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Why - Mengapa Perlu Memerhatikan ESG? 

• ESG merupakan tuntutan industri jasa keuangan sebagai penyedia salah satu kapital yang 
diperlukan oleh perusahaan. 

• ESG juga didukung para pemangku kepentingan lain yang menyediakan beragam jenis kapital 
lain: infrastruktur (terutama pemerintah), insani (pekerja, kontraktor, pemasok), sosial 
(masyarakat luas). 

• Modal natural (terutama iklim, keanekaragaman hayati, air) sedang terus mengalami tekanan, 
dan perlu dipulihkan untuk keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya 
bisnis—dan menjadi imperatif bagi bisnis manapun. 

• Pengelolaan isu-isu ESG yang lebih baik membuat perusahaan mendapatkan dukungan 
pemangku kepentingan untuk beroperasi (social license to operate), dan membuat perusahaan 
menjadi jauh lebih mudah memenangkan war for talent. 

• Dalam industri pertambangan, isu-isu E, S dan G selalu berada di puncak risiko dan peluang—
sebagaimana yang ditunjukkan oleh publikasi berkala Deloitte, EY, dan KPMG— sehingga 
pengelolaannya akan menjadi penentu keberhasilan (make or break) perusahaan tambang. 

• Pengelolaan isu-isu ESG yang lebih baik telah dibuktikan oleh majoritas riset menguntungkan 
perusahaan dalam jangka menengah dan panjang, termasuk di dalam industri pertambangan. 

 

What - Apa Sesungguhnya yang Dimaksud dengan ESG? 

• ESG dimulai dari tahun 2004 dengan keyakinan pada industri keuangan bahwa pengambilan 
keputusan investasi yang memerhatikan isu-isu E, S dan G akan mendatangkan keuntungan 
yang lebih baik dan berjangka panjang—publikasi Who Cares Wins dari UN. 

• Selain dalam pengambilan keputusan investasi, ESG diwujudkan dalam pengelolaan isu-isu ESG 
oleh perusahaan tempat di mana investasi dilakukan, dan boleh jadi sebenarnya sudah 
dilakukan perusahaan sebelum mendapatkan tuntutan dari investor dan bank. 

• Isu-isu E, S dan G untuk setiap industri tidaklah sama, sangat kontekstual, dan bersifat dinamis, 
dan karenanya setiap perusahaan perlu melakukan uji materialitas secara berkala, dan 
memrioritaskan isu-isu yang material dalam formulasi strategi dan curahan sumberdaya. 

• Dalam konteks dunia yang berhadapan dengan krisis iklim, dekarbonisasi menjadi salah satu isu 
ESG terpenting, dan pertambangan sangat penting menunjukkan trajektori yang sesuai 
dengannya, terutama dengan menegakkan transisi energi yang adil (just transition) melalui 
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pencapaian Net Zero Emissions (NZE) sesuai Persetujuan Paris, pengelolaan dampak atas 
pekerja dan masyarakat, serta kolaborasi dan transparensi. 

• Kinerja ESG tidak bisa direduksi menjadi sekadar peringkat ESG dari lembaga pemeringkat 
tertentu, karena pemeringkatan itu belumlah konsisten dalam pengukuran, cakupan maupun 
pembobotannya. Peringkat ESG dalam bentuknya yang sekarang harus dipandang sebagai opini 
dari lembaga yang mengeluarkannya, dan dipergunakan sebagai salah satu masukan saja—dan 
derajat kepentingannya ditentukan oleh apakah para investor utama perusahaan 
memanfaatkannya. 

• ESG adalah bagian dari pengelolaan keberlanjutan, yang mendasarkan pada business case; 
sementara perusahaan juga perlu mengelola isu-isu keberlanjutan yang berada di luar 
business case atau belum jelas business case-nya—terutama dengan pertimbangan dampak 
eksistensial jangka panjang. 

 

How – Bagaimana Perusahaan Mengintegrasikan ESG? 

➢ Gunung Es Teori Sistem: Model Mental, Struktur, Pola, Kejadian—sangat bermanfaat untuk 

memahami bagaimana ESG dintegrasikan ke dalam strategi dan operasi perusahaan. 

➢ Model Mental untuk ESG: Sustainability Mindset; Kapitalisme Pemangku Kepentingan (Indika: 

Stakeholder Capitalism Metrics dari WEF, Kideco: Maximizing value creation for our 

stakeholders); horison keputusan jangka panjang; penerimaan atas materialitas ganda dan 

dinamis. 

➢ Struktur dalam Integrasi ESG: Kompetensi (expertise, fluency) ESG di manajemen puncak; 

struktur organisasi yang mendukung di dekom, direksi, dan manajemen madya; manajemen 

peluang dan risiko ESG; manajemen pemangku kepentingan; sistem insentif yang sesuai 

dengan tujuan ESG; data stewardship. 

➢ Pola ESG yang Penting Dijaga: Target kinerja ESG dan KPI yang tervalidasi; kinerja ESG antar- 

waktu; kecenderungan kinerja keuangan; komunikasi ESG yang sesuai (transparen, 

menghindari ESG-washing). 

➢ Kejadian ESG yang Tampak di Mata Publik: Laporan keberlanjutan/ESG; penghargaan; 

peringkat ESG; keputusan investasi oleh investor dan bank—seluruhnya merupakan akibat 

yang tampak di permukaan dari sistem ESG yang dibangun perusahaan. 

 

Kideco memiliki pernyataan Visi, Misi, Nilai-nilai, serta Tujuan yang jelas sudah sesuai sebagai dasar 

integrasi ESG. Pernyataan-pernyataan tersebut berada pada tataran model mental yang perlu 

diwujudkan ke dalam struktur, pola, dan kejadian ESG—sehingga seluruh pemangku kepentingan 

yang menuntut dan mendukung dalam pencapaian ESG benar-benar merasakan manfaat optimal 

Kideco bagi mereka—termasuk dan tidak terkecuali para pemegang saham perusahaan. 
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