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Materi diskusi hari ini

Risiko dan peluang yang terkait lingkungan hidup
Implikasinya bagi bank
Mengapa bergabung dengan UNEP FI?— Pelajaran
dari JBIC
United Nations Environment Programme Finance 
Initiative (UNEP FI)
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Lingkungan Hidup: apa artinya bagi bank?

Pengelolaan risiko (Risk management)
Keuangan prasarana (Infrastructure finance)
Operasi internal (Internal operations)
Tanggungjawab masyarakat (Community responsibility)
Pemasaran (Marketing)
Product finance yang berkelanjutan

Sumber: “Your Financial Institutions and the Environment”

… mungkin dapat dilihat sebagai risiko atau
sebagai peluang.
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Apa itu risiko terkait lingkungan
hidup bagi sebuah bank?

Institusi keuangan selalu berada dalam pengawasan
ketat berbagai pihak, mis. oleh badan pengatur, 
penanam modal, komunitas lokal, SMS, dll.

Risiko lingkungan hidup secara langsung—ketika
tindakan yang ditempuh institusi keuangan
menciptakan masalah lingkungan hidup
Risiko lingkungan hidup tidak langsung—ketika
tindakan pihak lain (misalnya peminjam) 
mempengaruhi institusi keuangan.
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Apa peluang bank dalam hal terkait
lingkungan hidup?

Menciptakan persepsi positif dengan cara
mengindahkan dan mempraktikkan berbagai
pertimbangan lingkungan hidup dan sosial;

Berkontribusi terhadap “pembangunan berkelanjutan”
dengan menawarkan pendanaan proyek, spt untuk
penyediaan air bersih, pembuangan limbah padat, 
penghijauan kembali pembangunan energi yang dapat
diperbarui, efisiensi energi, …. dll.
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JBIC, atas kesadaran terhadap
tanggungjawab sosialnya, ….

Sebagai instusi pemerintah yang bertanggungjawab
melaksanakan kebijakan pendanaan eksternal Jepang;
Berpartisipasi dalam sejumlah proyek luar negeri; dan, 
Selaku institusi dan para stafnya selaku pribadi-pribadi;

… mempraktikkan pertimbangan-pertimbangan
lingkungan hidup dan sosial.
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Panduan JBIC untuk Mengonfirmasikan
Pertimbangan-Pertimbangan Lingkungan
Hidup dan Sosial

Isinya mencakup aspek-aspek sbb:
Penyaringan/penyeleksian, kajian lingkungan, dan
pemantauan;
Prosedur untuk menyampaikan keberatan demi
terjaminnya compliance; dan

ditandai dengan penekanan fokus pada:
Peningkatan partisipasi oleh dan dialog dengan
masyarakat luas;
Konfirmasi pertimbangan lingkungan hidup dan sosial; 
dan
Penyebaran informasi secara proaktif.
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Mendengarkan pandangan berbagai pihak
dan meningkatkan kemitraan dengan ….

Institusi keuangan swasta;
Organisasi internasional; 
Bagan pemerintah;
Pemerintah daerah;
Insitusi penelitian;
LSM.

Contoh:
UNEP FI APTF Outreach Group
Beberapa perjanjian kerjasama dengan institusi
keuangan swasta
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Menilai kondisi dan kebutuhan masyarakat
lokal….

Contoh kemitraan dengan LSM yang melakukan kegiatannya yang 
bekerjasama penuh dengan penduduk setempat: Proyek
pembangunan tambang tembaga Batu Hijau di Indonesia
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Penanaman bakau di Kampung Labuan Lalar



11
Diversifikasi pangan melalui penanaman bawang di
Benete
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Lokakarya perlindungan dan reservasi Lingkungan
Hidup
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Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas
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Tentang UNEP FI

The United Nations Environment Programme Finance 
Initiative
Kemitraan global yang unik antara UNEP dan sektor
keuangan;
Anggota: sekitar 180 institusi keuangan di dunia;
Misi: “Mengidentifikasi, mempromosikan, serta
mewujudkan praktik-praktik terbaik dalam aspek
lingkungan hidup dan kesinambungan di semua tingkat
operasi institusi keuangan”.
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UNEP FI: prinsip-prinsip keanggotaan

Mengimplimentasikan prinsip-prinsip dalam Pernyataan 
UNEP FI
Keterlibatan dalam proyek, kelompok kerja (working 
groups), dan gugus tugas (task force)
Berkontribusi secara finansial dalam mendukung 
kegiatan
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Pernyataan UNEP oleh Institusi Keuangan
mengenai Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen thd pembangunan berkelanjutan: Kami
menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan adalah  komitmen
korporat dan merupakan bagian integral dari tujuan
kewarganegaraam korporat kami.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan 
berkelanjutan: Kami menyadari perlunya identifikasi dan 
kuantifikasi thd risiko lingkungan hidup dan hal tersebut harus 
menjadi bagian proses normal dalam penilaian dan pengelolaan 
risiko.

Kesadaran publik dan komunikasi: Kami akan memelihara
keterbukaan dan dialog yang terkait masalah lingkungan hidup
dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para pemegang
saham, pegawai, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas.
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UNEP FI Asia Pacific Task Force

The Asia Pacific Task Force (APTF) diluncurkan Januari
2005; fokus aktivitasnya adalah sbb:
Menentukan prioritas “sustainabilitas” atau keberlanjutan
bagi sektor keuangan di Asia Pasifik;
Menciptakan massa kritis di negara anggota se-Asia 
Pasific yang mampu bertukar pikiran dan berbagi praktik
terbaik atas fasilitasi dari jaringan UNEP FI; dan,
Mengintegrasikan pendekatan “a triple bottom line”
terhadap operasi sektor keuangan di Asia Pasifik.
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UNEP FI APTF Outreach Group

The Outreach Group berada di bawah payung Asia Pacific 
Task Force
Tujuannya memimpin dan mengoordinasi berbagai
kegiatan penjangkauan lintas-batas (cross-boundary 
outreach activities) di wilayah Asia Pacifik
Anggota: 8 negara
Associate members: 6 mitra UNEP FI
Chair: JBIC
Co-chair: Association of Development Financing 
Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP).



Terima kasih!

t-nishizawa@jbic.go.jp
Informasi tentang JBIC dan UNEP FI tersedia on-line di alamat situs

berikut:
http://www.jbic.go.jp/english

http://www.unepfi.org
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