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yang membiayai minyak sawit
Indonesia

Anak Orangutan berpelukan di pusat penyelamatan orangutan Nyaru Menteng di dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
© Markus Mauthe / Greenpeace. Tanggal: April 2017

Dipersiapkan oleh

berkolaborasi dengan:

Mei 2017

Ringkasan eksekutif
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.
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
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-

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 perusahaanperusahaan 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 bankbank 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.
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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.
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.
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Tabel 1. Praktik yang tidak berkesinambungan dalam pembiayaan enam bank Asia Tenggara
Perusahaan minyak sawit dan praktikpraktiknya yang tidak berkesinambungan

Bank mendanai
Investor Nordik di enam bank
praktik yang tidak
(sesuai urutan jumlah investasi)
berkesinambungan

Ganda:
- Deforestasi habitat orangutan
- Pengeringan gambut dengan kedalaman > 3 BNI
meter
- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran

Nordea, GPFG, AP-fonderna, Storebrand,
Swedbank, KLP

Tunas Baru Lampung:
- Pengeringan gambut
OCBC, BRI, Bank
- Gagal mematuhi syarat-syarat ijin pelepasan
Mandiri, BNI
lahan hutan
- Sengketa lahan dengan masyarakat

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
Bank Mandiri
- Penebangan hutan
- Buruknya pencegahan/mitigasi kebakaran
- Dicurigai membakar dengan sengaja

GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank,
KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB

Sawit Sumbermas Sarana:
- Penebangan hutan
- Menduduki lahan hutan tanpa ijin

GPFG, AP-fonderna, Storebrand, Swedbank,
KLP, Handelsbanken, Skandia, SEB

Bank Mandiri
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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.

2.

3.

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.
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.
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.

-

-

2.

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.
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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Foto. Sekelompok anak bermain di tengah kepungan asap tebal. Kegiatan operasi kelapa sawit
menjadi penyebab utama krisis asap di Indonesia tahun 2015 (Desa Sei Ahass, kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah).

© Ardiles Rante / Greenpeace. Tanggal: Oktober 2015

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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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

Foto. Pembukaan hutan gambut oleh anak perusahaan HPI Agro, PT Gemilang Sawit Kencana

© Aidenvironment (drone photo). Tanggal: Januari 2016. Koordinat: 0°12'56.54"N; 109°42'11.91"E
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Foto. Pohon terbakar di anak perusahaan Salim, PT Sawit Khatulistiwa Lestari

© Aidenvironment. Tanggal: Desember 2015.

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

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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Foto. Orangutan di Sumatera Utara

© Aidenvironment
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