-praktik yang tidak sejajar dengan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation 

(NDPE). Dalam beberapa kasus, praktik-praktik ini juga melanggar undang-undang Indonesia. 

 

Gambar 2. Gambaran lokasi studi kasus  

 

Tabel 3. Studi kasus terkait dengan enam bank Asia Tenggara dan para investor Nordik 
 

Perusahaan minyak sawit dan praktik-praktik 

yang tidak berkesinambungan 

Bank-bank yang 

membiayai 

praktik-praktik 

yang tidak 

berkesinambungan 

Investor Nordik di enam bank  

(sesuai urutan jumlah investasi) 

Ganda: 

- Deforestasi habitat orangutan  

- Pengeringan gambut dengan kedalaman > 3 

meter  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 

Tunas Baru Lampung: 

- Pengeringan gambut  

- Gagal mematuhi syarat-syarat ijin pelepasan 

lahan hutan  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

OCBC, BRI, Bank 

Mandiri, BNI 

GPFG, Nordea, AP-fonderna, Handelsbanken, 

Swedbank, Storebrand, KLP, Danske Bank, 

SEB, Länsförsäkringar, Skandia, DNB 

BEST Group: 

- Pengeringan gambut  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Pelanggaran hak-hak pekerja  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 
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HPI Agro: 

- Penebangan hutan  

- Pengeringan gambut  

BCA 

GPFG, AP-fonderna, Länsförsäkringar, 

Skandia, Storebrand, Swedbank, 

Handelsbanken 

Korindo: 

- Penebangan hutan  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

- Dicurigai membakar dengan sengaja  

BNI 
Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand, 

Swedbank, KLP 

Sampoerna Agro: 

- Pengeringan gambut  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Sengketa lahan dengan masyarakat  

- Penundaan kasus pengadilan tentang 

kebakaran kebun sagu  

OCBC, Bank 

Mandiri, BRI, BNI, 

DBS 

GPFG, Nordea, AP-fonderna, Swedbank, 

Handelsbanken, KLP, Storebrand, 

Länsförsäkringar, Danske Bank, SEB, Skandia, 

DNB 

IndoAgri/Salim: 

- Pengeringan gambut  

- Pelanggaran hak-hak pekerja  

BCA, BNI, Bank 

Mandiri, DBS 

GPFG, Nordea, Swedbank, AP-fonderna, 

Länsförsäkringar, Storebrand, KLP, 

Handelsbanken, Skandia, SEB, Danske Bank, 

DNB 

Darmex Agro/Duta Palma: 

- Pengeringan gambut dengan kedalaman > 3 

meter  

- Penebangan hutan  

- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran  

- Dicurigai membakar dengan sengaja  

Bank Mandiri 
GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank, 

KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB 

Sawit Sumbermas Sarana: 

- Penebangan hutan  

- Menduduki lahan hutan tanpa ijin  

Bank Mandiri 
GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank, 

KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB 

 

Mengaitkan bank dengan perusahaan pertanian 
 

Sektor perbankan tidak tembus cahaya, dan sebagian besar bank tidak membuka informasi mengenai 

perusahaan di sektor pertanian yang mengambil kredit di bank mereka. Hal ini menyulitkan untuk 

mengaitkan antara praktik-praktik yang tidak berkesinambungan yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan ini dan pinjaman yang disalurkan oleh bank. Akibatnya, implementasi kebijakan 

kesinambungan yang dilakukan oleh bank, jika memang ada, tidak dapat dinilai secara utuh. 

 

Meskipun demikian, untuk laporan ini sejumlah pinjaman bank dapat dikaitkan dengan beberapa 

perusahaan pertanian yang spesifik: 

- Menteri Keuangan Indonesia meminta agar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menjelaskan pinjaman yang disalurkan oleh bank di dalam laporan triwulan dan tahunan mereka. 

Enam belas perusahaan yang terdaftar di BEI berkontribusi sebesar 20 hingga 25% terhadap 

produksi kelapa sawit Indonesia (lihat Lampiran 1). Ini berarti 20 hingga 25% dari total pinjaman 

untuk pengembangan kelapa sawit Indonesia dapat dikaitkan dengan perusahaan pertanian yang 

terdaftar di BEI. 

- Satu dari enam bank Asia Tenggara yang dikaji dalam laporan ini, Bank Negara Indonesia (BNI), telah 

mengungkapkan perusahaan pertanian mana yang mendapatkan pinjaman dari mereka. Pada 

Januari 2017, BNI mengungkapkan nama-nama usaha pertanian dengan jumlah kredit terbesar dari 

bank tersebut. Karena keterbukaannya yang patut dihargai, laporan ini lebih banyak menampilkan 

BNI dalam ulasan praktik-praktik usaha pertanian. 

- Dalam beberapa kasus kaitan antara perusahaan minyak sawit dan sebuah bank dapat juga 

ditemukan melalui mesin pencarian. Sementara itu, beberapa hubungan juga dapat ditemukan 

melalui database keuangan Thompson dan Bloomberg. 
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3.2 Ganda – dibiayai oleh BNI 

Ganda Group 
 

Ganda Group adalah konglomerasi bisnis yang dimiliki pebisnis Indonesia keturunan China, Ganda 

Sitorus dan keluarganya. Ganda adalah mantan pegawai Wilmar International, salah satu 

pedagang/pengolah minyak sawit terbesar di dunia. Dia adalah saudara dari Martua Sitorus, salah satu 

dari pendiri Wilmar. Porfolio Ganda Group termasuk industri pertambangan batu bara, properti, 

otomotif dan pertanian/kehutanan (minyak sawit, karet, biomasa dan kayu). 

 

Menurut grup tersebut, lahannya di Indonesia adalah seluas 360,000 ha yang tersebar di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi dan Papua.53Perkebunan kelapa sawitnya dijalankan di bawah daftar anak 

perusahaan yang kompleks, diantaranya induk perusahaan PT Ganda Sawit Utama, PT Agro Mandiri 

Semesta dan PT Asiatic Persada. Ganda tidak memiliki kebijakan NDPE, dan bukan merupakan anggota 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dalam sebuah presentasi di bulan Januari 2017, BNI 

melaporkan bahwa Ganda memiliki kredit pertanian sebesar 2,7 triliun rupiah (setara dengan USD 200 

juta) di bank tersebut.54 

 

PT Graha Agro Nusantara 
 

Perusahaan perkebunan Ganda, PT Graha Agro Nusantara (PT 

GAN), memiliki IUP untuk lahan seluas 15.800 ha. Peta tutupan 

hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan 

Indonesia di tahun 2011 menunjukkan bahwa konsesi PT GAN 

terdiri dari 5.400 ha hutan rawa primer dan 8.800 ha hutan 

rawa sekunder. PT GAN telah mengubah sekitar 7.000 ha 

hutan rawa gambut sejak 2014. Tahun 2014, api yang merebak 

di dalam lahan konsesi selama dua periode dikaitkan dengan 

pembukaan hutan yang dilakukan oleh Ganda. Gambar di 

bulan September 2014 menunjukkan daerah kebakaran 

(berwarna kecoklatan) seluas total paling sedikit 1.900 ha. 

 

Gambar 3. Api yang merebak di dalam konsesi PT GAN tahun 2014 

Gambar di kanan menunjukkan konsesi PT GAN pada Februari 2017, 

yang dilapisi dengan area gambut (berwarna coklat) dengan 

kedalaman 4 hingga 8 meter.55 Penanaman kelapa sawit di lahan 

gambut-dalam merupakan pelanggaran peraturan Indonesia yang 

dilakukan selama bertahun-tahun.56 Konsesi PT GAN tumpang 

tindih dengan habitat orangutan. Pada awal September 2015, 

ditemukan bayi orangutan tanpa induk, di daerah yang baru 

dibersihkan di konsesi PT GAN.57 
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Ganda di Papua 
 

Ganda Group memiliki dua konsesi kelapa sawit di 

Papua: konsesi PT Agriprima Cipta Persada (PT ACP) yang 

mencakup area seluas 26.000 ha dan konsesi PT Agrinusa 

Mulia Persada (PT AMP) seluas 19.500 ha. Menurut peta 

tutupan lahan dari Kementerian Kehutanan tahun 2011, 

sebelum Ganda mulai melakukan pengembangan, 

sebagian besar konsesi (79% atau 36.000 ha) merupakan 

hutan primer dan sekunder, sementara sisanya terdiri 

dari daerah transmigrasi. PT ACP mulai membuka hutan 

di tahun 2013 dan PT AMP tahun 2015. Antara 

September 2015 dan Agustus 2016, telah dibuka area 

hutan lain seluas 3,700 ha di dalam dua konsesi ini, 

seperti yang ditunjukkan oleh citra satelit di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. Pembukaan hutan terbaru oleh PT ACP dan PT APM 

Foto. Pembukaan yang dilakukan anak perusahaan Ganda, PT Agriprima Cipta Persada 

© Ardiles Rante / Greenpeace. Tanggal: Maret 2013. Koordinat: 7°26'6"S; 140°32'18"E 
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3.3 Tunas Baru Lampung – dibiayai oleh OCBC, BRI, Bank Mandiri dan BNI 

Sungai Budi Group 
 

Perusahaan minyak sawit PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA) adalah bagian dari perusahaan Indonesia, 

Sungai Budi Group. Pada Juni 2016, TBLA telah menanam kelapa sawit di lahan seluas 53.000 ha di 

Sumatera dan Kalimantan Barat.58 TBLA terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun tidak memiliki 

kebijakan NDPE. Perusahaan ini adalah anggota RSPO, namun secara khusus tidak terlibat aktif dalam 

mensertifikasi basis suplai serta kilang minyak sawitnya. 

 

Pada 30 September 2016, TBLA memiliki jumlah pinjaman terkait kelapa sawit sebesar 3,3 triliun 

rupiah.59 Pemberi pinjaman terbesarnya adalah OCBC (1,0 triliun rupiah), BRI (0,6 triliun rupiah) dan 

Bank Mandiri (0,5 triliun rupiah). Beberapa dari pinjaman ini adalah untuk modal kerja perusahaan, 

sehingga dapat melakukan pengembangan bisnis yang umum. 

 

Pembersihan lahan gambut 
 

Sebagian besar area tanam TBLA seluas 6.000 ha di 

Kalimantan Barat terletak di lahan gambut. 

Pengembangan kebun utamanya, yang dimiliki oleh anak 

perusahaan TBLA, PT Bumi Perkasa Gemilang (PT BPG), 

didukung oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan 

pinjaman yang disalurkan pada 2014. Jumlah kredit anak 

perusahaan ini di BNI adalah sebesar 0,3 triliun pada 30 

September 2016. 

 

Antara April 2016 dan April 2017, perusahaan 

perkebunan TBLA, PT Solusi Jaya Perkasa (PT SJP) 

membuka hutan lahan gambut sebesar 1.200 ha di 

kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pembukaan lahan dilanjutkan hingga lewat Desember 2016, 

meskipun setelah tanggal tersebut seluruh pembangunan di lahan gambut dinyatakan sebagai 

pelanggaran hukum.60 

 
Gambar 5 menunjukkan batas konsesi (berwarna abu-abu) dan pembukaan lahan (berwarna merah). 

 

Gambar 5. Pembukaan hutan gambut oleh perusahaan TBLA, PT SJP 
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Sengketa lahan 
 

Desa transmigrasi Perambahan Baru (Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan) memiliki sengketa lahan 

seluas 600 ha dengan TBLA. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2007. Menurut masyarakat, pada 

awalnya ada kesepakatan dengan perusahaan bahwa lahan seluas 600 ha akan menjadi bagian dari 

skema plasma. Setelah beberapa tahun lahan tersebut akan diserahkan ke petani rakyat, yang akan 

terus melanjutkan kerja sama dengan TBLA. Namun, kesepakatan ini tidak dibuat secara tertulis. Selama 

bertahun-tahun, masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, namun 

sejauh ini belum ada solusi yang ditemukan. TBLA bersikeras bahwa daerah yang telah ditanami kelapa 

sawit itu merupakan milik perusahaan.61 

 

PT Samora Usaha Jaya 
 

Pada awal November 2015, Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Indonesia mengeluarkan satu instruksi 

untuk perusahaan kelapa sawit, yang isinya melarang 

kegiatan penanaman di lahan gambut terbakar.62 Pada 

November 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menemukan bahwa TBLA telah mengabaikan 

instruksi ini dan telah membangun kanal-kanal baru dan 

melakukan kegiatan penanaman baru di daerah yang 

telah ditargetkan untuk direstorasi oleh Badan Restorasi 

Gambut (BRG). TBLA telah gagal mematuhi syarat-syarat 

dalam ijin yang dikeluarkan untuk kebun hutannya, yang 

diberikan oleh KLHK pada 2012 yang menyatakan daerah 

tersebut adalah untuk tanaman tebu, dan bukan untuk 

kelapa sawit.63 

 

Perusahaan perkebunan TBLA yang dimaksud adalah PT Samora Usaha Jaya (PT SUJ). Citra satelit di 

bawah ini menunjukkan kebakaran lahan gambut pada September 2015, dan penanaman kelapa sawit 

baru pada Oktober 2016. 

 

Gambar 6. Kebakaran dan penanaman kelapa sawit di daerah konsesi PT SUJ, perkebunan TBLA 
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3.4 BEST Group – dibiayai oleh BNI 

Salah satu kilang minyak sawit terbesar di Indonesia 
 

BEST Group, yang dimiliki oleh keluarga Tjajadi dari Indonesia, memiliki lahan konsesi kelapa sawit 

seluas 200.000 ha di Kalimantan Tengah, hampir semua telah ditanami dengan kelapa sawit. BEST juga 

merupakan pemain hilir, dan mengklaim sebagai salah satu dari lima kilang minyak sawit terbesar di 

Indonesia. BEST Group tidak memiliki kebijakan NDPE. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun perkebunannya 

yang telah dinilai oleh RSPO, dan hanya satu dari kilangnya yang merupakan anggota RSPO.64 

 

Bank Negara Indonesia (BNI) sejak lama merupakan pendana terbesar untuk kegiatan operasi minyak 

sawit BEST. Dalam presentasi bulan Januari 2017, BNI mengatakan bahwa BEST memiliki jumlah kredit 

untuk sektor pertanian sebesar 3,3 triliun (setara dengan USD 250 juta).65 

 

Buruh anak dan buruh paksa 
 

Pada akhir 2016, LSM Amnesty International melakukan 

investigasi dan melaporkan pelanggaran hak-hak pekerja 

di perusahaan perkebunan BEST, PT Hamparan Masawit 

Bangun Persada (PT Hamparan).66 

 

Amnesty International menemukan anak-anak yang 

bekerja di kegiatan operasi PT Hamparan. Para pekerja 

mengatakan pada peneliti bahwa mereka melihat anak-

anak bekerja di perkebunan membantu orang tua 

mereka. 

 

Diketahui bahwa upah yang dibayarkan kepada para 

pekerja PT Hamparan didasarkan pada target produksi, 

yang mewajibkan mereka bekerja melebihi jam kerja 

normal dan batasan lembur yang diperbolehkan di dalam UU Indonesia. Hanya dengan melakukan hal 

inilah pekerja bisa memperoleh upah minimum. Sesuai dengan prinsip-prinsip panduan dalam buku 

pegangan Organisasi Buruh Internasional (ILO) hal ini setara dengan kerja paksa, karena perusahaan 

menerapkan jam kerja yang berlebihan atas pekerjanya, mengeksploitasi kerentanan dan ketakutan 

mereka akan dibayar di bawah upah minimum.67 

 

PT Hamparan juga ditemukan memperkerjakan buruh harian lepas untuk jangka waktu yang lama, yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM baik untuk laki-laki dan perempuan. Dari hasil penyelidikan 

ditemukan bahwa sebagian besar pekerja yang digaji sebagai buruh harian lepas adalah perempuan. PT 

Hamparan tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal atau justifikasi yang obyektif mengenai 

mengapa mereka tidak mengangkat mayoritas pekerja perempuan sebagai tenaga permanen di 

perkebunannya.  
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Kebakaran dan gambut 
 

Selama periode 2012-2016, BEST Group 

mengembangkan tiga perkebunan di kabupaten Pulang 

Pisau, Kalimantan Tengah di area seluas kira-kira 55.000 

ha, setengahnya adalah lahan gambut. Perusahaan 

perkebunan BEST yang beroperasi di kabupaten tersebut 

adalah PT Berkah Alam Fajar Mas (PT BAFM), PT Bahaur 

Era Sawit Tama (PT BEST) dan PT Karya Luhur Sejati (PT 

KLS). 

 

Yang mencengangkan adalah adanya 1.473 titik api 

(tingkat kepercayaan >50%) yang tercatat berada di 

dalam area konsesi selama 2013-2015: 244 pada 2013; 

717 pada 2014; dan 512 pada 2015.68 Umumnya 

kebakaran diikuti dengan pembangunan perkebunan. 

Pencegahan dan mitigasi kebakaran tampaknya jelas tidak dianggap penting dalam daftar prioritas BEST 

Group. 

 

Gambar 7. Pembukaan lahan dan titik api BEST Group di kabupaten Pulang Pisau dari 2013- 2015 
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3.5 HPI Agro – dibiayai oleh nasabah BCA 

Kegiatan operasi minyak sawit milik BCA 
 

Pemegang saham utama Bank Central Asia (BCA), Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, memiliki 

bisnis minyak sawit sendiri. Dua bersaudara ini mulai mengembangkan kelapa sawit tahun 2010 melalui 

PT Hartono Plantations Indonesia (HPI Agro). Luas lahan kelapa sawit milik HPI Agro saat ini melebihi 

100.000 ha. Semua kebun mereka berada di Kalimantan Barat, terutama di kabupaten Landak.69 

Pembangunan kebun kelapa sawit ini dibiayai terutama dari deposito nasabah BCA.70 

 

Dua kasus deforestasi terbaru 
 

Dua kasus terbaru pembukaan hutan dan/atau lahan 

gambut yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan HPI 

Agro, PT Gemilang Sawit Kencana (PT GSK) dan PT 

Borneo Muria Plantation (PT BMP) disajikan di bawah ini. 

 

PT Gemilang Sawit Kencana (PT GSK) 
 

Gambar di bawah ini menunjukkan pembukaan hutan 

gambut seluas 1.500 ha yang dilakukan oleh perusahaan 

perkebunan PT Gemilang Sawit Kencana (PT GSK) antara 

September 2014 dan akhir 2016. Batas-batas konsesi 

ditandai dengan warna abu-abu, dan daerah yang dibuka 

ditandai dengan warna merah. 

 

 

Gambar 8. Pembukaan lahan oleh PT GSK 
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Foto. Pembukaan hutan gambut oleh perusahaan HPI Agro, PT GSK 

© Aidenvironment (drone photo). Tanggal: Januari 2016. Koordinat: 0°12'56.54"N; 109°42'11.91"E  

 

PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) 
 

Gambar 9 di bawah menunjukkan pembukaan 900 ha hutan dengan stok karbon tinggi (HCS) oleh 

perusahaan perkebunan HPI Agro, PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) antara September 2014 dan 

September 2016. Batas-batas konsesi ditandai dengan warna abu-abu, dan area yang dibuka dengan 

warna merah. 

 

Gambar 9. Pembukaan hutan oleh PT BMP 
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3.6 Korindo – dibiayai oleh BNI 

Perusahaan minyak sawit terbesar di Papua 
 

Korindo merupakan perusahaan besar yang memperkerjakan sekitar 20.000 orang di seluruh Indonesia. 

Bisnis utamanya adalah kelapa sawit, konsesi kayu dan bubur kayu (pulpwood), dan juga kayu lapis 

(plywood), wood chip dan produksi minyak sawit. Bisnis lain termasuk pabrik kertas surat kabar, industri 

berat seperti menara angin, keuangan, dan real estate. Korindo dikuasai keluarga Seung asal Korea 

Selatan. 

 

Korindo merupakan perusahaan minyak sawit terbesar di Papua dengan area konsesi seluas 142.000 ha. 

Ia juga memiliki konsesi kelapa sawit seluas 11.000 ha di kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku 

Utara.71 

 

Pada Agustus 2016, sebuah laporan dan kampanye yang menyertainya mengaitkan kegiatan operasi 

kelapa sawit Korindo dengan berbagai isu lingkungan dan sosial. Kampanye yang tengah berjalan, yang 

dipimpin oleh LSM Mighty yang berbasis di AS, dengan dukungan baik dari LSM Korea dan Indonesia, 

mendesak seluruh pelanggan Korindo untuk menekan perusahaan tersebut agar melaksanakan kegiatan 

dengan cara yang berkesinambungan.72 Dua dari konsumen utama minyak sawit Korindo, yaitu Wilmar 

dan Musim Mas, telah menunda pembelian sebelum kampanye tersebut diluncurkan. Musim Mas saat 

ini mulai melibatkan Korindo.73 

 

Korindo dihadapkan dengan sejumlah isu-isu lingkungan dan sosial sebagai berikut: 

- Sejak 2013, perusahaan ini telah membuka 30.000 ha hutan dataran rendah untuk kebun kelapa 

sawit, sekitar 12.000 ha dari luas tersebut adalah hutan primer. 

- Tahun 2015, Korindo berkontribusi besar terhadap bencana asap Indonesia, yang menyebabkan 

kerugian lingkungan hidup dan ekonomi yang besar bagi Indonesia. Seluruh bukti – citra satelit, data 

hotspot dan foto udara – menunjukkan kebakaran yang sistematis dan sangat banyak selama proses 

pembukaan lahan Korindo. Ini merupakan hal yang ilegal di Indonesia. Selama periode 2013–2015, 

seluruh pembukaan lahan yang dilakukan Korindo guna membangun kebun kelapa sawitnya 

dilakukan dengan cara membakar. Padahal lahan yang dibuka bukanlah lahan gambut, yang 

biasanya lebih rentan terhadap api jika mendapat gangguan, dibandingkan dengan tanah mineral. 

- Sebagian besar masyarakat di Halmahera Selatan, yang telah menetap di sana selama berabad-abad 

menentang pendudukan Korindo di lahan-lahan kebun dan hutan mereka. 

 

Bank Negara Indonesia (BNI) sejak lama merupakan pendana terbesar untuk kegiatan operasi Korindo. 

Dalam sebuah presentasi di bulan Januari 2017, BNI melaporkan bahwa Korindo memiliki kredit 

pertanian sebesar 2,7 triliun rupiah (setara USD 200 juta) di bank tersebut. BNI juga mengelola 

pembayaran gaji untuk karyawan Korindo.74 

 

PT Papua Agro Lestari 
 

Perusahaan Korindo, PT Papua Agro Lestari (PT PAL) 

menerima ijin perkebunan hutan untuk lahan seluas 32.300 ha 

dari Kementerian Kehutanan pada 2012. Gambar di kanan 

menunjukkan bahwa area yang dicakup dalam ijin tersebut, 

94% diantaranya adalah hutan primer menurut peta tutupan 

hutan milik Kementerian Kehutanan tahun 2011. Menurut 

informasi dari Korindo sendiri, PT PAL memiliki Hak Guna 

Usaha (HGU) untuk 25.200 ha pada 2016, 18% diantaranya 

diperuntukkan bagi perkebunan rakyat.75  
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2015 
 

PT Papua Agro Lestari (PT PAL) mulai 

mengembangkan lahan setelah April 2015. Hingga 

akhir tahun tersebut, telah dibuka sekitar 2.600 ha 

hutan primer. Pembukaan lahan ini disertai dengan 

kebakaran. Total ada sekitar 221 titik api (tingkat 

kepercayaan >50%) yang tercatat antara Agustus 

dan November 2015.76  

 

Gambar di kanan menunjukkan titik api yang 

terekam. Di 2013 dan 2014, sebelum 

pengembangan lahan, tidak pernah ada kebakaran 

sama sekali. 

 

2016 
 

Di 2016, PT PAL membuka lahan seluas 1.900 ha. 

Namun demikian, pada 1 Desember 2016, melalui 

iklan di surat kabar nasional, perusahaan ini 

mengumumkan sebuah moratorium untuk 

pembukaan lahan selanjutnya dan menyebutkan 

bahwa moratorium tersebut akan dijalankan 

“hingga kami telah menyelesaikan kajian nilai 

konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS) 

dan merefleksikannya di dalam pengembangan 

perkebunan ke depan.”77 Karena hampir semua 

area konsesi PT PAL terdiri dari hutan primer lahan 

kering, maka pemikiran apapun yang sejalan 

dengan kebijakan NDPE dapat mencegah terjadinya pembukaan lebih jauh di area yang belum 

dikembangkan, karena stok karbon di area tersebut terlalu tinggi sehingga tidak bisa dikembangkan lagi. 

 

2017 
 

Moratorium Korindo ini hanya berumur pendek. 

Hingga Maret 2017, perusahaan telah membuka 

1.000 ha lahan lagi dan telah membuat blok-blok 

perkebunan untuk sekitar 2.100 ha. 

 

Website PT PAL menyebutkan bahwa mereka tidak 

akan melakukan pembukaan di area seluas 6.300 ha 

yang merupakan tanah adat di desa Selil. Diketahui 

bahwa masyarakat belum memberikan persetujuan. 

 

PT PAL belum mengungkapkan area hutan di bawah 

masing-masing kategori dari penilaian yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan HCS,78 

dan tampaknya telah mengabaikan tepat 

implementasi pendekatan yang sama sekali. Hal ini 

sangat amat bertentangan dengan kebijakan NDPE.  
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3.7 Sampoerna Agro – dibiayai oleh OCBC, Bank Mandiri, BRI, BNI dan DBS 

Ekspansi yang cepat 
 

Sampoerna Agro menanam kelapa sawit dan, dalam skala kecil, sagu dan karet. Perusahaan ini tercatat 

di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Sampoerna Strategic, yang juga memiliki 

bisnis yang bergerak di bidang keuangan, telekomunikasi, properti dan kayu. Para pemegang saham 

yang mengendalikan Sampoerna Strategic adalah Putera Sampoerna dan keluarganya.79 Pada 

September 2016, area kebun kelapa sawit Sampoerna memiliki luas 138.000 ha, termasuk perkebunan 

'plasma' milik rakyat.80 Sampoerna Agro memiliki kebun di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Barat, namun perusahaan ini tidak memiliki kebijakan NDPE. Meskipun menjadi anggota 

RSPO, pengembangan terbaru yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Prosedur RSPO untuk 

Penanaman Baru. Perusahaan ini melakukan ekspansi yang cepat dari 2015 hingga September 2016, 

menambah 10.000 ha tanaman kelapa sawit baru.81 

 

Pada 30 September 2016, Sampoerna Agro memiliki kredit (outstanding loans) sebesar 3,5 triliun rupiah. 

Pemberi pinjaman terbesarnya adalah OCBC NISP dengan 0,9 triliun rupiah, Bank Mandiri dengan 0,9 

triliun rupiah, BRI dengan 0,7 triliun rupiah, BNI dengan 0,5 triliun rupiah, Rabobank dengan 0,3 triliun 

rupiah dan DBS dengan 0,2 triliun rupiah.82 

 

PT Sampoerna Agro 
 

Area konsesi perusahaan perkebunan PT Sampoerna 

Agro seluas 4.800 ha terletak di lahan gambut. 

Sampoerna telah membuka lahan dan menanam kelapa 

sawit sejak 2014. 

 

Pada September 2015, kebakaran besar merebak di 

lahan gambut yang dibuka. Gambar di bawah 

menunjukkan area terbakar yang menutupi lebih dari 

900 ha hingga Maret 2016. 

 

Di 2015, tercatat ada 105 titik api (tingkat kepercayaan 

>50%) di dalam konsesi, sementara di 2014 ada 69. Titik 

api terjadi selama musim kering antara Juli dan Oktober, 

setelah adanya kegiatan pengeringan dan pembersihan 

lahan. Di tahun 2013, 2016 dan 2017 tercatat total hanya ada satu titik api.83 

 

Gambar 10. Area kebakaran dan terbakar di konsesi PT Sampoerna Agro 
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Gambar 11. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit PT Sampoerna Agro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan pengembangan perkebunan PT Sampoerna Agro sepanjang tahun, dan 

titik api yang terekam di 2014 dan 2015. Pada November 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Indonesia mengeluarkan instruksi yang melarang perusahaan kebun kelapa sawit melakukan 

kegiatan penanaman di lahan gambut terbakar.84 Namun begitu, gambar dari Oktober 2016 dan 

Februari 2017 menunjukkan PT Sampoerna Agro telah mengabaikan instruksi menteri dan terus 

melanjutkan penanaman di lahan gambut terbakar. 

 

Sengketa lahan di kabupaten Ogan Komering Ilir 
 

Berdasarkan penilaian terbaru sertifikasi RSPO, masih ada sengketa lahan yang terjadi di beberapa anak 

perusahaan dari induk PT Sampoerna Agro di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan: 

- Masyarakat di desa Sungai Menang mengklaim area seluas 600 ha di perkebunan Mega Terang milik 

Sampoerna; 

- Masyarakat di desa Sungai Menang dan Rantau Durian I mengklaim hak-hak atas sebagian area 

konsesi PT Mutiara Bunda Jaya; dan 

- Warga desa dari Kemang Indah dan Mataram Jaya mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 540 ha 

di dalam area konsesi perkebunan Aek Tarum milik Sampoerna.85 

 

Kasus pengadilan Sampoerna yang tertunda 
 

Sampoerna Agro terlibat dalam kasus pengadilan yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap 

perusahaan. Pada Agustus 2016, para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan 

Sampoerna membayar sekitar 1,07 triliun rupiah (setara dengan USD 80 juta) untuk kompensasi dan 

restorasi ekosistem. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah mengajukan tuntutan 

perdata atas anak perusahaan Sampoerna, PT National Sago Prima (PT NSP) atas kebakaran hutan di 

area seluas 3.000 ha di provinsi Riau. Menurut kementerian, PT NSP tidak melakukan upaya apapun 

untuk mencegah api menyebar di dalam dan di luar konsesi sagunya pada Februari dan Maret 2014,86 

tidak membangun menara pemonitor api dan tidak memiliki tim pemadam kebakaran. Sampoerna telah 

mengajukan banding atas putusan tersebut, dan kasus ini masih ditunda. Pada 30 September 2016, 

Sampoerna Agro memiliki kredit di DBS sebesar 0,2 triliun yang didapatkan untuk pengembangan PT 

NSP.87 
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3.8 IndoAgri/Salim – dibiayai oleh BCA, BNI, Bank Mandiri dan DBS 

Anthoni Salim 
 

Anthoni Salim, orang ketiga terkaya di Indonesia versi Forbes,88 menguasai perusahaan Indofood. 

Indofood merupakan perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu produsen 

mi instant terbesar di dunia. Salim juga memiliki saham di bisnis selain Indofood, yang dikenal dengan 

Salim Group. Seperti Indofood, beberapa bisnisnya juga terlibat dalam kelapa sawit. 

 

Perusahaan minyak sawit Indofood adalah Indofood Agri Resources (IndoAgri). Minyak goreng 

produksinya, Bimoli, memimpin pasar di Indonesia, dan juga memiliki bisnis yang bergerak di bidang 

gula, karet, bibit pohon kelapa sawit dan kayu. IndoAgri merupakan perusahaan induk dari PT Salim 

Ivomas Pratama (SIMP), yang adalah perusahaan induk dari PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

(Lonsum). Di akhir 2016, area IndoAgri yang ditanami kelapa sawit adalah seluas 247.000 ha, terutama 

di Sumatera dan Kalimantan.89 IndoAgri juga merupakan anggota aktif RSPO, dan baru-baru ini 

mengumumkan sebuah kebijakan kesinambungan baru yang mirip seperti kebijakan NDPE .90 Namun 

demikian, kebijakan baru ini dikritik oleh LSM, terutama karena tidak memiliki prosedur keluhan yang 

memadai dan memiliki standar yang lemah dalam pemeliharaan area stok karbon tinggi (HCS).91 

 

Pinjaman 
 

Dalam presentasi di bulan Januari 2017, BNI melaporkan bahwa Salim Group memiliki kredit 

(outstanding loans) pertanian sebesar 2,2 triliun rupiah (setara dengan USD 164 juta) di bank tersebut.92 

 

Pada 31 Desember 2016, PT Salim Ivomas Pratama memiliki jumlah kredit senilai total 9,0 triliun rupiah 

(setara dengan USD 673 juta). Pemberi pinjaman terbesarnya adalah BCA dengan 4,9 triliun rupiah, 

Sumitomo Mitsui dengan 2,0 triliun rupiah, Bank Mandiri dengan 0,9 triliun rupiah dan DBS dengan 0,7 

triliun rupiah.93 BCA sejauh ini merupakan pemberi kredit terbesar untuk PT Salim Ivomas Pratama. Ini 

mungkin terkait dengan fakta bahwa Anthoni Salim merupakan pemegang saham sebesar 1,76% di 

BCA.94 

 

Pelanggaran hak-hak pekerja 
 

Pada Oktober 2016, LSM Rainforest Action Network (RAN), International Labor Rights Forum (ILRF) dan 

OPPUK mengajukan komplain ke RSPO. Berdasarkan investigasi mereka, anak perusahaan IndoAgri telah 

melanggar hak-hak pekerja di dua kebun kelapa sawit di Sumatera Utara.95 Selain melakukan investigasi 

lapangan, LSM ini juga mewawancarai 41 orang pekerja. Temuan mereka adalah sebagai berikut: 

- Banyak pegawai IndoAgri yang sudah bekerja lama dikategorikan sebagai pekerja temporer dan 

berisiko tinggi terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak aman. 

- Pekerja menerima upah yang rendah dan tidak layak. 

- Ditemukan anak-anak yang bekerja di perkebunan IndoAgri. Salah satunya berusia 13 tahun dan 

dua lainnya berusia 16 tahun. 

- Kebanyakan pekerja tidak memiliki perlindungan kesehatan dan keselamatan yang memadai, dan 

buruh pemeliharaan lepas terancam oleh pestisida yang sangat berbahaya. 

- Perusahaan ini juga mengabaikan Kebebasan Berkumpul dan secara otomatis memasukkan pekerja 

permanen ke dalam serikat pekerja yang didukung oleh perusahaan.96 

 

Komplain yang diajukan ke RSPO masih tertunda karena IndoAgri meminta pihak yang mengajukan 

komplain untuk memperlihatkan lebih banyak bukti. Pihak yang mengajukan komplain merespon 

dengan mengatakan bahwa informasi yang diminta ini dapat mengungkapkan identitas pekerja yang 

diwawancara dan membuat mereka berisiko terkena pembalasan. Pihak yang mengajukan komplain 

menyatakan bahwa komplain mereka, seperti yang telah dikonfirmasikan dalam penilaian yang 
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dilakukan sesudahnya oleh Accreditation Services International (ASI), memerlukan respon yang 

sejujurnya dari IndoAgri. Respon seperti ini belum muncul dari IndoAgri.97 

 

Salim di kabupaten Sintang 
 

Adalah praktik yang umum di kalangan pemimpin bisnis 

kelapa sawit untuk mengendalikan grup bisnis yang 

terdaftar di publik, selain juga memiliki saham (langsung 

maupun melalui asosiasi) di perusahaan lain. “Asosiasi” 

secara umum termasuk kepemilikan saham yang besar 

oleh anggota keluarga dan/atau berbagai lapis dari 

perusahaan yang terkait. Salim juga melakukan praktik 

ini. Dua perusahaan perkebunan, PT Sawit Khatulistiwa 

Lestari (PT SKL) dan PT Duta Rendra Mulya (PT DRM), 

saat ini melakukan kegiatan di area hutan rawa gambut. 

Salim adalah direktur PT SKL, yang secara mayoritas 

dimiliki oleh perusahaan yang terkait dengan Indomaret, 

jaringan minimarket Indonesia yang dimiliki, diantaranya, 

oleh Salim. Kepemilikan Salim di PT DRM disembunyikan 

di bawah beberapa lapis kepemilikan korporasi. 

 

Gambar 12. Pembukaan area di konsesi milik PT SKL dan PT DRM pada Agustus 2016 
 

Sejak 2013, PT SKL dan PT DRM telah 

membuka area seluas 11.000 ha, 

kebanyakan lahan gambut, untuk 

mengembangkan kebun kelapa sawit. 

Selama investigasi lapangan pada 

Desember 2015, Aidenvironment telah 

merekam pembukaan hutan rawa 

gambut, bersama dengan penebangan 

(ilegal) dan bukti kebakaran hutan 

setelah pembukaan hutan. Pembukaan 

lahan selanjutnya terjadi pada Maret 

2017, dan kemudian pembukaan area 

seluas 2.200 ha antara Agustus 2016 

dan Maret 2017.98 

 

Foto. Pohon terbakar di PT Sawit Khatulistiwa Lestari milik Salim 

© Aidenvironment. Tanggal: Desember 2015. 
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3.9 Darmex Agro – dibiayai oleh Bank Mandiri 

Salah satu perusahaan minyak sawit Indonesia bereputasi buruk 
 

Di satu masa sebelum tahun 2010, Bank Mandiri menyalurkan pinjaman senilai total 1,9 triliun rupiah 

(setara dengan USD 183 juta) kepada Darmex Agro untuk pembangunan bisnis perkebunannya. 

Beberapa sumber menunjukkan hubungan finansial antara Darmex Agro dan Bank Mandiri terus 

berlanjut setelah itu.99 Darmex Agro (sering disebut dengan Duta Palma) merupakan salah satu 

perusahaan minyak sawit Indonesia yang bereputasi buruk. Perusahaan ini juga merupakan 10 besar 

pengembang kelapa sawit di Indonesia. Di website-nya, yang tidak pernah diperbarui sejak 2009, 

perusahaan ini menyebutkan bahwa mereka memiliki area yang telah ditanami seluas 155.000 ha, 

kebanyakan berada di provinsi Riau, Sumatera dan di Kalimantan Barat.100 

 

Investigasi Greenpeace di 2007 mengungkapkan bahwa Darmex Agro melanggar hukum Indonesia 

karena membuka lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan secara sengaja membakar 

lahan di provinsi Riau.101 Di akhir 2011, Greenpeace menganalisa data satelit dari 2007 dan 2010 dan 

melakukan investigasi lapangan, yang menemukan pengrusakan hutan dan lahan gambut terbaru yang 

dilakukan oleh perusahaan .102 Pada April 2013, Greenpeace mengatakan bahwa Duta Palma telah 

membuka ratusan hektar hutan lahan gambut yang sangat besar di luar batas-batas resmi dari konsesi 

yang mereka daftarkan, yang dipetakan sebagai habitat bagi harimau Sumatera yang terancam kritis.103 

 

Di 2009, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengajukan komplain kepada RSPO mengenai dua 

anak perusahaan Duta Palma yang membuka lahan gambut dan menggunakan api untuk membersihkan 

lahan untuk kebun sawit. Pada Mei 2013, dewan eksekutif RSPO memutuskan untuk menghentikan 

keanggotaan PT Duta Palma Nusantara dan PT Darmex Agro di RSPO.104 Kebanyakan pedagang/pengolah 

minyak sawit besar telah menghentikan perdagangan dengan Duta Palma.105 

 

Foto. Asap yang diakibatkan oleh kebakaran di dalam lahan gambut anak perusahaan Duta Palma, PT 

Palma Satu (Riau, Sumatera) 

© Ulet Ifansasti / Greenpeace. Tanggal: September 2011.Koordinat: 0°32'23.94"S; 102°40'40.94"E  
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3.10 Sawit Sumbermas Sarana – dibiayai oleh Bank Mandiri 

Dukungan finansial bagi pelanggaran hukum 
 

Di 2011 dan 2012, Bank Mandiri menyalurkan fasilitas kredit investasi dan modal kerja senilai 1,5 triliun 

rupiah kepada perusahaan perkebunan PT SSMS, PT KSA dan PT MMS, yang dimiliki perusahaan minyak 

sawit PT Sawit Sumbermas Sarana.106 Dalam laporannya bulan Desember 2013, para penasihat risiko 

kesinambungan dari Chain Reaction Research (CRR) telah menghitung bahwa tiga perusahaan 

perkebunan secara bersama-sama telah melakukan deforestasi di hampir 11.000 ha selama periode 

2003-2012. Kebanyakan hutan-hutan ini dibuka tanpa otorisasi dari pemerintah pusat untuk 

mengkonversi perkebunan hutan ke perkebunan kelapa sawit.107 Pada saat Bank Mandiri menyetujui 

pinjaman ini, PT Sawit Sumbermas Sarana belum memperoleh otorisasi dari pemerintah pusat melalui 

ijin pelepasan perkebunan hutan. Ini artinya Bank Mandiri membiayai perusahaan yang banyak terlibat 

dalam pelanggaran UU Kehutanan Indonesia No. 41/1999. 

 

Di Indonesia, pengelolaan kebun hutan berada di bawah jurisdiksi Kementerian Kehutanan. Sejak 

desentralisasi diperkenalkan di Indonesia 1999-2001, klaim yang dikeluarkan secara eksklusif oleh 

kementerian atas perkebunan hutan telah diabaikan dan ditentang oleh pemerintah daerah dengan 

mengeluarkan ratusan ijin bagi perusahaan kebun kelapa sawit, tumpang tindih dengan jutaan hektar 

perkebunan hutan. Peraturan Pemerintah No. 60/2012 tanggal 6 Juli 2012 berupaya untuk menangani 

masalah yang membawa kerugian besar terhadap pendapatan negara ini. Praktik menduduki lahan 

perkebunan hutan terlihat semakin berkurang sejak dikeluarkannya peraturan ini. Namun demikian, 

dalam rangka mengurangi risiko-risiko hukum dan kesinambungan, bank-bank yang mendanai 

pengembangan kelapa sawit diminta untuk memeriksa apakah pengembang kelapa sawitnya telah 

mendapatkan ijin pelepasan perkebunan hutan seperti yang diperlukan.108 

 

Foto. Deforestasi terbaru oleh perusahaan Sawit Sumbermas Sarana, PT Mirza Pratama Putra 

Tanggal: Mei 2016. Koordinat: 1°58'35.40"S; 111°30'53.26"E. 
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4. Enam bank Asia Tenggara dan kebijakan kesinambungan 

mereka 

4.1 Penilaian awal 

Bank-bank Asia Tenggara yang ditinjau dalam laporan ini adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, OCBC dan 

DBS. Sedikitnya empat penilaian yang berbeda yang dilakukan pada 2015 dan 2016 menemukan bahwa 

enam bank ini masih sedikit menyalurkan pinjaman yang berkesinambungan untuk sektor kelapa sawit 

dibandingkan dengan bank-bank internasional lainnya. 

 

WWF – Mei 2015 
 

Sebuah laporan di bulan Mei 2015 oleh World Wide Fund for Nature (WWF) menemukan perbedaan 

yang mengkhawatirkan antara institusi keuangan di kawasan ASEAN dan standar-standar lingkungan, 

sosial dan tata kelola (ESG) yang diadopsi oleh bank-bank internasional lain. Laporan ini, yang mencakup 

sektor minyak sawit, kayu dan pulp & paper, melihat keterlibatan institusi keuangan ASEAN termasuk 

enam bank yang ditinjau dalam laporan ini. Bank-bank internasional lain yang serupa dengan bank-bank 

yang dicakup dalam laporan ini adalah ANZ, HSBC, Standard Chartered dan Westpac, yang semuanya 

telah memiliki kebijakan dalam pembiayaan perusahaan komoditas yang berhubungan dengan hutan. 

Secara keseluruhan, bank-bank Singapura memberikan informasi yang kurang relevan dengan integrasi 

ESG. Menurut publikasi tersebut, tiga bank yang secara mayoritas dimiliki oleh pemerintah Indonesia 

(BRI, Bank Mandiri dan BNI) memiliki skor yang rendah atau sangat rendah, namun semuanya sudah 

mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai ESG dalam proses penyaluran pinjaman 

di bank mereka.109 

 

Responsibank – Mei 2016 
 

Pada Mei 2016, LSM Indonesia Responsibank mempublikasikan sebuah kajian mengenai kebijakan 

berkesinambungan di bank-bank Indonesia. Penilaian ini terdiri dari 20 tema, diantaranya 

‘Keanekaragaman hayati’ dan ‘Kehutanan’ yang relevan dengan kelapa sawit. Di dua tema ini bank-bank 

internasional seperti HSBC, Citibank dan Mitsubishi UFJ Financial Group memiliki skor terbaik, 

sementara BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA dan OCBC NISP semuanya memilki skor nol atau sedikit di atas 

nol koma. DBS tidak dinilai.110 

 

Forest & Finance – September 2016 
 

September 2016, proyek Hutan & Keuangan yang melibatkan LSM Rainforest Action Network dan TuK 

Indonesia dan konsultan Profundo mempublikasikan penilaian terhadap kebijakan lingkungan/sosial di 

27 bank besar. Bank bisa mendapatkan skor maksimal 30 poin, yang dibagi dalam kategori ‘Cakupan 

Komitmen’, ‘Standar Lingkungan Hidup’ dan ‘Standar Sosial’. DBS, OCBC dan Bank Mandiri semuanya 

memiliki skor nol dari total 30; BRI dan BNI memiliki skor masing-masing satu; sementara BCA tidak 

dinilai. Bank dengan ranking tertinggi adalah bank-bank yang berbasis di Eropa atau AS seperti ABN 

Amro, Rabobank, Credit Suisse, Citigroup, Standard Chartered dan HSBC. Tampaknya, bank-bank ASEAN 

hanya mengalami kemajuan kecil sejak laporan WWF bulan Mei 2015.111 

 

Global Canopy Programme – Desember 2016 
 

Tahun 2016, LSM yang berbasis di Inggris Global Canopy Programme (GCP) membuat peringkat 150 

institusi keuangan berdasarkan komitmen mereka terhadap deforestasi. Menurut GCP, perusahaan-

perusahaan ini merupakan investor, pemberi kredit utama dan institusi keuangan lain yang terpapar 
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dengan rantai suplai komoditas yang berisiko terhadap hutan. Penilaian ini melihat pada para asset 

manager dan juga bank itu sendiri. Skor diberikan untuk kategori-kategori seperti ‘Keseluruhan 

Kebijakan Kehutanan’, ‘Kekuatan Kebijakan dan Pelaporan’ dan ‘Transparansi’. Bank-bank yang berbasis 

di Eropa seperti BNP Paribas, Deutsche Bank dan HSBC Holdings Ltd. semuanya memiliki skor maksimum 

lima poin. BRI secara mengejutkan memiliki skor tiga poin, dan Bank Mandiri, BNI, BCA dan DBS masing-

masing satu poin.112 Skor BRI didasarkan pada pernyataannya dalam laporan kesinambungan tahun 

2015, bahwa BRI mempersyaratkan perusahaan untuk mematuhi sertifikasi RSPO, namun membaca isi 

laporan hingga akhir terlihat jelas bahwa ini bukanlah persyaratan yang ketat.113 

 

HSBC dan Greenpeace – Januari/Februari 2017 
 

Salah satu bank dengan skor tertinggi untuk empat 

penilaian yang dijelaskan di atas adalah HSBC Group yang 

berbasis di Inggris. Pada Januari 2017, HSBC menyatakan 

bahwa sejak Maret 2014 mereka telah menetapkan 

“tanggal pasti saat nasabahnya harus menyelesaikan 

sertifikasi (RSPO)”. Sebagai tambahan, bank ini telah 

memutuskan untuk “mengakhiri hubungan perbankan 

dengan 60 nasabah kehutanan dan 104 nasabah minyak 

sawit.”114 HSBC tidak mengungkapkan nama-nama 

perusahaan tersebut. Tanpa ada informasi yang spesifik, 

angka-angka ini hanya memberikan sedikit informasi 

yang berguna. 

 

HSBC memang telah memperkuat kebijakannya pada 

Maret 2014. Bank ini tidak lagi memberikan layanan 

keuangan kepada pengembang dan pabrik minyak kelapa 

sawit yang terlibat dalam: “kegiatan ilegal; pembukaan 

lahan dengan cara membakar; konversi area (sering kali 

hutan) yang diperlukan untuk melindungi nilai konservasi 

tinggi; pekerja anak dan pekerja paksa; pelanggaran hak-

hak masyarakat setempat; dan kegiatan operasi yang terkait dengan konflik sosial yang besar.” Lebih 

jauh lagi, klien-klien yang ada telah diminta untuk setidaknya memiliki satu kegiatan operasi yang 

bersertifikat RSPO dan kegiatan operasi sisanya sudah harus tersertifikasi pada Desember 2018. Para 

klien baru dengan kegiatan operasi yang baru harus mensertifikasi 100% kegiatan operasi mereka dalam 

masa 4 tahun. Pabrik kilang dan pedagang juga harus mempercepat sertifikasi RSPO dan memiliki 

rencana untuk mengeluarkan sumber-sumber yang terlibat kontroversi di rantai suplai mereka.115 

 

Meskipun kebijakan HSBC terlihat telah memberikan hasil positif terkait dengan kesinambungan, namun 

tampaknya belum diimplementasikan secara penuh. Pada Januari 2017, Greenpeace mengeluarkan 

sebuah laporan berjudul Dirty Bankers yang berisi banyak contoh bagaimana HSBC masih terus 

mendanai pengrusakan hutan untuk minyak sawit.116 Greenpeace juga mencatat bahwa 5 dari 6 grup 

perusahaan yang disebutkan di laporan ini tidak akan memenuhi tenggat waktu RSPO 2018 dari HSBC, 

sementara yang satu lagi bahkan bukan merupakan anggota RSPO.117 Hal ini menunjukkan bahwa bank 

tidak selalu melaksanakan kebijakan kesinambungan mereka. 

 

Pada 20 Februari 2017, HSBC merevisi kebijakan mereka. Pertama, bank ini memasukkan perlindungan 

hutan dan lahan gambut dengan stok karbon tinggi/High Carbon Stock (HCS) sebagai persyaratan 

sebelum memberikan layanan keuangan. Hal ini membuat kebijakannya konsisten dengan kebijakan No 

Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang saat ini berlaku umum di pasar. Kedua, HSBC 

memperluas kebijakannya untuk mengikutsertakan kilang penyulingan dan pedagang. Ketiga, kebijakan 
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yang direvisi mempersyaratkan setiap nasabah baru untuk mengijinkan HSBC membuka informasi 

tentang hubungan mereka sebelum bank mulai memberikan layanan keuangan.118 Dengan mengutip 

alasan kerahasiaan klien, HSBC menolak untuk mendiskusikan kasus-kasus individu dengan Greenpeace. 

Sikap tidak transparan ini juga diterapkan oleh banyak bank yang mendanai kelapa sawit, dan ini artinya 

para pemegang saham tidak bisa menilai apakah bank sebenarnya telah melaksanakan kebijakan 

kesinambungan mereka. HSBC mengakui bahwa sikap tidak transparannya itu telah menimbulkan 

“kekecewaan”, sehingga bank kemudian merevisi kebijakan. 

4.2 Langkah-langkah positif? 

Proyek percobaan Indonesia: Langkah pertama untuk menjadi bank yang berkesinambungan 
 

Pada November 2015, delapan bank Indonesia (termasuk Bank Mandiri, BCA, BRI dan BNI) telah 

berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proyek percobaan yang dinamakan “Langkah pertama menjadi 

sebuah bank berkesinambungan”.119Selama 18 bulan mulai dari Januari 2016, bank-bank yang ikut serta 

mendapat bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan WWF Indonesia untuk mulai melaksanakan 

praktik-praktik berkesinambungan. Ini termasuk pengembangan kerangka kerja kebijakan tentang 

memadukan aspek-aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (ESG) seperti: 

- Mengidentifikasi integrasi ESG terbaru; 

- Menentukan target-target integrasi ESG; 

- Mengembangkan dan memadukan suatu kerangka kerja kebijakan untuk perbankan 

berkesinambungan di tingkat korporasi; dan 

- Membuat kebijakan pemberian pinjaman yang bertanggung jawab untuk sektor minyak sawit. 

 

Bank-bank Singapura 
 

Pada Oktober 2015, di tengah-tengah asap kebakaran di Indonesia, bank-bank Singapura DBS dan OCBC 

menyatakan bahwa mereka akan memasukkan aspek-aspek ESG sebelum menyalurkan pinjaman untuk 

kegiatan operasi kelapa sawit. 

 

Dalam sebuah artikel dari kantor berita Bloomberg, DBS mengatakan, “Ketika memberikan pinjaman 

kepada perusahaan, kami telah melakukan penilaian tentang bagaimana perusahaan tersebut 

menangani risiko material, termasuk jika relevan, keterpaparan mereka terhadap risiko-risiko lingkungan 

hidup dan sosial. Terkait dengan perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan kredit dari kami, 

semuanya memiliki kebijakan zero bakar. Dalam kasus ketika mereka ditemukan melakukan 

pelanggaran, kami siap untuk mengkaji kembali hubungan dalam bidang perbankan.” Bank juga 

menyebutkan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan pengungkapan tentang pembiayaan yang 

bertanggung jawab. 

 

OCBC mengatakan akan “mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial dan tata kelola dalam 

pemberian pinjaman kami,” dan Vincent Choo, chief risk officer bank tersebut, menambahkan, “kami 

telah, sebagai contoh, menolak peluang-peluang mendanai beberapa perusahaan.”120 

 

Pada 8 Oktober 2015, asosiasi bank Singapura (ABS) meluncurkan standar minimum untuk pembiayaan 

yang bertanggung jawab. Standar tersebut jelas-jelas ditulis untuk kelapa sawit. Seluruh isu-isu 

kesinambungan kelapa sawit disebutkan: emisi gas rumah kaca, penebangan dan kerusakan hutan, 

hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem yang sangat penting, standar buruh, 

hubungan dan penglibatan masyarakat, HAM, dan kebutuhan dasar masyarakat setempat atau 

masyarakat adat.121 DBS dan OCBC, keduanya mendukung standar-standar ini.  
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Pada Februari 2017, Otoritas Moneter Singapura (MAS) menyatakan bahwa bank-bank lokal telah 

membentuk satuan tugas internal untuk isu-isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola guna membantu 

memadukan Panduan ABS ke dalam praktik-praktik pemberian pinjaman dan bisnis mereka. Keputusan 

pemberian pinjaman terkait dengan perusahaan yang dinilai memiliki risiko lingkungan hidup yang tinggi 

akan dibawa ke pihak manajemen senior di bank, demikian pernyataan MAS.122 

 

Namun begitu, LSM lokal People’s Movement to Stop Haze (PM.Haze) pada April 2017 mengatakan 

bahwa kemajuan bank dalam melaksanakan Panduan ABS tersebut masih belum jelas atau terbukti.123 

 

Bagian berikutnya menyajikan tinjauan mengenai kebijakan kesinambungan yang ada saat ini di dua 

bank Singapura dan empat bank Indonesia. 

4.3 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kebijakan kesinambungan 
 

Laporan kesinambungan BRI tahun 2016 belum dipublikasikan pada saat laporan ini diselesaikan di akhir 

April 2017.124 Dalam laporan kesinambungannya tahun 2015, BRI menyatakan bahwa pada 31 Desember 

2015, dua dari perusahaan yang menerima pinjaman dari mereka, dengan total 4,1 triliun rupiah telah 

memiliki sertifikasi ISPO, dan 41 perusahaan lainnya dengan kredit senilai total 18,6 triliun sedang dalam 

proses mendapatkan sertifikasi ISPO.125 

 

BRI tidak mengabulkan pinjaman untuk perusahaan yang memiliki peringkat PROPER hitam.126 Dalam 

kasus dimana perusahaan telah mendapatkan pinjaman jangka-panjang, namun peringkat PROPER-nya 

menurun, BRI akan memberikan peringatan dan bantuan yang dibutuhkan. Penerapan kebijakan-

kebijakan ini telah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja 

mereka di bidang lingkungan hidup. 

 

Dalam laporan tahunan 2013, BRI menyebutkan bahwa mereka memiliki “kebijakan untuk menawarkan 

pinjaman investasi atau modal kerja hanya untuk industri-industri yang menerapkan praktik-praktik 

ramah lingkungan.”127 Namun demikian, bank ini tidak memberikan detil lebih jauh. 

 

Pada September 2016, sekretaris korporasi BRI, Hari Siaga, mengatakan sebelum menyalurkan 

pinjaman, bank mempersyaratkan perusahaan untuk memperoleh ijin usaha pertanian dari Kementerian 

Pertanian, ijin usaha, sertifikat registrasi perusahaan dan penilaian dampak lingkungan ‘Amdal’.128 

 

Dalam laporan tahunan 2016, BRI menuliskan beberapa hal berikut di bawah judul Tanggung Jawab atas 

Lingkungan: “Bank mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip Perbankan Hijau dalam pinjamannya, 

terutama untuk korporasi yang bergerak di sektor pertanian.”129 BRI memberikan sedikit informasi 

mengenai praktik-praktik yang ia lakukan terkait dengan pemberian pinjaman yang bertanggung jawab. 

 

BRI belum memberikan informasi penting apapun mengenai bagaimana ia dapat membantu 

mentransformasi sektor kelapa sawit Indonesia menuju ke kesinambungan. 

4.4 Bank Mandiri 

Kebijakan kesinambungan 
 

Presentasi yang diberikan Bank Mandiri pada Juni 2014 memberikan sedikit titik terang mengenai 

kriteria pengabulan pinjaman di bank mereka. Meskipun bank menyebutkan bahwa mereka 
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mempersyaratkan klien untuk mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup, persyaratan ini tidak 

dijelaskan secara spesifik di dalam presentasinya.130 Para peneliti dalam laporan WWF Mei 2015 juga 

menyebutkan bahwa Bank Mandiri mengatakan mereka menerapkan standar-standar ESG dalam 

penilaian kredit, namun mereka tidak dapat mengonfirmasi dalam pernyataannya apakah penilaian ESG 

ini juga diterapkan dalam penyetujuan klien.131 

 

Dalam presentasi yang diberikan pada Juni 2014, Bank Mandiri juga menyebutkan bahwa sejalan dengan 

peraturan pemerintah Indonesia tentang lahan gambut, mereka tidak akan mengijinkan penanaman 

kelapa sawit di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Bank tampaknya tidak memiliki 

persyaratan terkait daerah nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS), menghindari 

seluruh lahan gambut atau menghormati konsep FPIC bagi masyarakat setempat. 

 

Berdasarkan presentasi tersebut, Bank Mandiri mempersyaratkan perusahaan yang mengajukan 

pinjaman untuk setidaknya memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP), dan meminta jaminan yang mencakup 

100% paparan, dan terutama ijin Hak Guna Usaha (HGU).132 Pada September 2016, sekretaris korporat 

Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan, “Kami hanya akan mendanai korporasi yang telah memenuhi 

persyaratan kami dan peraturan-peraturan terkait ijin. Dalam konteks ini, kami akan menyalurkan 

pinjaman kepada perusahaan perkebunan yang telah memenuhi semua ijin yang diperlukan, contohnya, 

analisa dampak lingkungan (Amdal) dan ijin-ijin lain. Masalah legalitas selalu menjadi perhatian utama 

sebelum kami menyalurkan pinjaman.”133 

 

Pada Februari 2016, kepala cabang Bank Mandiri di Pekanbaru, provinsi Riau, Sumatera bahkan dikutip 

menyatakan, "Kami tidak lagi menyetujui proposal kredit untuk membiayai pengembangan perkebunan 

kelapa sawit baru di lahan gambut."134 Bank Mandiri belum memberikan respon atas upaya yang 

dilakukan oleh laporan ini untuk meminta konfirmasi terhadap pernyataan tersebut. Perusahaan belum 

memberikan informasi penting mengenai bagaimana mereka dapat membantu mentransformasi sektor 

kelapa sawit Indonesia menuju ke kesinambungan. 

 

Foto. Kantor pusat Bank Mandiri di Jakarta 

Photo credit: Chongkian. Tanggal: 5 Maret 2014. 
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4.5 Bank Negara Indonesia (BNI) 

Kebijakan kesinambungan 
 

Laporan kesinambungan BNI untuk tahun 2016 belum dipublikasikan pada saat laporan ini telah 

diselesaikan. Dalam laporan tahunan 2016 dan laporan kesinambungan 2015, bank mengatakan bahwa 

mereka memprioritaskan pemberian pinjaman untuk bisnis yang ramah lingkungan. Selain terlibat 

dalam energi terbarukan, bank juga memprioritaskan perusahaan yang terlibat dalam satu hal atau lebih 

berikut: 

- Melakukan efisiensi dan konservasi energi; 

- Menggunakan sumber daya alam dengan efisien; 

- Melaksanakan inisiatif guna memitigasi gas rumah kaca (emisi karbon); 

- Menerapkan prinsip-prinsip kesinambungan dalam kegiatan bisnisnya; dan 

- Menggunakan limbah sebagai bahan bakar untuk produksi ramah lingkungan.135 

 

Kerangka pengaman? 
 

Dalam laporan kesinambungan 2014, BNI menyebutkan bahwa di akhir tahun 2014 mereka telah 

menyalurkan total pinjaman 8 triliun rupiah untuk 17 perusahaan kelapa sawit yang telah menerapkan 

sertifikasi RSPO atau ISPO. Dari 17 perusahaan ini, 6 telah mendapatkan sertifikasi RSPO, 3 sedang 

dalam proses mendapatkan sertifikasi RSPO, 3 telah mendapatkan sertifikasi ISPO, dan 5 sedang dalam 

proses mendapatkan sertifikasi ISPO.136 Pada September 2014, seorang perwakilan BNI menyatakan, 

“Kami mengedukasi mereka (klien) agar memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial dengan lebih 

baik.”137 

 

Laporan kesinambungan BNI untuk 2015 tidak memberikan informasi lebih jauh mengenai langkah 

mereka mendorong perusahaan minyak sawit untuk mendapatkan sertifikasi RSPO atau ISPO. Data yang 

ada di dalam laporan kesinambungan tahun 2014 tidak cukup berguna untuk menganalisa tindakan BNI 

terkait dengan pinjaman berkesinambungan: pertama, 17 perusahaan yang mereka sebutkan hanya 

berkontribusi kecil terhadap total pemberian pinjaman BNI; kedua, tampaknya perusahaan sudah 

melakukan sertifikasi namun tidak berarti atas dorongan BNI; dan ketiga, tidak jelas apa yang 

dimaksudkan oleh BNI dengan “telah bersertifikasi RSPO”. Apakah itu artinya sedikitnya satu dari kilang 

minyak sawit atau basis suplai dari grup perusahaan tersebut telah bersertifikasi RSPO? Ada perbedaan 

yang besar di antara grup-grup perusahaan terkait dengan kemajuan sertifikasi RSPO, namun BNI tidak 

memberikan penjelasan lebih jauh. 

 

Pada September 2016, seorang direktur BNI menyatakan bahwa dalam menyalurkan kredit, bank selalu 

menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan hukum, dan bank mempersyaratkan para peminjam 

untuk lulus uji analisa dampak lingkungan (Amdal) sebelum memulai proyek.138 

 

SRI-Kehati Index 
 

BNI adakalanya merujuk kepada keanggotaannya di SRI-Kehati Index untuk membela upaya-upaya 

kesinambungannya. Pada Desember 2014, mereka mempublikasikan siaran pers yang sebagian 

mengaitkan daftar SRI-Kehati Index dengan dorongan yang mereka berikan pada para klien untuk 

mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO. Pada September 2016, sekretariat korporat BNI, Ryan Kiryanto, 

mengatakan, “BNI telah diakui sebagai sebuah ‘green’ bank. Bank ini juga termasuk dalam Sri-Kehati 

index.”139 

 

SRI-Kehati Index adalah inisiatif Dana Perwalian Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kehati). BRI, Bank 

Mandiri dan BCA telah terdaftar dalam SRI-Kehati Index selama bertahun-tahun; namun demikian 

kriteria agar suatu perusahaan dapat terdaftar tidak pernah dipublikasikan.140 Terdaftarnya BNI di index 
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kesinambungan manapun sangatlah berlawanan dengan hasil-hasil penilaian tentang kebijakan 

kesinambungannya di tahun 2015 dan 2016 (lihat bagian 4.1). 

 

PROPER 
 

Dalam laporan kesinambungan tahun 2013, BNI menyatakan, “BNI tidak lagi memberikan pinjaman 

untuk korporasi yang memiliki peringkat PROPER merah atau hitam.”141 Mereka juga memberikan 

informasi tentang total pinjaman korporasi berdasarkan peringkat PROPER dalam tiga tahun terakhir, 

untuk menunjukkan implementasi kebijakan ini. 

4.6 Bank Central Asia (BCA) 

Dalam laporan tahun 2015, BCA menyatakan, “BCA berkomitmen untuk memposisikan filosofi dan 

tujuan CRS-nya sebagai bagian integral dari kegiatan bisnisnya.” Namun demikian, tidak ada informasi 

yang didapatkan tentang kriteria untuk mengabulkan pinjaman untuk industri kelapa sawit.142 Dalam 

laporan tahunan 2016, BCA membuat daftar kegiatan CSR, namun lagi-lagi tidak ada informasi mengenai 

pemberian pinjaman yang bertanggung jawab.143 

 

BCA belum memberikan informasi penting apapun mengenai bagaimana ia membantu mentransformasi 

sektor kelapa sawit Indonesia menuju ke kesinambungan. 

4.7 OCBC 

Dalam laporan tahunan 2015, OCBC menyatakan:  

- “OCBC memiliki kebijakan tidak mendukung perpanjangan kredit jika kerangka pengaman terhadap 

risiko-risiko lingkungan, sosial dan tata kelola ("ESG") tidak dikelola dengan baik. Perpanjangan 

seperti ini harus dibawa ke tingkat manajemen tertinggi guna memastikan Bank percaya bahwa 

peminjam telah memiliki rencana mitigasi yang efektif.”144 

- “Perpanjangan kredit hanya ditawarkan setelah dilakukan penilaian menyeluruh terhadap 

kelayakan kredit peminjam, kecocokan dan kesesuaian produk yang ditawarkan, dan juga 

pemahaman mengenai pendekatan peminjam dalam mengelola risiko ESG yang terkait dengan 

bisnis dan industrinya.”145 

 

Dalam Panduan tentang Pembiayaan yang Bertanggung Jawab yang diluncurkan oleh Asosiasi Bank 

Singapura pada Oktober 2015, OCBC menyebutkan dalam laporan tahunan 2015, “Dalam waktu 12 

hingga 18 bulan ke depan, kami akan menegakkan kerangka kerja yang ada, memformalkan praktik-

praktik risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (“ESG”) ke dalam kebijakan, termasuk mengembangkan 

yang baru jika relevan.”146 Laporan tahunan OCBC 2016 menyebutkan kemajuan yang mereka capai 

dengan mengatakan, “Kami telah memformalkan persyaratan dengan mengikutsertakan penilaian 

lingkungan, sosial dan tata kelola (“ESG”) terutama untuk sektor-sektor berisiko tinggi di dalam proses 

evaluasi kredit kami. (….) Sejak saat itu kami telah mengembangkan Kerangka Kerja Pembiayaan 

Bertanggung Jawab, dokumen pendukungnya Kebijakan Pembiayaan Bertanggung Jawab dan struktur 

tata kelola bagi implementasi bisnis progresif secara meluas mulai pada 2017. Kami juga melangkah ke 

arah pengungkapan informasi komitmen dan praktik kesinambungan sesuai dengan Singapore Exchange 

Limited (“SGX”) Listing Rules 711A dan 711B.”147 

 

Laporan tahunan OCBC 2016 telah memberikan beberapa informasi mengenai Kerangka Kerja 

Pembiayaan Bertanggung Jawab yang baru. Para peminjam tunduk pada penilaian risiko ESG yang 

mencakup kriteria seperti pencegahan polusi, keanekaragaman hayati dan daerah yang dilindungi oleh 
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undang-undang, dan juga kesehatan dan keselamatan kerja. Persyaratan mereka ini mewakili 

standar/konvensi dari organisasi seperti International Finance Corporation (IFC), Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Transaksi dengan ESG yang tinggi atau risiko yang 

bereputasi akan diangkat ke Reputational Risk Review Group untuk dikaji dan diteliti sebelum kredit 

disetujui. Para peminjam akan diminta untuk mematuhi rambu-rambu ESG, seperti yang telah disepakati 

antara OCBC dan peminjam.148 

 

Masih belum jelas apa yang dilakukan OCBC pada 2016 untuk meningkatkan pemberian pinjaman yang 

bertangggung jawab, di luar apa yang mereka katakan telah mereka lakukan dalam laporan tahunan 

2015. Laporan tahunan OCBC 2016 juga menyatakan, “kami akan mengembangkan kebijakan per sektor 

untuk eksposur-eksposur utama dalam Program Pembiayaan Bertanggung Jawab kami di fase 

berikutnya.”149 Ini mengindikasikan bahwa Kerangka Kerja Pembiayaan Bertanggung Jawab yang baru, 

hingga saat ini, tidak mengandung standar khusus untuk sektor kelapa sawit.  

 

Meskipun OCBC merupakan salah satu pendana utama pengembangan minyak sawit di Indonesia, 

membiayai banyak perusahaan kelapa sawit dengan kegiatan operasi yang besar di Indonesia, bank ini 

masih menyatakan, “Kami tidak memiliki konsentrasi khusus di satu pun sektor-sektor berisiko tinggi di 

bawah Panduan ABS tentang Pembiayaan yang Bertanggung Jawab.”150 Penyataan ini sangat 

mengkhawatirkan mengingat Panduan ABS dengan jelas dibuat untuk sektor kelapa sawit. Tampaknya 

OCBC mencoba mengelak dari mengambil peran utama dalam membantu transformasi sektor minyak 

sawit di Indonesia.  

4.8 DBS 

Dalam laporan tahunan 2015, DBS Bank menyatakan:  

- “Kami mengadopsi parktik-praktik yang adil dan berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan 

bertanggung jawab sebagai bagian dari peran kami dalam mempromosikan pembangunan 

berkesinambungan.” 

- “Ketika membuat pinjaman, kami menilai bagaimana nasabah menangani risiko-risiko material, 

termasuk keterpaparan mereka terhadap risiko lingkungan dan sosial jika relevan. Sesuai dengan 

kebijakan korporasi, perusahaan dengan kegiatan bisnis yang dinilai memiliki risiko lingkungan 

dan/atau sosial memerlukan uji tuntas.”151 

 

Dalam Panduan Pembiayaan Bertanggung Jawab yang diluncurkan oleh Asosiasi Bank Singapura pada 

Oktober 2015, DBS Bank menyatakan dalam laporan tahunan 2015 bahwa, “DBS berkomitmen 

melaksanakan panduan ABS secara penuh pada 2017.”152 Dalam laporan tahunan 2016 yang 

dipublikasikan pada April 2017, DBS menyatakan bahwa di tahun 2016 mereka telah memadukan isu-isu 

ESG ke dalam Kebijakan Risiko Kredit Inti mereka, dan telah mengembangkan Standar Pembiayaan 

Bertanggung Jawab yang terbaru, yang kini menjadi bagian dari Kebijakan Risiko Kredit Inti. Informasi 

mengenai Kebijakan Risiko Kredit Inti atau Standar Pembiayaan Bertanggung Jawab ini belum tersedia 

untuk publik. DBS masih belum memiliki kebijakan khusus mengenai pembiayaan pengembangan kelapa 

sawit.153 

 

Sama seperti OCBC, DBS juga belum memiliki informasi penting apapun tentang kontribusinya terhadap 

transformasi industri kelapa sawit. 

 

  



   49 

5. Para investor Nordik di enam bank Asia Tenggara 

5.1 Dua miliar dollar AS 

Kepemilikan saham langsung 
 

Para asset manager Nordik memiliki kepemilikan saham langsung senilai USD 2 miliar di enam bank 

utama di Asia Tenggara yang mendanai industri minyak sawit Indonesia. 

 

Sejauh ini pemegang saham terbesar, dengan saham senilai USD 1,3 miliar di bank-bank ini, adalah Dana 

Pensiun Pemerintah Norwegia (GPFG). Kedua terbesar adalah Nordea dengan USD 300 juta, sementara 

sisa dari lima besar ini adalah AP-fonderna dengan USD 163 juta, Swedbank dengan USD 140 juta, dan 

Handelsbanken dengan USD 66 juta. 

 

Para asset manager Nordik juga berinvestasi pada atau menawarkan dana investasi dari asset manager 

lain. Termasuk dana investasi dari perusahaan seperti Blackrock, Vanguard dan State Street, yang 

merupakan asset manager terbesar di dunia.154 Laporan ini hanya memperhatikan dana yang dikelola 

sendiri oleh para investor Nordik.  

 

Tabel 4. Kepemilikan saham langsung para investor Nordik di enam bank Asia Tenggara (USD juta) 

Bank-bank yang 

membiayai 

kelapa sawit Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Asset manager 

Nordik ↓ 

GPFG 1.349 603 445 59 162 59 21 

Nordea 260 67 19 113 0 0 61 

AP-fonderna 163 45 51 11 21 27 8 

Swedbank 140 112 4 12 5 6 1 

Handelsbanken 66 9 8 42 1 6 0 

KLP 33 13 12 2 2 3 1 

Storebrand 30 5 6 5 5 6 3 

Länsförsäkringar 24 9 3 0 0 12 0 

Skandia 15 2 2 0 1 10 0 

Danske Bank 10 1 6 2 0 1 0 

SEB 9 2 2 3 1 1 0 

DNB 2 1 1 0 0 0 0 

Total 2.101 869 559 249 198 131 95 

 

Kuisioner yang dikirimkan untuk laporan ini 
 

Untuk keperluan laporan ini kami telah mengirim satu kuisioner kepada 12 asset manager yang terkait. 

Kuisioner tersebut disajikan di Lampiran 2 di dalam laporan ini. Seluruh asset manager merespon 

kuisioner, dan jawaban mereka mengungkapkan beberapa informasi penting: 
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- Kebanyakan asset manager menyebutkan bahwa praktik pemberian pinjaman harus menjadi 

bagian dari skrining kesinambungan dan keputusan-keputusan lain yang mengikutinya, 

mengenai apakah akan berinvestasi atau tidak di bank tersebut.  

- Kebanyakan asset manager tidak begitu paham atau sedikit paham mengenai peran bank-bank 

Asia Tenggara dalam pembiayaan kelapa sawit. 

- Hanya sedikit asset manager yang pernah terlibat dengan satu atau beberapa dari enam bank 

yang disebutkan. 

- Empat dari dua belas asset manager berinvestasi di satu atau lebih bank-bank Asia Tenggara 

melalui dana yang mereka nyatakan etis. 

- Sebagian besar asset manager mengatakan perhatian mereka difokuskan pada perusahaan 

minyak sawit ketimbang bank-bank yang mendanai operasi mereka. 

- Kebanyakan asset manager menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta dalam inisiatif kerja 

sama melibatkan ke enam bank tersebut, dan menunggu proposal yang konkrit. 

 

Tabel 5. Tinjauan dan jawaban terhadap kuisioner 
 

 

Apakah Anda tahu 

enam bank ini 

membiayai minyak 

sawit? 

Apakah Anda telah 

melibatkan satu atau 

beberapa dari bank-

bank tersebut terkait 

dengan isu ini? 

Apakah Anda 

berminat ikut serta 

dalam inisiatif 

gabungan untuk 

melibatkan bank-bank 

ini? 

AP 1-4 Tidak merespon Tidak Ya 

AP 7 Dua dari mereka Tidak  Ya  

Danske Bank Secara umum Tidak  Ya  

DNB Tidak merespon Tidak  Ya  

GPFG Tidak merespon  Tidak merespon  Tidak merespon  

Handelsbanken Dua dari mereka Tidak  Ya  

KLP Tidak  Tidak  Ya  

Länsförsäkringar  Dua dari mereka Tidak  Ya  

Nordea Secara umum Dengan salah satu Ya  

SEB Tidak  Tidak  Ya  

Skandia Ya Dengan salah satu Ya  

Storebrand Tidak  Tidak  Ya  

Swedbank  Tidak  Tidak  Ya  

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Organisasi masyarakat sipil di Swedia dan Norwegia baru-baru ini telah melakukan penilaian terkait 

kebijakan kesinambungan bank-bank Nordik dengan mengikuti metodologi Fair Finance Guide yang 

digunakan di banyak negara.155 Gambar di bawah ini menunjukkan skor final dari sepuluh bank yang 

dinilai di tahun 2016 terkait dengan kelapa sawit. Kebijakan kesinambungan dari dua dana pensiun 

(GPFG dan AP-fonderna) dijelaskan singkat di bagian di bawah ini. 

 

Kebijakan institusi keuangan Nordik tidak secara penuh sejajar dengan kebijakan NDPE yang umum di 

pasar minyak sawit, dan cenderung semakin umum untuk semua sektor pertanian termasuk komoditas 

perkebunan. Konservasi hutan dan lahan gambut stok karbon tinggi/High Carbon Stock sering kali tidak 

dimasukkan dalam kebijakan mereka, dan beberapa asset manager Nordik belum mengadopsi prinsip 
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persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) bagi masyarakat adat dan masyarakat 

setempat lainnya untuk seluruh kegiatan finansial mereka. 

 

Gambar 13. Skor 10 bank Nordik untuk kriteria kesinambungan terkait minyak sawit  
 

 

5.2 Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (GPFG) 

Pendahuluan 
 

Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (GPFG) didirikan tahun 1990 untuk memastikan generasi sekarang 

dan berikutnya mendapat manfaat dari penerimaan minyak bumi terbesar di Norwegia.156 Di akhir 2016, 

nilai keseluruhan GPFG mencapai NOK 7510 miliar157 (setara dengan USD 871 miliar). Ini menjadikan 

GPFG sebagai dana abadi terbesar di dunia.158 GPFG memiliki lebih dari 1% saham-saham terdaftar di 

dunia dan memegang ekuitas di lebih dari 9.000 perusahaan. Pada 31 Desember 2016 sekitar 62,5% dari 

nilai total GPFG adalah dari ekuitas, sementara investasi pendapatan-tetap sekitar 34,3% dan sisanya 

sebesar 3,2% adalah investasi real estate.159 

 

Parlemen Norwegia (Storting), di bawah Akta Dana Pensiun Pemerintah, telah menunjuk Kementerian 

Keuangan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan GPFG. Manajemen operasional dijalankan oleh 

Norges Bank Investment Management (NBIM), dan Menteri telah mengeluarkan ketentuan tentang 

manajemen NBIM dalam mandat yang terpisah. Mandat ini menjelaskan kerangka kerja investasi umum 

untuk GPFG dan menentukan persyaratan terkait dengan risiko manajemen, pelaporan dan praktik-

praktik investasi yang bertanggung jawab.160 

 

GPFG juga memiliki Dewan Etik yang mengevaluasi sejauh mana investasi GPFG di perusahaan-

perusahaan yang disebutkan telah konsisten dengan panduan etik. Dewan dapat melakukan investigasi 

atas dasar inisiatifnya sendiri atau atas permintaan NBIM. NBIM mengelola GPFG dan membuat 



   52 

keputusan untuk mengeluarkan perusahaan dari portfolio berdasarkan saran dari Dewan.161 

Rekomendasi Dewan dipublikasikan di website mereka. 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

GPFG adalah salah satu pemegang saham terbesar di dunia untuk enam bank yang membiayai 

pengembangan minyak sawit Indonesia:  

- Di akhir tahun 2016, nilai pasar dari kepemilikan ekuitasnya di Bank Mandiri mencapai NOK 1,4 

miliar (setara dengan USD 162 juta), atau 0,81% dari saham Bank Mandiri.162 Ini menempatkan 

GPFG di sepuluh teratas pemegang saham terbesar di Bank Mandiri.163 

- Di akhir 2016, nilai kepemilikan ekuitasnya di DBS mencapai NOK 5,2 miliar (setara dengan USD 603 

juta), atau 1,98% dari saham DBS.164 GPFG merupakan salah satu pemegang saham terbesar di 

DBS,165 dan kepemilikannya semakin bertambah dari tahun ke tahun. 

- Hal yang sama juga terjadi dalam kepemilikan GPFG di OCBC yang menunjukkan peningkatan dari 

tahun ke tahun. Di akhir 2016, nilai pasar dari kepemilikan ekuitasnya di OCBC berjumlah NOK 2,7 

miliar (setara dengan USD 314 juta), atau 1,21% dari saham OCBC. Ini mengokohkan posisi kuat 

GPFG di sepuluh teratas pemegang saham terbesar di OCBC. Di akhir 2016, GPFG juga memegang 

surat obligasi korporasi OCBC senilai USD 131 juta.166 

- Kepemilikan GPFG di Bank Negara Indonesia (BNI) mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke 

tahun. Di akhir 2016 kepemilikannya berada di titik terendah dalam empat tahun dengan nilai pasar 

dari kepemilikan ekuitasnya di BNI mencapai NOK 183 juta (setara dengan USD 21 juta, atau 0,28% 

dari saham BNI.167 Ini menempatkan GPFG di luar sepuluh teratas pemegang saham terbesar di BNI, 

posisi yang terus dipegang hingga akhir tahun 2015 dengan kepemilikan saham sebesar 1,68%.168 

 

GPFG merupakan pemegang saham terbesar asal negara Nordik di DBS, OCBC, Bank Mandiri dan BCA. 

 

Tabel 6. Kepemilikan saham langsung GPFG di bank-bank Asia Tenggara pada 31/12/2016 (USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

GPFG 1.349 603 445 59 162 59 21 

 

Gambar 14. Kepemilikan GPFG di enam bank-bank Asia Tenggara per tahun 
 

 
Sumber: Kepemilikan ekuitas Government Pension Fund Global (GPFG) 
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Saat ini GPFG hampir tidak memiliki kepemilihan saham langsung di perusahaan minyak sawit di 

portfolionya karena mereka telah menarik kepemilikan saham/divestasi di lebih dari 30 perusahaan 

minyak sawit antara 2012 dan 2015. Divestasi ini terjadi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di 

Malaysia dan Indonesia, dengan campuran bisnis yang dialokasikan ke produksi minyak sawit.169 

Keputusan divestasi terbaru yang mereka lakukan untuk minyak sawit adalah pada Agustus 2015, ketika 

NBIM memutuskan untuk mengeluarkan Genting dan anak perusahaannya Genting Plantations, 

POSCO/Daewoo dan IJM Corporation dari portfolio investasi mereka. Keputusan untuk mengeluarkan 

perusahaan ini didasarkan pada penilaian risiko lingkungan hidup yang parah yang timbul dari kegiatan 

operasi minyak sawit mereka.170 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit  
 

GPFG merupakan pemain utama di bidang investasi dengan tanggung jawab sosial/Socially Responsible 

Investing (SRI). NBIM menggunakan berbagai alat investasi yang bertanggung jawab. Ia mempromosikan 

prinsip dan standar internasional, menyampaikan harapannya sebagai investor, dan melaksanakan 

kepemilikan yang aktif melalui pengambilan suara dan keterlibatan dengan perusahaan. Ia memadukan 

isu-isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola ke dalam proses manajemen investasi dan risiko. Hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya penyesuaian portfolio dan keputusan mendivestasi dari, atau tidak 

membeli sekuritas-sekuritas tertentu.171 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam laporan investasi yang bertanggung jawab tahun 2016 yang dipublikasikan Maret 2017, NBIM 

menuliskan bahwa tahun 2016 mereka telah melakukan analisa tambahan secara mendalam terkait 

sektor minyak sawit, ikut serta dalam trip para investor ke Indonesia, dan memperbarui kriteria mereka 

dari tahun 2012 guna merefleksikan perkembangan di sektor ini. Temuan-temuannya mengindikasikan 

bahwa meski telah ada perbaikan dalam praktik dan regulasi di masing-masing perusahaan guna 

mendorong kesinambungan, industri ini secara keseluruhan masih menghadapi tantangan besar. 

Menurut NBIM, salah satu tantangan tersebut terkait dengan kemampuan untuk melacak dan sertifikasi 

kesinambungan di rantai suplai. Tantangan lain adalah ekspansi beberapa produsen minyak sawit ke 

Afrika, di mana isu-isu tata kelola, kepemilikan lahan dan HAM masih menjadi masalah. Sebagai hasil 

dari analisanya tentang sektor ini dan penilaian atas masing-masing perusahaan, NBIM memutuskan 

untuk mempertahankan divestasinya dari perusahaan minyak sawit dan akan meninjau kembali hal ini di 

tahun berikutnya.172 

 

Harapan NBIM terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola diterapkan ke seluruh 

perusahaan, termasuk institusi keuangan. Bank-bank yang dicakup dalam laporan ini memang memiliki 

campuran usaha yang terkait dengan produksi minyak sawit, dan GPFG masih berinvestasi di bank-bank 

utama yang membiayai minyak sawit Indonesia. Sejauh ini, NBIM belum menjelaskan kepada publik 

posisinya di bank-bank tersebut ataupun keterlibatannya dalam pembiayaan minyak sawit. Masih belum 

jelas, misalnya, apakah bank-bank ini merupakan bagian dari analisa mendalam NBIM di sektor minyak 

sawit di 2016. 

 

NBIM membalas kuisioner yang dikirimkan dalam laporan ini, namun tidak menjawab pertanyaan-

pertanyaannya. Sejalan dengan praktik yang umum mereka lakukan, NBIM tidak mau berkomentar 

tentang investasi dana mereka di dan pandangan mereka tentang masing-masing perusahaan. Mereka 

merujuk pada daftar kepemilikan yang mereka publikasikan setiap tahun di website dan laporan 2016 

mengenai investasi yang bertanggung jawab, sambil menegaskan bahwa prinsip-prinsip pembiayaan 

untuk kegiatan bisnis yang bertanggung jawab diterapkan di seluruh investasinya.173 
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5.3 Nordea 

Pendahuluan 

 

Nordea merupakan asset manager Nordik yang terbesar kedua. Di akhir 2016, perusahaan ini memiliki 

EUR 322,7 miliar (setara dengan USD 340 miliar) dari aset yang mereka kelola. Nordea aktif di semua 

negara-negara Nordik (Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia) dan memiliki kantor perbankan 

swasta di Luxembourg, Zürich dan Singapura.174 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Dalam responnya terkait kuisioner untuk laporan ini, Nordea melaporkan bahwa pada 5 April 2017 total 

kepemilikan mereka bernilai EUR 243,6 miliar (setara dengan USD 260 juta) di BRI, BNI, DBS dan OCBC. 

Nordea menyatakan mereka tidak lagi memegang saham di Bank Mandiri, dan tidak memiliki 

kepemilikan di BCA. 

 

Meskipun Nordea tidak merinci kepemilikannya di masing-masing dari empat bank tersebut, 

berdasarkan data yang dikumpulkan untuk laporan ini, pada 31 Desember 2016 Nordea memiliki 

kepemilikan senilai USD 90 juta di BRI, USD 54 juta di DBS, USD 49 juta di BNI, USD 48 juta di Bank 

Mandiri, dan USD 15 juta di OCBC.175 Angka-angka ini (tidak termasuk divestasi dari Bank Mandiri) 

diperhitungkan untuk laporan ini dengan nilai total USD 260 juta pada 5 April 2017. Nordea merupakan 

pemegang saham Nordik terbesar di BRI dan BNI, dan merupakan satu dari sepuluh besar di dunia dalam 

hal kepemilikan saham swasta di dua bank tersebut.176 

 

Pada 31 Desember 2016, dua bank tercatat di dana etis Nordea. Mereka adalah Nordea Stabile Aksjer 

Global Etisk dengan investasi di OCBC bernilai total USD 1,8 juta,177 dan Nordea 2 - Emerging Markets 

Aksjer Etisk dengan investasi di BRI bernilai total USD 0,4 juta.178 

 

Tabel 7. Estimasi kepemilikan saham langsung Nordea di bank-bank Asia Tenggara pada 05/04/2017 

(USD juta) 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Nordea 260 67 19 113 0 0 61 

 

Nordea hanya memiliki sedikit kepemilikan saham langsung di perusahaan minyak sawit. Namun ada hal 

yang mengejutkan, salah satu dana (Nordea Globala Tillväxtmarknader/Nordea Tillväxtregion Aktie) 

memiliki kepemilikan di PT PP London Sumatra Indonesia sebesar USD 1,5 juta dan Sampoerna Agro USD 

0,9 juta.179 Kedua perusahaan ini disebutkan dalam kasus yang didiskusikan di dalam laporan ini. 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian tahun 2016 untuk Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia menunjukkan bahwa masih ada 

ruang untuk perbaikan dalam kebijakan investasi Nordea yang terkait dengan minyak sawit. Saat ini 

perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok 

Karbon Tinggi. Lebih jauh lagi, penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan Nordea relevan dengan 

konservasi daerah Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa 

paksaan (FPIC) untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya. 
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Menjawab pertanyaan ini, Nordea mengatakan mereka berharap bank-bank yang mendapatkan 

investasi dari mereka dapat menangani kegiatan keuangan dengan cara yang bertanggung jawab dan 

berkesinambungan. Nordea memeriksa hal ini dalam proses investasinya dan dalam proses skrining 

berbasis norma. Hal ini termasuk data lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (ESG) sebagai bagian dari 

proses investasi untuk semua dana yang dikelola secara aktif. Para fund manager Nordea memiliki akses 

terhadap analisis ESG tingkat-perusahaan melalui penyedia layanan MSCI. Analisi ESG dari MSCI 

didasarkan pada bagaimana perusahaan mengelola risiko-risiko ESG mereka yang paling penting. Kriteria 

kesinambungan terkait dengan pemberian pinjaman, serta risiko-risiko ESG lain yang penting bagi bank, 

membentuk analisa pada laporan ini.180 Nordea juga menerapkan analisa ESG untuk Stars funds 

miliknya, yang mengikutsertakan sebuah dialog tentang isu-isu ESG dengan masing-masing perusahaan. 

Untuk dapat berinvestasi di Stars funds, perusahaan perlu menangani isu-isu pokok ESG dengan cara 

proaktif.181 Bank Mandiri adalah bagian dari Stars fund ini (lihat Box 1 di bawah). 

 

Nordea, dibantu dengan ISS-Ethix, juga melakukan skrining berbasis norma untuk seluruh dana yang 

dikelola dengan aktif oleh mereka. Skrining berbasis norma ini akan memberikan peringatan kepada 

Nordea tentang pelanggaran norma-norma internasional seperti isu lingkungan hidup, sosial dan etika 

bisnis, yang dilakukan oleh perusahaan yang menerima investasi dari mereka. Skrining mencakup 

kegiatan keuangan seperti pembiayaan proyek dan topik-topik yang lebih luas seperti korupsi. 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terhadap kuisioner, Nordea mengatakan mereka tahu bahwa bank-bank di Asia 

Tenggara dan terutama di Indonesia memiliki beberapa kaitan dengan industri minyak sawit sebagai 

bagian dari pinjaman mereka di sektor pertanian. Perusahaan juga melakukan dua trip, tahun 2011 dan 

2017, ke kawasan Asia Tenggara untuk melihat minyak sawit secara khusus dan bertemu dengan para 

pemangku kepentingan di industri ini. Dalam tripnya di tahun 2017, mereka mengidentifikasi beberapa 

hambatan utama dalam pengembangan kelapa sawit berkesinambungan, salah satunya adalah praktik 

pemberian pinjaman yang bertanggung jawab di antara bank-bank di kawasan ini. Nordea mengacu 

pada laporan WWF yang dipublikasikan pada Mei 2015, yang menyimpulkan bahwa secara umum bank-

bank lokal kurang memiliki praktik-praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab.182 Sejak trip 

terakhirnya, Nordea telah mendiskusikan tentang partisipasi dalam lokakarya para pemangku 

kepentingan yang diprakarsai oleh WWF tentang praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab 

untuk bank-bank yang berhubungan dengan produsen minyak sawit.  

 

Dalam responnya terhadap pertanyaan apakah mereka akan tertarik berpartisipasi dalam inisiatif 

gabungan untuk melibatkan bank-bank ini, Nordea mengatakan berminat, namun meminta lebih banyak 

informasi mengenai inisiatif tersebut sebelum menyetujui untuk berkolaborasi. Nordea mendukung ide 

inisiatif semacam ini setelah temuan mereka dari dialog dengan bank-bank di kawasan, dalam trip 

terakhirnya tahun 2017 dan laporan dari WWF. 
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BOX 1: Bank Mandiri tidak lagi ada di dalam Nordea Stars fund 
 

Nordea dulunya merupakan pemegang saham terbesar di Bank Mandiri. Pada 30 September 2016, mereka masih 

memiliki saham sebesar 0,4% di bank tersebut, setara dengan USD 75 juta.183 Namun begitu, di paruh akhir 2016, 

kepemilikan Nordea di Bank Mandiri menurun, sementara kepemilikannya di BRI meningkat dalam besaran yang 

sama.184 Pada April 2017, dalam responnya terhadap kuisioner, Nordea mengatakan mereka tidak lagi memiliki 

kepemilikan saham di Bank Mandiri. Namun mereka tidak mengungkapkan alasan keputusan mereka 

melepaskan bank tersebut. 

 

Dalam laporan investasi yang bertanggung jawab untuk 2015, Nordea memaparkan tentang kunjungannya ke 

Bank Mandiri pada November 2015. Topik utama pembicaraan adalah aspek cyber security di bank tersebut. 

Bank Mandiri memastikan pada Nordea bahwa mereka bekerja ekstensif untuk menstandardisasikan sistem 

teknologi dan keamanan internal mereka. Terkait dengan isu sosial, Nordea mencatat bahwa Bank Mandiri 

secara konsisten telah meningkatkan andilnya dalam pemberian pinjaman mikro sebagai bagian dari total buku 

pinjaman mereka. Sebagai penutup, Nordea mengatakan, “bank masih harus melakukan pekerjaan dalam hal 

aspek sosial untuk seluruh buku pinjaman dan pemberian pinjaman yang bertanggung jawab.”185 Dalam 

responnya terhadap kuisioner, Nordea juga menyebutkan kunjungan yang dilakukan tahun 2015 dengan 

mengatakan, “Kami telah melakukan dialog dengan Bank Mandiri mengenai isu-isu ESG pada 2015, karena 

mereka adalah bagian dari Emerging Stars Fund. Kami mengakui bahwa mereka masih kurang dalam hal praktik-

praktik lingkungan dan sosial dalam kegiatan pemberian pinjamannya dan kami mengusulkan pada mereka 

untuk mengembangkan praktik-praktik itu. Karena Bank Mandiri tidak lagi menjadi bagian dari Nordea Emerging 

Stars, kami tidak memiliki jadwal pertemuan lanjutan dengan bank tersebut.”186 Investasi kelapa sawit belum 

menjadi topik utama dalam pertemuan antara Nordea dan Bank Mandiri pada 2015. 

 

Foto. Pohon-pohon terbakar di dalam konsesi PT PP London Sumatra di Kalimantan Timur 

© Aidenvironment. Tanggal: 30 Mei 2015. Koordinat: 0°24'47.08"S; 116°3'11.21"E 
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5.4 AP-fonderna 

Pendahuluan 
 

AP-fonderna terdiri dari enam dana pensiun publik Swedia: AP1, AP2, AP3, AP4, AP6 dan AP7.187 AP6 

hanya berinvestasi di perusahaan tidak terdaftar, dan tidak di perusahaan-perusahaan Asia. Total aset di 

bawah manajemen AP-fonderna berjumlah hingga SEK 1665 miliar (setara dengan USD 183 miliar) di 

akhir 2016.188 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Tabel di bawah ini menunjukkan kepemilikan saham langsung AP-fonderna di enam bank Asia Tenggara. 

AP-fonderna funds merupakan pemegang saham terbesar kedua dari negara Nordik di Bank Mandiri, 

OCBC dan BCA. 

 

Tabel 8. Kepemilikan saham langsung AP-fonderna di bank-bank Asia Tenggara pada 31/12/2016 (USD 

juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

AP1, 2, 3 and 4 94 25 34 2 14 14 5 

AP7 69 20 17 9 7 13 3 

Total AP-fonderna 163 45 51 11 21 27 8 

 

Saat ini portfolio AP-fonderna masih mengandung beberapa kepemilikan saham langsung di 

perusahaan-perusahaan minyak sawit. Sebagian besar perusahaan, namun tidak seluruhnya, telah 

memiliki kebijakan NDPE. Sangat mengejutkan melihat bahwa langkah GPFG di tahun 2015 untuk 

melepas Genting, POSCO/Daewoo dan IJM Corporation, tak satupun dari mereka memiliki kebijakan 

NDPE, tidak diikuti oleh empat AP yang pertama. Akhir tahun 2016, kepemilikan dari empat AP yang 

pertama di POSCO/Daewoo mencapai sekitar USD 20 juta (lihat Box 2 di bawah) dan USD 8 juta di 

Genting.189 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Empat AP pertama telah memiliki Dewan Etik gabungan, yang mengkoordinir dan menggunakan 

pengaruh mereka atas perusahaan dalam rangka meningkatkan upaya mereka terkait dengan isu 

lingkungan dan sosial. AP7 memiliki kebijakan sendiri tentang investasi yang bertanggung jawab.190 

 

Berbicara mengenai pelepasan perusahaan, AP7 bertindak lebih cepat dan tuntas dibandingkan dengan 

Dewan Etik. Daftar perusahaan yang telah mereka lepas sangat panjang, dan berisi nama-nama seperti: 

Royal Dutch Shell, karena polusi minyak di Nigeria; BP, karena bencana tumpahan minyak di Teluk 

Meksiko; dan POSCO/Daewoo, karena pelanggaran HAM dalam produksi kapas di Uzbekistan.191 

 

Tahun 2014, Dewan Etik memperkenalkan sebuah tenggat waktu empat tahun untuk dialog reaktif 

dengan perusahaan, dimana di periode tersebut pelanggaran konvensi harus diverifikasi oleh pakar 

eksternal. Jika tujuan dari dialog tidak tercapai dalam masa empat tahun, Dewan Etik akan 

merekomendasikan empat AP tersebut untuk melepaskan kepemilikan mereka di perusahaan terkait.192 

Periode keterlibatan yang panjang ini mungkin menjelaskan lambannya AP1-4 dalam melepaskan suatu 

perusahaan. 
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BOX 2: AP1 dan AP2 masih berinvestasi di POSCO/Daewoo 
 

Pada 31 Desember 2016, AP2 (USD 17 juta) dan AP1 (USD 3 juta) masih memiliki saham di perusahaan Korea 

POSCO/Daewoo .193 Dalam laporan tahunan 2015 yang dipublikasikan pada April 2016, Dewan Etik AP Fonden 

menuliskan, “Anak perusahaan Daewoo, PT Bio Inti Agrindo (PT BIA) juga dituduh merencanakan perkebunan 

kelapa sawit di daerah hutan hujan Indonesia yang memiliki kekayaan biologis yang unik. Daewoo berencana 

melakukan analisa kesinambungan proyek, dan Dewan Etik menunggu hasil-hasilnya.”194 Pada Agustus 2015, 

POSCO/Daewoo telah dikeluarkan dari GPFG menyusul rekomendasi dari Dewan Etik GPFG. Peta dari 

Kementerian Kehutanan Indonesia menunjukkan area seluas 15.800 ha, atau hampir setengah dari seluruh area 

konsesi Daewoo di Papua, yang ditutupi oleh hutan primer.195 Citra satelit terbaru menunjukkan Daewoo masih 

terus membuka hutan pada 2016 dan 2017. Antara September 2015 dan April 2017, Daewoo telah membuka 

hutan seluas 9.900 ha, beberapa diantaranya merupakan hutan primer. Gambar15 di bawah menunjukkan batas-

batas konsesi (warna abu-abu) dan pembukaan lahan (warna merah). Gambar dari April 2017 menunjukkan blok-

blok perkebunan telah ditandai untuk kemudian dibersihkan. 

 

Gambar15. Pembukaan hutan oleh perusahaan Daewoo, PT BIA antara September 2015 dan April 2017 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terhadap kuisioner untuk laporan ini, Dewan Etik menuliskan bahwa mereka telah 

terlibat dengan sejumlah perusahaan minyak sawit selama bertahun-tahun, dan terutama melalui 

proyek kerja sama prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab/Principles for Responsible 

Investments (PRI). Seorang perwakilan Dewan telah mengunjungi Indonesia pada 2016 dan bertemu 

dengan produsen minyak sawit dan perkebunan skala besar dan kecil dan juga para pemangku 

kepentingan terkait. Pertemuan dengan enam bank bukan merupakan bagian dari keterlibatan ini. 

Pandangan umum Dewan adalah bahwa, meskipun tidak sempurna, sejumlah besar perusahaan 

terdaftar telah mencoba untuk memperbaiki cara mereka menangani isu-isu kesinambungan dalam 

bisnis dengan cara-cara yang lebih baik. Kunjungannya ke Indonesia menunjukkan kepada Dewan bahwa 

sebagian tantangan terletak pada merangkul produsen dan petani yang tidak terdaftar untuk bekerja di 

bawah kerangka kerja yang sama. Dalam konteks ini, Dewan mengatakan bahwa mereka dengan senang 

menyambut proposal apa saja yang terkait dengan penguatan kesinambungan enam bank tersebut.196 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner di laporan ini, AP7 menuliskan bahwa mereka telah menerima 

laporan bahwa BRI dan BRI dihubungkan dengan pemberian pinjaman untuk perusahaan yang terlibat 

dalam sektor minyak sawit. Namun demikian, menurut analisa AP7 tidak ada informasi yang telah 

terverifikasi yang menunjukkan perusahaan ini telah melanggar norma-norma internasional. AP7 juga 

mengatakan mereka mungkin tertarik untuk melakukan insiatif kerja sama yang melibatkan bank, 

bergantung pada detil proyeknya dan seberapa sesuai hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan ESG lain 

dari AP7.197 
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5.5 Swedbank 

Pendahuluan 
 

Swedbank adalah bank terbesar di Swedia, dan mengklaim sebagai fund manager utama di negara ini 

dengan pasar sebesar 21%. Kegiatan manajemen dananya juga memiliki andil yang besar di negara-

negara Baltik (Estonia, Latvia dan Lithuania). Aset Swedbank di bawah manajemen berjumlah SEK 1.170 

miliar (setara dengan USD 129 miliar) pada 31 Desember 2016. Dari jumlah ini, dana di bawah 

manajemen berjumlah sebesar SEK 789 miliar. Swedbank Robur, anak perusahaan penuh dari 

Swedbank, merupakan perusahaan manajemen dana dan aset bank.198 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Dalam responnya terhadap kuisioner di laporan ini, Swedbank mengatakan mereka telah 

mengidentifikasi bahwa tidak ada kesalahan dalam daftar kepemilikan langsung di bawah ini. Swedbank 

merupakan pemegang saham DBS yang terbesar kedua di negara Nordik. 

 

Dua bank dimasukkan ke dalam dana etis pada 31 Desember 2016. KPA Etisk Blandfond fund memiliki 

dua investasi; satu sebesar USD 0,7 juta di DBS dan lainnya sebesar USD 0,3 juta di OCBC.199 

 

Tabel 9. Kepemilikan saham langsung Swedbank di bank-bank Asia Tenggara pada 31/12/2016 (USD 

juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Swedbank 140 112 4 12 5 6 1 

 

Pada saat ini portfolio Swedbank masih mengandung beberapa kepemilikan saham langsung di 

perusahaan minyak sawit. Sebagian besar perusahaan, namun tidak seluruhnya, telah memiliki 

kebijakan NDPE. Ini mengejutkan karena langkah yang diambil GPFG di tahun 2015 dengan 

mengeluarkan Genting, POSCO/Daewoo dan IJM Corporation, tak satupun dari mereka memiliki 

kebijakan NDPE, tidak diikuti oleh Swedbank. Di akhir 2016, kepemilikan Swedbank berjumlah sebesar 

USD 8 juta di POSCO/Daewoo dan USD 3 juta di Genting. Swedbank juga memegang kepemilikan 

sebesar USD 0,5 juta di Sampoerna Agro, yang disebutkan dalam salah satu dari kasus yang didiskusikan 

di dalam laporan ini.200 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian 2016 untuk Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia menunjukkan masih ada ruang bagi 

perbaikan dalam kebijakan investasi Swedbank yang relevan dengan minyak sawit. Saat ini perusahaan 

belum memiliki kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok Karbon Tinggi. 

Lebih jauh lagi, penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan Swedbank relevan dengan konservasi 

daerah Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 

(FPIC) untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya.201 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner laporan ini, Swedbank mengatakan bahwa dewan Swedbank Robur 

baru-baru ini memperbarui Kebijakan Investasi Bertanggung Jawab yang diterapkan ke seluruh total 

penawaran dan investasi dananya di perusahaan di semua sektor, termasuk perbankan.202 Komitmen 

utama dari kebijakan adalah untuk: 

- Mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) ke dalam proses-proses 

investasinya; 

- Melibatkan perusahaan dengan mendesak mereka untuk meningkatkan kinerja ESG-nya; 
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- Mengeluarkan perusahaan yang memproduksi senjata nuklir, bom kluster, ranjau darat, senjata 

kimia dan biologi, batu bara (>30 % pendapatan) dan pornografi; dan 

- Bercita-cita untuk berinvestasi di perusahaan yang mematuhi norma dan konvensi ESG 

internasional yang dibuat oleh PBB, ILO dan OECD dan menerapkan pengaruhnya atas mereka yang 

secara sistematis tidak patuh.203 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terhadap kuisioner di laporan ini, Swedbank mengatakan mereka belum mengadakan 

pembicaraan mengenai isu-isu minyak sawit dengan keenam bank tersebut, dan tidak mengetahui 

sejauh mana keterlibatan mereka dalam pembiayaan kegiatan operasi minyak sawit. Swedbank 

mengatakan bahwa ketika menangani sektor perbankan mereka mencari institusi yang memiliki sistem 

yang kuat untuk menilai dan meminimalisir dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Seluruh enam 

bank ini telah dimonitor terkait norma-norma tersebut dan dengan membuat peringkat penyedia 

layanan, salah satu diantaranya telah terlibat dengan OCBC dan DBS dalam kegiatan operasi mereka di 

Myanmar dan dalam sistem manajemen kesinambungan mereka secara umum.204 

 

Beberapa tahun lalu Swedbank telah melakukan kunjungan lapangan ke Kalimantan dan melakukan 

keterlibatan berbasis tujuan dengan sebagian besar produsen, pembeli, pengecer produk minyak sawit 

(baik anggota RSPO dan non-RSPO) dan bank-bank pendana; menurut Swedbank jumlahnya ada lebih 

dari 90 perusahaan terdaftar. 

 

Pada Februari 2016, Swedbank Robur memulai keterlibatan khususnya tentang pendanaan minyak sawit 

dengan Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Rabobank, 

Standard Chartered dan UBS melalui proyek kerja sama dengan grup investor PRI. Proyek ini masih 

berjalan. 

 

Swedbank menggolongkan produksi minyak sawit sebagai bidang yang memiliki risiko sosial dan 

lingkungan yang sangat penting serta investasi yang bertanggung jawab. Sejauh ini, mereka telah fokus 

terutama pada analisa dan keterlibatan dengan perusahaan yang terlibat dengan produksi minyak sawit, 

kilang penyulingan, perdagangan, produksi makanan dan penjualan eceran yang terkait dengan rantai 

nilai. Karena masih terdapat ruang perbaikan bagi banyak perusahaan yang terlibat di tahapan ini, 

mereka masih terus melanjutkan keterlibatannya.205 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner untuk laporan ini, Swedbank mengatakan bahwa mereka mungkin 

terbuka untuk terlibat lebih jauh dengan bank-bank yang menjadi target di dalam kusioner dengan 

syarat informasi yang tersedia dapat dipercaya, dan dialog yang direncanakan sejalan dengan sistem dan 

tujuan keterlibatan Swedbank Robur dan dengan kebijakan investasi yang bertanggung jawab. 

5.6 Handelsbanken 

Pendahuluan 
 

Svenska Handelsbanken AB adalah salah satu dari bank-bank utama di Swedia. Bank ini merupakan bank 

dengan kegiatan operasional terbesar kedua di Kerajaan Inggris. Pada 31 Desember 2016, aset 

Handelsbanken di bawah manajemen berjumlah sebesar SEK 542 miliar (setara dengan USD 60 

miliar).206 
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Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Di akhir tahun 2016, Handelsbanken memiliki kepemilikan saham langsung senilai USD 66 juta di enam 

bank Asia Tenggara, sebagian besar ada di BRI. Handelsbanken merupakan pemegang saham BRI 

terbesar ketiga dari negara Nordik. 

 

Tabel 10. Kepemilikan saham langsung Handelsbanken di bank-bank Asia Tenggara (USD juta; 

31/12/2016) 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Handelsbanken 66 9 8 42 1 6 0 

 

Handelsbanken hampir tidak memiliki kepemilikan saham langsung di perusahaan minyak sawit.207 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi 

perbaikan dalam kebijakan investasi Handelsbanken yang terkait dengan minyak sawit. Saat ini 

perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok 

Karbon Tinggi. Lebih jauh lagi, penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan Handelsbanken relevan 

dengan konservasi daerah Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi 

awal tanpa paksaan (FPIC) untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner Handelsbanken mengatakan skrining berbasis-norma yang mereka 

lakukan juga mengikutsertakan pembiayaan kegiatan operasi perbankan. Skrining ini dapat difokuskan 

pada lokasi/disain sebuah proyek (contohnya Occupied Arab Territories atau situs-situs UNESCO) atau 

pada proses-proses proyek. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki 

kriteria khusus untuk pembiayaan minyak sawit. Handelsbanken mengatakan bahwa mereka telah 

meneliti BRI menggunakan pendekatan ESG terpadu, dan merujuk ke satu pernyataan yang dibuat oleh 

BRI yang menyebutkan hanya membiayai minyak sawit yang telah bersertifikasi RSPO.208 Hal ini keliru, 

seperti yang ditunjukkan di bagian laporan ini tentang kebijakan BRI. 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Handelsbanken mengatakan mereka menyadari ada kemungkinan bank-bank di kawasan Asia Tenggara 

memiliki keterpaparan yang tinggi terhadap risiko lingkungan dalam pemberian pinjaman mereka. 

Mereka telah menerima laporan dari salah satu penyedia jasa mereka mengenai kontroversi yang terkait 

dengan dua bank Singapura dan pembiayaan minyak sawit. 

 

Handelsbanken juga menjawab bahwa, sejalan dengan definisi prinsip investasi yang bertanggung 

jawab, Principles of Responsible Investment (PRI), mereka tidak terlibat dalam dialog dengan satupun 

dari bank-bank ini. Menurut Handelsbanken, inisiatif penglibatan PRI dalam minyak sawit, yang mereka 

dukung, tidak mengikutsertakan bank-bank. Handelsbanken mengatakan mereka mungkin tertarik 

untuk berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama untuk melibatkan bank-bank ini.209 

5.7 KLP 

Pendahuluan 
 

KLP (Kommunal Landspensjonkasse) bertanggung jawab mengelola pensiun kota dan kabupaten di 

Norwegia, dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terbesar di Norwegia. KLP Kapitalforvaltning 
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AS adalah unit pengelolaan sekuritas dan dana KLP. Ia mengelola aset senilai NOK 442 miliar (setara 

dengan USD 51 miliar) di akhir 2016.210 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Di akhir 2016, KLP memegang kepemilikan saham langsung senilai USD 33 juta di enam bank Asia 

Tenggara, terutama di dua bank Singapura. 

 

Tabel 11. Kepemilikan saham langsung KLP di bank-bank Asia Tenggara pada 31/12/2016 (USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

KLP 33 13 12 2 2 3 1 

 

Saat ini portfolio KLP masih memiliki beberapa saham langsung di perusahaan-perusahaan minyak 

sawit.211 Hampir semua perusahaan ini telah memiliki kebijakan NDPE. KLP telah mengeluarkan 

beberapa perusahaan minyak sawit dari porfolio investasinya, yang terbaru adalah Genting, IJM 

Corporation, Noble dan POSCO/Daewoo (meskipun perusahaan yang terakhir dikeluarkan karena terkait 

pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan produksi kapas di Uzbekistan).212 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa KLP merupakan salah 

satu dari asset manager Nordik yang kebijakannya sudah sejalan dengan kebijakan No Deforestation, No 

Peat, No Exploitation (NDPE) yang umum berlaku di pasar minyak sawit. Pertama, mereka ingin 

mengkonservasi lahan gambut, daerah dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi 

(HCV); kedua, mereka mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan 

FPIC untuk setiap pembangunan baru; dan ketiga, mereka meminta perusahaan menghormati seluruh 

aspek HAM seperti yang dijelaskan di dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Berbeda 

dengan kebanyakan asset manager Nordik, KLP tidak secara jelas menyebutkan persyaratan bahwa 

perusahaan harus memiliki proses uji tuntas HAM dalam menangani dampaknya, dan memiliki proses 

untuk memperbaiki seluruh dampak HAM yang mungkin disebabkan oleh atau karena kontribusi dari 

mereka. 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terkait dengan kuisioner untuk laporan ini, KLP mengatakan bahwa penyedia jasa 

mereka, Sustainalytics telah menganalisa bank-bank Indonesia, dan memberikan mereka peringkat 

industri perbankan dengan kinerja rata-rata. Semuanya diberikan peringkat sebagai perusahaan yang 

lamban dalam hal indikator lingkungan dengan tingkat kinerja yang terendah, kecuali BNI dengan 

peringkat rata-rata.213 Kasus-kasus ini didiskusikan di dalam laporan ini, namun demikian BNI tidak 

berhak menerima peringkat rata-rata, karena BNI sering kali memberikan pinjaman ke perusahaan 

minyak sawit yang praktik-praktiknya berkontribusi terhadap perubahan iklim, dan merusak 

keanekaragaman hayati dan melanggar HAM. 

 

Dalam responnya, KLP juga mengatakan bahwa mereka memperhatikan isu-isu terkait produksi minyak 

sawit, terutama deforestasi. Keterlibatannya telah difokuskan pada produsen dan pembeli minyak sawit, 

dan KLP ikut serta dalam trip yang dipimpin oleh UNPRI ke Indonesia dan Singapura untuk melibatkan 

produsen minyak sawit dan para pemangku kepentingan lainnya di industri ini. KLP juga terlibat dalam 

Palm Oil Producers Engagement yang tengah berjalan, yang difasilitasi oleh penyedia jasa mereka untuk 

skrining dan penglibatan GES, yang mencakup buyer minyak sawit terbesar, seperti Unilever, Procter & 

Gamble, Bunge dll. 
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5.8 Storebrand 

Pendahuluan 
 

Storebrand adalah salah satu pemain utama di pasar Nordik untuk simpanan dan asuransi jangka 

panjang. Grup ini aktif terutama di Norwegia dan Swedia (di Swedia melalui anak perusahaannya, SPP). 

Asetnya di bawah manajemen berjumlah hingga NOK 577 miliar (setara dengan USD 67 miliar) di akhir 

2016.214 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara 
 

Kepemilikan saham langsung Storebrand di enam bank berjumlah hingga USD 30 juta, dibagi hampir rata 

di enam bank tersebut. Dalam responnya terhadap kuisioner yang dikirimkan oleh laporan ini, 

Storebrand mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan kepemilikan di satupun bank di dalam 

daftar fund yang telah dikirimkan. Daftar fund yang dikirim ke Storebrand terdiri dari 27 kepemilikan di 

enam bank pada 30 Juni 2016, 30 September 2016 atau 28 Februari 2017. 

 

Empat bank tercatat dalam dana etis pada 30 September 2016. Empat bank yang tercatat dalam 

Emerging Markets SRI (Socially Responsible Investment) SPP adalah BCA pada USD 3,7 juta, BRI pada 

USD 3,0 juta, Bank Mandiri pada USD 2,3 juta dan BNI pada USD 1,3 juta.215 

 

Tabel 12. Kepemilikan saham langsung Storebrand di bank-bank Asia Tenggara pada 2016/2017 (USD 
juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Storebrand 30 5 6 5 5 6 3 

 

Storebrand mengatakan mereka telah mengeluarkan 13 perusahaan karena praktik-praktik yang tidak 

dapat diterima termasuk perusahaan induk dengan lebih dari 50% saham di perusahaan minyak sawit. 

Daftar perusahaan yang dihapuskan oleh Storebrand memang berisi sejumlah perusahaan minyak 

sawit,216 dan tidak ditemukan adanya kepemilikan yang cukup penting di perusahaan yang terlibat 

dalam minyak sawit. 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa Storebrand merupakan 

satu-satunya asset manager Nordik yang kebijakannya telah sepenuhnya sejalan dengan kebijakan No 

Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang umum berlaku di pasar minyak sawit. Pertama, 

mereka ingin mengkonservasi lahan gambut, daerah dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai 

Konservasi Tinggi (HCV); kedua, mereka mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau 

tidak memberikan FPIC untuk setiap pembangunan baru; dan ketiga, mereka menentang pelanggaran 

HAM, termasuk hak pekerja dan hak masyarakat adat serta masyarakat setempatnya lainnya, sesuai 

dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner, Storebrand mencatat bahwa sektor keuangan harus mengikuti 

standar minimum yang sama dengan yang ia terapkan di semua sektor, dan mematuhi standar HAM dan 

lingkungan, yang didasarkan pada konvensi dan norma-norma internasional. Sebagai tambahan, mereka 

menilai operator sektor keuangan melalui analisa kesinambungannya, dimana perusahaan diberikan 

peringkat berdasarkan pada seberapa baik mereka memenuhi kriteria-kriteria HAM dan lingkungan 

hidup, diantaranya. Storebrand mempertimbangkan peringkat ini ketika membuat keputusan finansial 

mengenai bank atau institusi keuangan.217 
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Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terhadap kuisioner, Storebrand mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa 

enam bank tersebut adalah pendana utama bisnis minyak sawit. Mereka juga tidak tahu pasti apakah 

mereka telah mengidentifikasi seluruh pemilik perkebunan, karena tidak satupun penyedia datanya 

memberikan informasi seperti ini atau mereka tidak menemukan sumber lain yang memiliki kumpulan 

data yang lengkap. 

 

Dalam pendekatan tematiknya mengenai tantangan dalam industri kebun kelapa sawit mereka 

memfokuskan pada pemilik perkebunan yang, menurut Storebrand, telah bekerja dengan cukup baik. 

Selagi ini masih menjadi isu penting, menurut pendapat Storebrand pembiayaan melalui bank masih 

terlalu jauh dari masalah serius yang terjadi di lapangan sehingga belum menjadi prioritas dalam inisiatif 

kerjasamanya sebagai investor tunggal. Namun demikian, Storebrand juga menyatakan bahwa mereka 

akan menerima undangan untuk berkolaborasi mendekati enam bank tersebut, mereka pasti akan 

mempertimbangkan untuk berpartisipasi.218 

5.9 Länsförsäkringar 

Pendahuluan 
 

Länsförsäkringar merupakan institusi keuangan Swedia yang seluruhnya dimiliki oleh 23 perusahaan 

asuransi kawasan yang dimiliki oleh para nasabah. Perusahaan ini memiliki sebanyak 3,7 juta nasabah di 

Swedia. Perusahaan induknya adalah Länsförsäkringar AB, dan anak perusahaannya Länsförsäkringar 

Fondförvaltning memiliki aset di bawah manajemen sebesar total SEK 138 miliar (setara dengan USD 15 

miliar) di akhir 2016.219 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara 
 

Kepemilikan saham langsung Länsförsäkringar di enam bank berjumlah hingga USD 24 juta pada 30 

September 2016. Dalam responnya terhadap kuisioner yang dikirimkan untuk laporan ini220, 

Länsförsäkringar (LF) mengatakan mereka telah menyerahkan manajemen seluruh dana tersebut ke 

pihak lain (outsource). 

 

Tabel 13. Kepemilikan saham langsung Länsförsäkringar di bank-bank Asia Tenggara pada 30/09/2016 

(USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Länsförsäkringar  24 9 3 0 0 12 0 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi 

perbaikan kebijakan investasi LF yang terkait dengan minyak sawit. Saat ini perusahaan belum memiliki 

kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok Karbon Tinggi. Lebih jauh lagi, 

penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan LF relevan dengan konservasi daerah Nilai Konservasi 

Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) untuk masyarakat 

adat dan masyarakat setempat lainnya. 

 

Berdasarkan respon mereka, LF menskrining seluruh kepemilikan, dan menerapkan kriteria pelepasan 

berdasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma internasional tentang HAM, senjata kontroversial 

dan lingkungan hidup. LF terlibat dengan perusahaan yang telah diverifikasi melakukan pelanggaran 
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norma internasional atau perusahaan yang memiliki indikasi melakukan pelanggaran. Mereka sendiri 

tidak melakukan keterlibatan atas inisiatif sendiri dengan enam bank Asia Tenggara, karena tidak 

satupun dari bank-bank ini ditandai sebagai telah melakukan pelanggaran etik. 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dua dari kepemilikan saham langsungnya adalah di dana yang dikelola secara aktif: BCA di LF 

Tillväxtmarknad Aktiv dan DBS di LF Asienfond. Kedua dana ini, dikelola oleh dua manager investasi yang 

berbeda, dan juga merupakan kepemilikan LF yang terbesar, dengan nilai investasi sebesar USD 11 juta 

dan USD 7 juta, secara berurutan. LF menyebutkan bahwa dalam kasus dana yang dikelola secara aktif, 

para manager yang berbeda menggunakan strategi yang berbeda untuk memadukan ESG ke dalam 

keputusan investasi mereka. Skrining mengikuti metode yang sama dengan metode untuk dana yang 

dikelola secara pasif (sisa kepemilikan saham langsungnya). 

 

Manager LF Tillväxtmarknad Aktiv menggunakan analisa Profil Risiko; sebanyak hampir 100-pertanyaan 

survei telah diselesaikan untuk setiap perusahaan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi risiko-

risiko utama terkait dengan bisnis mereka. Sekitar tiga per empat dari pertanyaan ini fokus pada isu-isu 

ESG. Manager mengakui bahwa BCA mungkin memiliki keterpaparan dengan industri minyak sawit, juga 

menyebutkan bahwa BCA diketahui bersikap sedikit konservatif dalam hal profil asetnya, risiko yang 

dapat diterima (risk appetite) dan manajemen risiko. 

 

Manager LF Asienfond mendasarkan analisa kesinambungannya pada data dari sebuah penyedia riset 

ESG eksternal dan berdasarkan informasi dari bank. Jika pinjaman berisiko tinggi (didefinisikan sebagai: 

peminjam yang terpapar pada risiko lingkungan yang cukup besar) memiliki proporsi yang cukup besar 

dari total buku pinjaman, ini berarti sebuah peringatan (red flag) dan memerlukan investigasi lebih 

lanjut. Manager LF Asienfond juga mengetahui bahwa di masa lalu DBS memberikan pinjaman ke 

perusahaan minyak sawit seperti Tiga Pilar Sejahtera Food dan Bumitama Agri, dan bahwa total paparan 

bisnis minyak sawit dari keseluhan persentase buku pinjaman adalah sekitar 1%. Hasil penilaian yang 

dilakukan penyedia riset eksternal menyebutkan bahwa DBS memiliki risiko kesinambungan dalam 

tingkatan yang sedang. 

5.10 Skandia 

Pendahuluan 
 

Skandia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Swedia, dan memiliki dua juta 

nasabah di Swedia dan Denmark. Aset Skandia yang berada dalam manajemen berjumlah hingga SEK 

607 miliar (setara dengan USD 67 miliar) pada 31 Desember 2016.221 Anak perusahaan penuh Skandia, 

Skandia Foander AB mengelola asetnya di bawah manajemen. 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara 
 

Di akhir 2016, Skandia memiliki kepemilikan senilai USD 14 juta di enam bank. Kebanyakan dari 

kepemilikan ini ada di Bank Central Asia (BCA) melalui posisi pentingnya di perusahaan Skandia, 

Asienfond.222 

 

Tabel 14. Kepemilikan saham langsung Skandia di bank-bank Asia Tenggara pada 31/12/2016 (USD 

juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Skandia 15 2 2 1 0 10 0 
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Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk 

perbaikan dalam kebijakan investasi Skandia yang berhubungan dengan minyak sawit. Saat ini 

perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok 

Karbon Tinggi. Lebih jauh lagi, penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan Skandia relevan dengan 

konservasi daerah Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa 

paksaan (FPIC) untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner, Skandia mengatakan bahwa Skandia Fonder tidak menerapkan 

kriteria yang spesifik atau yang jelas ketika berinvestasi di sektor keuangan. Namun demikian, mereka 

memang berharap seluruh perusahaan tempat mereka berinvestasi bertindak sesuai dengan norma-

norma internasional, seperti UN Global Compact. Jika suatu perusahaan diduga melanggar norma-

norma internasional maka Skandia akan memulai proses untuk mendekatinya. Jika perusahaan gagal 

menangani isu-isu ini dengan cara yang kredibel maka Skandia akan mempertimbangkan untuk 

melakukan divestasi dari perusahaan tersebut.223 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Skandia mengatakan mereka tahu bahwa bank yang mendapatkan investasi dari mereka membiayai 

bisnis minyak sawit, dan bank-bank tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan bank-bank 

internasional lain dalam hal pengungkapan yang terkait dengan ESG. Namun demikian, menurut 

Skandia, bank-bank ini telah berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan dan uji tuntas mereka dalam 

beberapa tingkatan. Mereka mengatakan bahwa BCA dan Bank Mandiri secara aktif terlibat untuk 

melakukan perbaikan, dan terkait dengan minyak sawit mereka bermitra dengan WWF Indonesia dalam 

mengembangkan kriteria keuangan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikannya ke dalam 

industri minyak sawit. Lebih jauh lagi, mereka mengatakan bahwa tahun lalu Bank Mandiri telah 

memutuskan untuk tidak memperpanjang pinjaman baru untuk perkebunan kelapa sawit di lahan 

gambut dan tidak memberikan bantuan keuangan untuk projek-proyek yang masih baru. Bank juga akan 

bersikap ketat dan hanya memberikan bantuan keuangan bagi perkebunan kelapa sawit yang ada di 

lahan yang telah mendapatkan ijin HGU. 

 

Staff Skandia sendiri belum melakukan pendekatan dengan satupun dari empat bank yang disebutkan. 

Namun demikian, Skandia Tillväxtmarknadsfond dikelola secara eksternal dan portfolio manager telah 

melakukan pertemuan dan terlibat dengan Bank Mandiri selama beberapa tahun. Pembicaraan terakhir 

dengan bank terkait dengan praktik-praktik pemberian pinjamannya kepada industri minyak sawit 

adalah pada kuartal pertama 2017. Satu rekomendasi yang diberikan adalah agar Bank Mandiri 

meningkatkan transparansi dalam praktik-praktik pemberian pinjaman untuk minyak sawit. 

 

Skandia Fonder memiliki sejumlah besar kepemilikan dan melihat bahwa kegiatan-kegiatan penglibatan 

merupakan hal prioritas. Ketika memprioritaskan perusahaan untuk terlibat, mereka memperhitungkan 

tingkat keparahan atau dampak buruk yang signifikan, nilai penting perusahaan tersebut terhadap 

Skandia dan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dari perusahaan. Skandia mencatat bahwa 

pendekatan ini sejalan dengan pertimbangan OECD untuk investor institusi.224 Skandia belum 

mengindentifikasi satupun dari ke empat bank yang dibahas dalam laporan ini sebagai bagian dari 

prioritas untuk dilibatkan. 

 

Skandia Fonder menyampaikan kemungkinan tertarik untuk ikut serta dalam inisiatif kerja sama untuk 

mendekati bank-bank tersebut, namun baru akan mengambil keputusan final setelah cakupan 

penglibatan ini telah didefinisikan.225 



   67 

5.11 Danske Bank 

Pendahuluan 
 

Danske Bank merupakan perusahaan keuangan terbesar di Denmark. Pada 31 Desember 2016, Danske 

Bank memiliki aset di bawah manajemen senilai DKK 1,420 miliar (setara dengan USD 202 miliar). Aset 

ini dibagi dalam kategori: Asset Management (Danske Capital and Danica unit-linked) dengan DKK 848 

miliar; Asset di bawah Advice dimana nasabah pribadi, bisnis dan bank swasta membuat keputusan 

investasi sebesar DKK 412 miliar; dan bisnis asuransi jiwa konvensional (Danica Traditionel) dengan DKK 

161 miliar.226 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara 
 

Meskipun Danske Bank merupakan salah satu asset manager Nordik yang terbesar, mereka hanya 

memiliki kepemilikan saham langsung yang sedikit di enam bank yang membiayai bisnis kelapa sawit 

Indonesia. 

 

Tabel 15. Kepemilikan saham langsung Danske Bank di bank-bank Asia Tenggara (USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

Danske Bank 10 1 6 2 0 1 0 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa Danske Bank merupakan 

asset manager Nordik yang kebijakannya hanya sedikit sejajar dengan kebijakan No Deforestation, No 

Peat, No Exploitation (NDPE) yang berlaku umum di pasar minyak sawit. Pertama, mereka tidak memiliki 

kebijakan mengkonservasi area hutan gambut dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) atau Nilai Konservasi 

Tinggi (HCV); dan kedua, mereka tidak mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau 

tidak memberikan FPIC untuk setiap pembangunan baru. Namun demikian, Danske Bank memang 

meminta perusahaan untuk menghormati seluruh HAM yang dijelaskan di dalam Prinsip Panduan PBB 

untuk Bisnis dan HAM, memiliki proses uji tuntas HAM guna mengatasi dampak yang mereka hasilkan, 

dan memiliki proses untuk memperbaiki pelanggaran HAM yang mungkin mereka sebabkan atau 

merupakan kontribusi dari mereka. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner, Danske Bank mengatakan seluruh investasi mereka telah di-

skrining untuk melihat apakah ada pelanggaran norma internasional. Jika memang terjadi pelanggaran, 

mereka akan mendekati perusahaan dan mendorong agar perusahaan mengubah perilakunya. Jika 

penglibatan ini tidak berhasil, jalan terakhir adalah mengeluarkan perusahaan tersebut dari portfolio 

investasi mereka. Seluruh investasi mereka berada di bawah daftar eksklusi publik (public exclusion list). 

Danske Bank memadukan ESG ke dalam dana yang mereka kelola secara aktif, sementara juga 

memonitor dana mereka yang dikelola secara pasif. Penilaian ESG untuk bank-bank juga mencakup 

kebijakan dan praktik pemberian pinjaman mereka.227 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Danske bank mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa industri minyak sawit memiliki beberapa 

isu kesinambungan. Mereka juga mengatakan bahwa semua industri memerlukan pembiayaan, jadi 

tidak mengejutkan bahwa beberapa bank membiayai industri minyak sawit. Mereka menyebutkan 

bahwa banyak produk-produk yang umum mengandung minyak sawit, jadi daftar perusahaan produsen 

dan suplier minyak sawit akan sangat panjang. Danske Bank belum melakukan pendekatan dengan 
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satupun dari bank-bank ini dalam 3 tahun terakhir terkait dengan pembiayaan pengembangan minyak 

sawit. 

 

Danske Bank secara umum mendekati perusahaan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan-

kegiatan kontroversial. Meskipun mereka menganggap keterlibatan langsung lebih parah dibandingkan 

dengan keterlibatan tidak langsung, jika mereka menilai bahwa keterpaparan tidak langsung merupakan 

bagian penting dari penerimaan atau skala keterlibatan adalah hal yang penting, maka keterlibatan tidak 

langsung juga dapat mengarah ke terjadinya penglibatan. 

 

Danske Bank tidak merespon pertanyaan apakah mereka akan tertarik berpartisipasi dalam inisiatif 

gabungan untuk melibatkan bank-bank tersebut.228 

5.12 SEB 

Pendahuluan 
 

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) merupakan grup keuangan Swedia yang bermarkas di 

Stockholm. Mereka aktif di Skandinavia, Baltik dan Jerman. Kegiatannya terdiri dari layanan perbankan 

dan asuransi jiwa. Bank dikendalikan oleh keluarga Wallenberg dari Swedia. Di akhir tahun 2016, SEB 

memiliki SEK 1781 miliar (setara dengan USD 196 miliar) aset dalam manajemen. Dari aset ini, SEB 

mengelola dana sekitar SEK 531 miliar.229 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Meskipun SEB adalah salah satu asset manager Nordik terbesar, mereka memiliki kepemilikan langsung 

yang sedikit di enam bank utama yang membiayai bisnis kelapa sawit Indonesia. Dalam responsnya 

terhadap kuisioner, SEB mengkonfirmasi bahwa angka-angka di Tabel 16 telah sesuai dengan catatan 

mereka. 

 

Lima dari bank-bank Asia Tenggara ini dimasukkan ke dalam dana etis, SEB Ethical Global Index Fund, 

pada 28 Februari 2017: DBS pada USD 2,1 juta, OCBC pada USD 1,8 juta, BCA pada USD 1,4 juta, BRI 

pada USD 1,0 juta dan Bank Mandiri pada USD 0,8 juta).230 

 

Tabel 16. Kepemilikan saham langsung SEB di bank-bank Asia Tenggara pada 28/02/2017 (USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

SEB 9 2 2 3 1 1 0 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi 

perbaikan kebijakan investasi SEB yang terkait dengan minyak sawit. Saat ini perusahaan belum memiliki 

kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok Karbon Tinggi. Lebih jauh lagi, 

penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan SEB relevan dengan konservasi daerah Nilai Konservasi 

Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) untuk masyarakat 

adat dan masyarakat setempat lainnya. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner, SEB menekankan bahwa kepemilikannya di bank-bank itu 

dinamakan “investasi pasif” dalam index funds, yang hanya mempertimbangkan kriteria pelepasan 

mereka sendiri. SEB hanya melakukan analisa perspektif yang lebih luas untuk investasi aktif. Untuk 
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keputusan-keputusan investasi aktif di bank, kegiatan yang berkesinambungan dipertimbangkan dengan 

cara yang sama, misalnya, profitabilitas dan risiko kredit.231 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Karena kepemilikan SEB di bank-bank ini merupakan investasi pasif, dan sebelumnya fund mereka belum 

pernah melakukan investasi aktif, SEB mengatakan mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih detil 

mengenai dialog dengan bank-bank tersebut dan juga belum pernah berpartisipasi dalam dialog. Terkait 

dengan apakah mereka akan tertarik untuk berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama untuk melibatkan 

bank-bank ini, SEB mengatakan mereka ingin melihat dulu rancangan inisiatif tersebut sebelum 

mengambil keputusan apapun. 

5.13 DNB 

Pendahuluan 
 

DNB Group merupakan grup pemimpin jasa keuangan di Norwegia, dengan 2,1 juta nasabah pribadi dan 

183.000 nasabah korporasi. Asset Management DNB memiliki aset dalam pengelolaan dengan total NOK 

531 miliar (setara dengan USD 62 miliar) di akhir 2016.232 

 

Kepemilikan saham langsung di bank-bank Asia Tenggara  
 

Kepemilikan saham langsung DNB di enam bank tersebut berjumlah hingga USD 2 juta, terbagi rata di 

dua bank Singapura. 

 

Tabel 17. Kepemilikan saham langsung DNB di bank-bank Asia Tenggara pada 20 April 2017 (USD juta) 
 

 Total DBS OCBC BRI Mandiri BCA BNI 

DNB 2 1 1 0 0 0 0 

 

Kebijakan investasi terkait minyak sawit 
 

Penilaian Fair Finance Guides Swedia dan Norwegia 2016 menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi 

perbaikan dalam kebijakan investasi DNB yang terkait dengan minyak sawit. Saat ini perusahaan belum 

memiliki kebijakan mengenai konservasi hutan dan lahan gambut dengan Stok Karbon Tinggi. Lebih jauh 

lagi, penilaian ini mengatakan "sebagian" kebijakan DNB relevan dengan konservasi daerah Nilai 

Konservasi Tinggi (HCV) dan konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) untuk 

masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya. Tidak seperti kebanyakan para asset manager 

Nordik, DNB tidak dengan jelas menyebutkan persyaratan bahwa perusahaan harus memiliki proses uji 

tuntas HAM guna mengatasi dampak yang mereka buat dan agar memiliki proses untuk mengadakan 

remediasi/perbaikan dari dampak HAM apapun yang mungkin mereka sebabkan atau atas kontribusi 

mereka. 

 

Dalam responnya terhadap kuisioner, DNB mengatakan panduannya untuk investasi etis233 menjadi 

dasar dari apa yang mereka harapkan dari perusahaan; untuk tidak berkontribusi pada pelanggaran 

norma dan standar internasional. Panduan ini berlaku untuk seluruh investasi DNB, dan termasuk bank 

dan suplier mutual funds yang diinvestasikan atau ditawarkan oleh Group kepada nasabahnya. 

 

DNB secara teratur terlibat dalam pembicaraan dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi. 

Tujuannya adalah mempengaruhi mereka untuk memperbaiki praktik-praktik mereka, dan dengan 

demikian menjamin nilai kepemilikan saham jangka panjang dan memitigasi risiko. Lebih jauh lagi, DNB 
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mencari model bisnis berkesinambungan yang baik dan bermaksud untuk mempengaruhi perusahaan 

agar mengambil pilihan tersebut. Penyebab keterlibatannya sering kali adalah kekhawatiran khusus yang 

berhubungan dengan masalah lingkungan, sosial dan tata kelola. 

 

Menurut DNB, keterlibatannya dengan bank dan institusi keuangan terkait dengan korupsi, pencucian 

uang, pendanaan terorisme, kejahatan finnasial dan masalah lain dalam pelanggaran norma, konvensi 

dan hukum internasional. DNB juga mengatakan bahwa saat ini belum ada norma atau tradisi 

internasional yang telah berjalan menyangkut pelepasan atau pengeluaran bank dari portfolio investasi 

mereka.234 

 

Kegiatan dan keterlibatan 
 

Dalam responnya terhadap kuisioner, DNB mengatakan mereka telah mengeluarkan beberapa 

perusahaan minyak sawit karena pelanggaran HAM dan hak-hak masyarakat adat, dan minyak sawit 

telah menjadi bidang fokus karena bidang ini dihubungkan dengan isu-isu lingkungan dan sosial. 

 

Terkait dengan DBS dan OCBC, DNB mengatakan bahwa mereka mempunyai kepemilikan di bank-bank 

Singapura melalui index fund mereka, namun tidak di dalam dana-dananya yang dikelola secara aktif, 

karena index funds dikelola secara pasif. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mengetahui 

kontroversi yang melibatkan dua bank yang mendapatkan investasi dari mereka, dan bahwa bank 

tersebut berada dalam observasi. 

 

DNB juga mengungkapkan dari sudut pandang investor bahwa saat ini institusi perbankan dan keuangan 

tengah banyak dicermati. Kebijakan pembiayaan bank belum menjadi topik diskusi yang umum dalam 

investasi yang bertanggung jawab dalam tiga tahun sebelumnya, namun DNB melihat polanya semakin 

meningkat dari tahun 2016. 

 

DNB merupakan bagian dari PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. Grup ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu minyak sawit di kalangan investor, menyampaikan 

satu suara dari para investor dalam mendukung minyak sawit berkesinambungan dan Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO), dan terlibat dengan perusahaan dalam mendukung praktik-praktik 

berkesinambungan. Melalui kelompok kerja ini, DNB telah terlibat dengan produsen minyak sawit dan 

mengikuti beberapa perusahaan untuk periode jangka waktu yang panjang. Terkait dengan produksi 

minyak sawit, DNB menggunakan jaringan investor dan penyedia jasa untuk melibatkan perusahaan 

secara kolaboratif, sistematis dan terus-menerus. 

 

Terkait dengan pertanyaan apakah DNB akan berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama untuk melibatkan 

bank-bank ini, mereka menjawab bahwa mereka akan menilai inisiatif kerjasama atas dasar kasus per 

kasus. Setiap inisiatif harus relevan dengan kebijakan penglibatan mereka, dan dengan DNB sebagai satu 

investor. Mereka memprioritaskan keterlibatan dengan perusahaan yang mereka percayai dapat 

memberikan pengaruh, dan perusahaan atau topik-topik yang mereka identifikasikan memiliki arti 

penting dalam perannya sebagai investor yang bertanggung jawab.235  
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Kesimpulan dan rekomendasi 

Kesimpulan 
 

Banyak perusahaan minyak sawit telah mengambil langkah-langkah penting ke arah kegiatan operasi 

minyak sawit yang berkesinambungan, dan baru-baru ini Pemerintah Indonesia melakukan hal yang 

sama. Sektor perbankan, sementara itu, masih belum mengarah ke praktik pemberian pinjaman yang 

berkesinambungan. 

 

Mendapatkan bantuan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan kelapa 

sawit, sehingga bank memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu kesinambungan di sektor 

minyak sawit. Dengan memberikan pinjaman tanpa persyaratan kesinambungan bank-bank memberikan 

keuntungan kompetitif kepada perusahaan yang tidak memiliki kebijakan No Deforestation, No Peat, No 

Exploitation (NDPE). 

 

Enam bank utama yang membiayai pembangunan kelapa sawit Indonesia –Bank Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA) dan dua bank Singapura OCBC dan 

DBS –gagal meminta kesinambungan sebagai prasyarat sebelum menyetujui proposal kredit yang 

diajukan oleh sektor minyak sawit. 

 

Ketika para investor Nordik telah bersikap transparan dan memiliki kebijakan berkesinambungan, hal 

yang sama tidak bisa dikatakan untuk bank-bank Asia yang melakukan banyak investasi. Bank-bank ini 

tidak bersikap transparan atau akuntabel dalam hal dampak berkesinambungan dari kegiatan 

pemberian pinjaman mereka. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa reputasi para investor Nordik dalam hal sikap yang bertanggung jawab itu 

tidak benar. Sementara mereka mendivestasi saham langsung dalam dan/atau mungkin tidak secara 

langsung menyalurkan pinjaman untuk perusahaan kelapa sawit yang merusak, dampak mereka 

terhadap lingkungan dan HAM masih tetap signifikan sebagai hasil dari kepemilikan saham langsung 

mereka di bank-bank Asia ini (USD 2 miliar di akhir 2016). 

 

Sejauh ini belum ada keterlibatan serius dari para asset manager di seluruh dunia untuk meningkatkan 

kesinambungan pembiayaan minyak sawit di enam bank ini. Dalam maknanya yang terbaik, kegiatan 

mengais-ngais permukaan ini berarti bahwa berbagai peluang atau kesempatan belum tergali. 

 

Para asset manager Nordik memiliki daya ungkit finansial untuk melibatkan bank-bank Asia Tenggara. 

Dengan melakukan ini, bermitra dengan para asset manager dan/atau secara individual, dapat 

memberikan manfaat kesinambungan yang signifikan mengingat isu-isu kesinambungan yang sangat 

besar di sektor minyak sawit. 

 

Rekomendasi 
 

Para asset manager Nordik 
 

12 asset manager Nordik yang dicakup dalam laporan ini adalah Dana Pensiun Pemerintah Norwegia 

(GPFG), Nordea, AP-fonderna, Swedbank, Handelsbanken, Storebrand, Länsförsäkringar, KLP, Skandia, 

SEB, DNB dan Danske Bank. 

 

Rekomendasi untuk para manajer aset Nordik adalah sebagai berikut: 
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1. Meminta bank-bank di Asia Tenggara untuk mengadopsi dan menegakkan kebijakan keuangan 

No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) sebagai persyaratan bagi kelanjutan 

investasi dari para asset manager Nordik. 

2. Membangun kemitraan dengan para asset manager lain untuk terlibat dengan enam bank Asia 

Tenggara agar pengaruhnya semakin besar. Beberapa asset manager Nordik telah 

menunjukkan ketertarikan untuk membentuk kemitraan semacam ini. Mengundang para asset 

manager besar seperti Blackrock dan Vanguard untuk bergabung dalam kemitraan.  

3. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan yang etis di perusahaan agar sesuai dengan kebijakan 

utama NDPE. Kebijakan ini kemudian harus diterapkan, dengan efek segera, ke seluruh 

investasi langsung di perusahaan yang operasinya berdampak terhadap hutan dan lahan 

gambut tropis. Prinsip-prinsip kebijakan NDPE akan menjadi dasar bagi penglibatan bank-bank 

Asia Tenggara. 

 

Bank-bank Asia Tenggara  
 

Enam bank yang disorot dalam laporan ini adalah empat bank Indonesia: Bank Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Central Asia (BCA), dan dua bank Singapura: 

OCBC dan DBS. 

 

Rekomendasi untuk bank-bank Asia Tenggara tersebut adalah sebagai berikut: 
 

1. Mengadopsi dan menegakkan kebijakan pembiayaan No Deforestation, No Peat, No 

Exploitation (NDPE). Kebijakan ini harus mencakup semua pemberian pinjaman dan 

pembiayaan untuk komoditas pertanian. Elemen utama dari kebijakan NDPE adalah: 

- Mengakhiri deforestasi dan melindungi daerah-daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi 

(HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) (dengan menggunakan Pendekatan Stok Karbon Tinggi 

(HCS )); 

- Melindungi seluruh lahan gambut (tanpa memperhatikan kedalamannya); 

- Mengakui hak masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC untuk 

setiap pembangunan baru; 

- Memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak masyarakat 

adat dan masyarakat setempat, sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis 

dan HAM. 

2. Melakukan uji tuntas risiko kesinambungan atas proposal kredit dari sektor komoditas 

pertanian. Mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi dampak potensial dan aktual. Hal ini 

berlaku untuk seluruh legalitas kegiatan operasi yang diajukan dan juga kesinambungannya. 

Melakukan uji tuntas juga termasuk meningkatkan transparansi terhadap publik, seperti yang 

ditetapkan dalam panduan internasional, seperti Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis 

dan HAM dan Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional. Mempublikasikan persyaratan 

kesinambungan yang konkrit, hasil-hasil dari penglibatan berkesinambungan dengan klien, 

daftar klien yang mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan komoditas pertanian. 
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Lampiran 1: Bank-bank utama yang membiayai 
pengembangan kelapa sawit Indonesia 

Pinjaman bank untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
 

Ada 16 pengembang kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Para pengembang ini harus 

menyampaikan laporan triwulan mengenai jumlah kredit mereka dan nama-nama bank yang membiayai 

mereka. Aidenvironment Asia telah menganalisa pinjaman bank untuk 16 pengembang kelapa sawit 

hingga pada 30 September 2016.236 

 

Para pengembang kelapa sawit ini memiliki jumlah kredit bernilai total IDR 65 triliun. Tabel 18 di bawah 

ini menunjukkan bank-bank mana yang telah menginformasikan jumlah kredit, dan berapa banyak dari 

16 pengembang kelapa sawit yang terdaftar di BEI ini menjadi klien mereka. Informasi ini menjadi dasar 

bagi bank-bank berikut yang dipilih dalam laporan ini. Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank 

Negara Indonesia (BNI), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) dan DBS Group Holdings. 

 

16 pengembang kelapa sawit yang terdaftar di BEI berkontribusi lebih dari 10% terhadap produksi 

minyak sawit mentah (CPO) global, sementara andil Indonesia sendiri adalah 40- 45%. Ini artinya 16 

pengembang kelapa sawit yang terdaftar di BEI berkontribusi antara 20 dan 25% dari produksi CPO 

Indonesia. 

 

Enam bank Asia Tenggara yang dinilai di laporan ini memiliki jumlah kredit sebesar 37,3 triliun rupiah 

dengan 16 pengembang minyak sawit yang terdaftar di BEI di akhir September 2016. Angkanya adalah 

58% dari total jumlah kredit perusahaan-perusahaan ini adalah 65 triliun rupiah. Empat bank Indonesia 

berkontribusi sebesar 48% dari jumlah kredit, yang menjadi dasar untuk mengestimasi rekening mereka 

untuk setengah dari seluruh pinjaman bank untuk pengembangan minyak sawit Indonesia.237 

 

Tabel 18. Jumlah kredit (Outstanding loans) dari 16 pengembang kelapa sawit yang terdaftar di BEI 

per bank pada 30/09/2016 
 

Bank 
Negara tempat 

terdaftar utama 

Outstanding 

loans 

(miliar rupiah) 

Pinjaman 

diberikan ke 

berapa 

perusahaaan 

1. Bank Central Asia Indonesia 10.086 4 

2. Bank Negara Indonesia Indonesia 8.354 7 

3. Bank Mandiri Indonesia 6.976 8 

4. Credit Suisse Switzerland 5.499 1 

5. Bank Rakyat Indonesia Indonesia 5.414 6 

6. OCBC NISP and OCBC Singapura 3.907 4 

7. China Development Bank China 3.379 1 

8. DBS Indonesia and DBS Bank Singapura 2.601 5 

9. Indonesia Eximbank Indonesia 2.346 5 

10. Sumitomo Mitsui Jepang 2.258 2 

11. Rabobank Belanda 2.063 4 

12. United Overseas Bank Singapura 1.596 3 

13. CIMB Niaga Malaysia 1.517 4 

14. Bank Pan Indonesia Indonesia 1.495 1 

15. Lainnya Beberapa 

countries 

7.286 15 

Total  64.777  

Sumber: Laporan triwulan perusahaan terdaftar di BEI 30/09/2016, http://bit.ly/1zCAW6t 

http://bit.ly/1zCAW6t
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Lampiran 2: Kuisioner yang dikirimkan ke para investor 

Nordik 

Pertanyaan untuk institusi keuangan Anda 
 

Kesinambungan pembiayaan minyak sawit Indonesia 
 

Rainforest Foundation Norway, berkolaborasi dengan Fair Finance Guide Swedia dan Etisk Bankguide, 

saat ini tengah mempersiapkan sebuah proyek yang fokus pada bank-bank utama yang membiayai 

pengembangan minyak sawit Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

kesinambungan di bank-bank ini. Setelah meluncurkan laporan, kami akan mengundang institusi Anda 

untuk bergabung dalam inisiatif gabungan untuk melibatkan enam bank tersebut dalam isu-isu ini. 

 

Latar belakang laporan 
 

Fitur pertama dari proyek ini adalah laporan riset yang saat ini tengah dipersiapkan oleh firma konsultan 

Aidenvironment. Dokumen laporan pemberian pinjaman kepada perusahaan minyak sawit Indonesia 

oleh empat bank terbesar Indonesia (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia dan Bank 

Negara Indonesia) dan dua Bank Singapura (DBS and OCBC). Dokumen ini juga mencakup beberapa 

praktik-praktik di lapangan yang dilakukan oleh perusahaan minyak sawit yang dibiayai oleh enam bank 

Asia Tenggara, dan meninjau kesinambungan kegiatan operasi mereka. Lebih jauh lagi, dokumen ini 

menganalisa kebijakan pemberian pinjaman yang bertanggung jawab yang diterapkan oleh keenam 

bank pada saat ini. Temuan laporan menunjukkan bahwa masih banyak ruang bagi perbaikan guna 

mencegah dampak yang parah dalam hal perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan HAM. 

 

Lima pertanyaan yang diajukan kepada para pemegang saham di bank-bank ini 
 

Riset kami telah mengidentifikasi bahwa institusi Anda berinvestasi di beberapa bank dalam studi ini. Di 

bawah ini adalah beberapa pertanyaan terkait dengan pandangan Anda dan kemungkinan tindakan 

terkait isu ini. 

1. Mohon periksa daftar pada lampiran ini dengan kepemilikan saham institusi Anda di enam 

bank dan beritahukan ke kami jika Anda mengidentifikasi kesalahan apapun. 

2. Apakah institusi keuangan Anda menerapkan kriteria kesinambungan ketika berinvestasi di 

bank-bank lain terkait dengan kegiatan finansial mereka? Jika ya, kriteria apa? 

3. Apakah Anda mengetahui bahwa enam bank ini adalah pendana terbesar untuk 

pengembangan minyak sawit? 

4. Apakah Anda pernah melibatkan bank-bank ini terkait dengan pembiayaan pengembangan 

minyak sawit dalam 3 tahun terakhir? Jika ya, mohon jelaskan proses penglibatan ke setiap 

bank secara lebih detil, termasuk durasi dan jumlah kontak, jika ini terkait 

perusahaan/proyek-proyek khusus minyak sawit dan persyaratan yang Anda tetapkan. 

5. Apakah institusi Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama melibatkan 

bank-bank ini dengan tujuan untuk memperkuat pertimbangan kesinambungan mereka? 

 

Respon Anda terhadap pertanyaan ini 
 

Kami meminta Anda mengembalikan jawaban atas pertanyaan ini pada Jumat 7 April 2017. Mohon 

dijawab dalam bahasa Inggris. Laporan ini akan dipublikasikan pada pertengahan Mei 2017. Silahkan 

menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan. Tenggat waktu untuk menjawab sudah final, jadi 

kami menyarankan untuk menghubungi kami sesegera mungkin jika memerlukan klarifikasi lebih jauh. 
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Lampiran 3: Metodologi riset 

Riset utamanya terdiri dari riset dokumen (desk research), menggunakan berbagai macam alat. 

Kebanyakan informasi terbuka untuk publik, beberapa adalah semi-publik (harus melalui registrasi dan 

atau membayar). Seluruh sumber yang digunakan dapat ditemukan di bagian Referensi di dalam laporan 

ini. 

 

Sejumlah LSM diminta untuk berkomentar atas rancangan naskah ringkasan kesimpulan dan 

rekomendasi dan/atau studi kasus tentang praktik-praktik yang tidak berkesinambungan. 

Aidenvironment memiliki pembaca kedua untuk memperbaiki dan mengontrol kualitas. 

 

Informasi tentang para investor Nordik 
 

Data portfolio untuk seluruh dana yang dikelola sendiri oleh investor Nordik diambil dari website para 

investor. Seluruh 12 asset manager Nordik yang dibahas dalam laporan ini diberikan kuisioner singkat, 

dengan permintaan untuk menjawab dalam waktu dua minggu (lihat lampiran 2). Salah satu pertanyaan 

adalah untuk meninjau data portfolio yang dikumpulkan. 

 

Seluruh 12 investor Nordik merespon kuisioner. Jawaban mereka diproses dan ditambahkan ke dalam 

laporan ini. Terkait dengan kebijakan investor Nordik yang relevan dengan minyak sawit, digunakan data 

dari penilaian Fair Finance Guides Swedia/Norwegia 2016. 

 

Informasi mengenai enam bank Asia Tenggara 
 

Riset dokumen (desk research) terdiri dari tinjauan atas seluruh informasi publik tentang kebijakan 

pemberian pinjaman yang bertanggung jawab di enam bank Asia Tenggara (terutama skrining laporan 

tahunan/kesinambungan dan website mereka), tinjauan terhadap empat penilaian sebelumnya yang 

dilakukan oleh LSM dan tinjauan tentang pertemuan Greenpeace/HSBC di awal 2017. Bank Mandiri 

telah dihubungi beberapa kali untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang kebijakan. Mereka tidak 

merespon pertanyaan. 

 

Studi kasus tentang praktik-praktik yang tidak berkesinambungan 
 

Keterkaitan pinjaman antara enam bank Asia Tenggara dan pengembang kelapa sawit dapat diambil 

dari: 

- Laporan Kuartal dari para pengembang kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); 

- Database keuangan Thomson EIKON dan Bloomberg; 

- Direktori perkebunan kelapa sawit Indonesia dan industri hilirnya; 

- Informasi publik tentang bank-bank tersebut. 

Keterkaitan antara pengembang kelapa sawit dan praktik-praktik mereka yang tidak bertanggung jawab 

dapat ditemukan melalui: 

- Data ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan pemerintah daerah; 

- Laporan tahunan dan akta notaris tentang pengembang kelapa sawit; 

- Google Earth Engine: Citra satelit Landsat 7 dan 8 (8-Day Raw Composite); 

- Peta tutupan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

- Citra resolusi tinggi Google Earth; 

- Hotspots: Fire Information for Resource Management System (FIRMS); 

- Habitat Orangutan: UNEP World Conservation Monitoring Centre, World Atlas of Great Apes and 

their Conservation, 2005;  

- Lahan gambut: peta Kementerian Pertanian Indonesia (2012) dan Wetlands International (2002); 

- Isu-isu sosial: Laporan LSM, artikel surat kabar dan data di website RSPO.  
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